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II. NORMATIVA 

CCAAPPÍÍTTOOLL  II..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  GGEENNEERRAALL  

ARTICLE 1. NATURALESA I OBJECTE. 

Aquest document té la consideració de Pla Especial Urbanístic que dóna compliment a la moció 
aprovada per unanimitat al ple municipal del 14 de novembre de 2011 per l’adequada gestió del parc 
de La Devesa així com la dotació 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. 

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

S’aplica a la totalitat de l’àmbit delimitat als plànols com a sector de Pla especial Devesa, diferenciant 
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 és de 440.259 m². 

ARTICLE 3. OBLIGATORIETAT. 

Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les disposicions contingudes en 
l’esmentat PGOU i les seves modificacions obliguen al seu compliment per igual tant a l’administració 
com als particulars. Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o 
provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, s’haurà d’ajustar a les disposicions del text refós del 
PGOU. 

ARTICLE 4. VIGÈNCIA. 

Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, aquest document entrarà en vigor a 
partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
de la seva normativa íntegra, i la seva vigència serà indefinida, d’acord amb el que disposen els articles 
94 i 106 del DLEG 1/2010  text refós de  la Llei d’Urbanisme. 

ARTICLE 5. INTERPRETACIÓ. 

Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la interpretació del present 
document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de 
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dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i 
espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini públic sobre el privat, així com la 
documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la quantificació de les 
superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. 

ARTICLE 6. DETERMINACIONS. 

Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents documents que integren el present 
Pla Especial: 

1. Memòria descriptiva i justificativa. 

2. Avaluació de la mobilitat generada. 

3. Normativa urbanística. 

3.1. Normativa urbanística 

3.2. Annex normatiu. Fitxes de projectes.  

4. Avaluació econòmica i financera.  

5. Agenda i pla d’etapes. 

6. Plànols. 

 

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIII..    DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT  DDEELL  PPLLAA  EESSPPEECCIIAALL  

ARTICLE 7. GESTIÓ URBANÍSTICA 

1. El Pla serà de promoció pública 

2. Tots els sòls inclosos en l’àmbit d’aquest pla especial estan qualificats de sistemes urbanístics.  

3. S’executarà pel sistema d’expropiació per a la obtenció dels terrenys de titularitat privada inclosos 
en l’àmbit del PE. 

ARTICLE 8. DESPLEGAMENT DEL PLA 

1. S’establirà un Pla de Gestió de l’Arbrat per fomentar i fixar les condicions de replantació i 
manteniment de l’arbrat d’acord amb els criteris i determinacions fixades en la present normativa. 

2. Prèvia a l’aprovació dels projectes dels diferents àmbits, caldrà tramitar un projecte global del reg i 
drenatge de tot l’àmbit del Parc. 

3. Per al desenvolupament dels diferents àmbits d’intervenció previstos, es tramitaran els 
corresponents projectes, que fixaran l’ordenació detallada de les plantacions, intervencions i obres 
a efectuar, respectant els criteris, objectius i normes d’aplicació fixades en el present Pla Especial. 

4. L’aprovació definitiva dels diferents projectes de desenvolupament dins el sector i la seva execució 
posterior, podran comportar restriccions i condicions per a la compatibilitat dels usos i activitats 
que estableix la regulació d’usos de cada subzona. 
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5. Per a la gestió del Parc, l’Ajuntament podrà aprovar un reglament que contempli la regulació de les 
activitats possibles dins els usos admesos i un sistema de governança de la Devesa que centralitzi 
i coordini totes les actuacions dins del Parc. 

ARTICLE 9.  PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL. 

D’acord amb el que s’estableix a l’article anterior, pel desenvolupament d’aquest Pla Especial es fixen 
els següents projectes, agrupats en els 3 àmbits d’intervenció diferenciats del Parc de la Devesa. Els 
àmbits tenen la consideració d’unitats mínimes de projecte. La delimitació, superfícies, objectius, 
dotació econòmica (amb caràcter indicatiu) i criteris d’intervenció s’estableixen a l’annex normatiu. 

o Projecte d’urbanització. Àmbit 1. Integració de les Ribes del Ter. 

 Projecte d’Integració del marge dret del riu Ter i creació del parc fluvial. 

o Projectes d’urbanització . Àmbit 2. 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. Passeig Fira i Auditori 

 2.2 Camp de Mart  

 2.2.1. Zona esportiva existent 

 2.2.2. Zona esportiva a completar  

 2.2.3. Esplanada Camp de Mart 

 2.2.4. Esplanada davant Fira i Auditori 

 2.3 Illes 

 2.3.1. Illes arbrades 

 2.3.2. Illes Jardins francesos 

o Projectes d’urbanització . Àmbit 3. Integració urbana.  

 3.1. Devesa-Barri Vell. 

 3.1.1. La Copa entre rius Ter i Onyar - aparcament 

 3.1.2. Punt de benvinguda - accessos 

 3.2. La Copa 

 3.2.1. La Copa- accessos 

 3.2.2. Esplanada La Copa 

 3.3. P.Devesa/aparcament- accessos 

 3.4. Ramon Folch-rotonda rellotge 
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 3.5. Auditori i Fira 

 3.5.1. Auditori i Fira- accessos 

 3.5.2. Cobriment Güell formació aparcament 

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIIIII..    RRÈÈGGIIMM  UURRBBAANNÍÍSSTTIICC  DDEELL  SSÒÒLL  

ARTICLE 10.  CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. 

La classificació del sòl inclòs en l’àmbit del Pla Especial de la Devesa és la de sòl urbà consolidat i sòl 
no urbanitzable, d’acord amb el planejament vigent. 

ARTICLE 11. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. 

El present pla especial té assignades majoritàriament qualificacions de sistema de places, parcs i 
jardins urbans (clau C.1), però també de  sistema de parc fluvial i deveses (clau C.5), sistema de xarxa 
viària urbana (clau A.2), sistema d’àrea d’aparcament (clau A.4 i sistema mixt de ferroviari (clau B) 
compartit amb places, parcs i jardins urbans o bé amb sistema viari, a raó del pas aeri del viaducte del 
tren convencional. 

ARTICLE 12.   

1. Se subdivideix el sector de PE en zones i subzones d’ordenació específica a efectes d’establir la 
normativa de cadascuna d’elles. Es detallen a continuació: 

o ZONA A. Integració del marge dret del Ter i creació del parc fluvial. 

 Subzona A.A. Transició Parc fluvial-Devesa 

 Subzona A.B.  Bosc de Ribera 

o ZONA B. Recuperació de la Devesa Històrica. 

 Subzona B.A. Passeigs. 

 B.A.a. Eixos principals 

 B.A.b. Passeig del Ter 

 B.A.c. Passeigs interiors d’illes  

 Subzona B.b. Camp de Mart 

 B.B.a Zona esportiva 

 B.B.b Esplanada Camp de Mart 

 B.B.c Esplanada Fira i Auditori 

 Subzona B.C. Illes 

 B.C.a Illes arbrades 

 B.C.b Illes jardins francesos 

o ZONA C. Integració urbana. 



PLA ESPECIAL DEVESA 209 

 Subzona C.A. Esplanada La Copa. 

 Subzona C.B. Espai per vehicles i vianants. 

 Subzona C.C. Passeig rius Ter i Onyar. 

 Subzona C.D. Accessos i viari perimetral.  

2. Els límits de les diferents zones i subzones d’ordenació s’han delimitat en el plànol d’ordenació “O.2 
Proposta normativa” . La seva regulació específica s’estableix en la present normativa. 

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIVV..    RREEGGUULLAACCIIÓÓ  GGEENNÈÈRRIICCAA  DDEELL  PPAARRCC..  

ARTICLE 13.  GESTIÓ I PROTECCIÓ DEL PARC. 

o El Parc de la Devesa té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional, en la tipologia de jardí 
Històric.  

o S’estableix per aquest bé un entorn de protecció. 

o El Parc conté diverses edificacions incloses en el catàleg de protecció de patrimoni de Girona. 

o En els terrenys situats dins l’àmbit de protecció del BCIN o en l’entorn delimitat, així com en les 
edificacions catalogades, no s’admetran actuacions que pugin afectar negativament els valors 
que motiven la seva catalogació. 

o Els sòls continguts en l’àmbit del pla especial són de titularitat pública. Aquesta condició no 
exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de concessió 
administrativa o altre règim equivalent. Aquesta forma de gestió haurà de ser compatible amb la 
naturalesa del bé i els objectius urbanístics del pla. 

o Per a l’aprovació dels projectes dins d’aquests àmbits caldrà l’informe favorable de l’òrgan 
competent en la protecció del patrimoni cultural 

o S’establirà la governança del Parc a través d’un gerent exclusiu per la Devesa que coordini totes 
les accions que s’hi duguin a terme. 

o Es desplegarà una tanca perimetral del Parc segons especificacions del plànol «07_Elements 
construïts i tanques» que garantirà la seguretat , manteniment i protecció del parc. 

ARTICLE 14.  PROTECCIONS DE L’ARBRAT I GESTIÓ. 

o Delimitació de les franges de protecció de l’arbrat. D’acord amb el plànol d’ordenació O. 
s’estableixen proteccions a banda i banda de l’arbrat dels passeigs amb un total de 7 metres 
d’amplada, els límits exteriors de les quals es situen com a mínim a 3 metres de l’eix de l’arbrat, 
excepte: 

 PASSEIG DE LA SARDANA: S’estableix una distància estricta de 4 metres (irreductibles) 
en els arbres que creixen al llarg del Passeig de la Sardana, comptats des de l’eix de 
l’arbre. 

 Els arbres del Passeigs de la Devesa tindran una protecció menor a la banda edificada 
del carrer, a raó de la urbanització preexistent del vial. 
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o RÈGIM D’USOS: En aquestes franges de protecció no s’hi admet cap tipus d’activitat, ús, 
circulació ni edificació que suposin la compactació del sòl o riscos de ferides per a qualsevol part 
de l’arbrat incloses les seves arrels. 

o TRACTAMENT DELS TERRENYS: En aquestes franges de protecció el tractament dels terrenys 
tindrà la finalitat de millorar la permeabilitat del sòl, la seva adequació edafològica i del sistema de 
reg, pel que l’única instal·lació o construcció admesa seran els canals de reg del propi arbrat. 

o ELEMENTS VEGETALS CATALOGATS. La modificació del Pla Especial de protecció del patrimoni 
Annex-2 Elements aprovat per la comissió territorial d’urbanisme de Girona, inclou els elements 
vegetals catalogats al municipi, dels quals els següents arbres formen part de l’àmbit d’aquest Pla 
Especial: 

o V-31. Castanyer d’Índies 1 

o V-32. Castanyer d’Índies 2 

o V-33. Magnòlia  

o V-34. Tuliper de la Devesa 

La ubicació d’aquests elements vegetals catalogats es grafia en el plànol O.2. “Zonificació”. Els 
criteris i nivells de protecció descrits del esmentat catàleg són d’obligat compliment. 

o CONDICIONS DE PLANTACIÓ. En les plantacions de reposició s’asseguraran les següents 
condicions: 

 Es retirarà la soca de l’arbre a reposar, si és el cas, amb forats mínims de 3 x 3 x1,5. Es 
retiraran completament totes les restes. 

 Es deixarà un període entre arrencar i reposar, d’un any, malgrat que en tots els casos es 
prevegi posar-hi  terra nova de plantació 

 Es reposarà tot el volum del clot de plantació amb terra, segons les característiques 
mínimes descrites a l’apartat següent “característiques de la terra per a plantació 
d’arbrat.” 

 Es col·locaran en tots els arbres de reposició tubs d’aeració. Són elements en forma de 
canonada amb perforacions en tota la seva llargària que permeten el lliure intercanvi 
d’aire entre el seu interior i la terra del voltant.   

 Els tubs d’aeració estan proveïts d’una tela filtrant de polièster que impedeix que els 
orificis i les ranures de les canonades d’aeració a la llarga acabin embossant-se de fang 
i/o sorra. Estan fabricats amb materials reciclats.   

 El diàmetre mínim del tub ha de ser de 50 mm. La secció ha de tenir una inèrcia suficient 
perquè no acabi esclafat pel pes de les terres de plantació de l’arbre.   

 Mida mínima de reposició 20-25 cm de perímetre, per plàtans, i per la resta d’espècies 
mínim 18/20 cm. 

o CARACTERÍSTIQUES DE LA TERRA PER A PLANTACIÓ D’ARBRAT.  Les terres per a la reposició 
de l’arbrat tindran com a mínim les següents característiques: 

 Terra franca o franc arenosa 
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 Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm 

 P H entre 6 i 8 

 Conductivitat elèctrica com a màxim de 2dS/m (extracte de pasta saturada) 

 Carbonat càlcic inferior al 10 % del pes en sec. 

 Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. 

 Matèria orgànica oxidable entre el 3%  i el 10 % del pes sec. 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes 

 Composició terra: sorra (40 % del volum) 20 % de terra vegetal en volum, 30 % de fibra 
de coco en volum, 10 % argila en volum, silicat col·loïdal (1 kg/m3), fertilitzant 
d’alliberament lent 6M ( 1 kg/m3). 

ARTICLE 15.  CIRCULACIÓ DEL PARC I APARCAMENTS. 

o Amb caràcter general no s’admet la circulació de vehicles motoritzats ni l’aparcament a tot el 
Parc, excepte: 

 Els terrenys qualificats pel PGOU com a sistema i aparcaments adjacents; i sistema de 
places, parcs i jardins urbans amb aparcament compatible (clau C.1.p) a la confluència 
del Güell amb el Ter. 

 Vehicles de servei als equipaments existents de l’Auditori, la Fira, zona esportiva a  
l’entorn de l’Auditori i la Fira, i fins a la subzona B.B.c. (esplanada davant Fira-Auditori) 
assenyalada al plànol de zonificació o.2; a través d’aquesta zona, els vehicles autoritzats 
podran accedir a les subzones B.B.a. (zona esportiva) i B.B.b. (esplanada Camp de 
Mart). 

 Els vehicles dels serveis tècnics, emergències  i els destinats al transport de persones 
amb mobilitat reduïda. 

 S’habilitaran permisos puntuals de vehicles per garantir les activitats autoritzades 
esporàdicament al Parc, en les zones que està previst en la normativa específica. 

o Les circulacions de bicicletes tindran un carril exclusiu diferenciat del de vianants, segons plànol 
o.6 Mobilitat. 

ARTICLE 16.  EDIFICACIONS. 

o CONDICIONS D’ÚS: s’admeten únicament usos absolutament vinculats al lleure i esbarjo dels 
ciutadans, incloent usos culturals, esportius i restauració. 

o Condicions d’ordenació 

 SOSTRE MÀXIM. El sostre total màxim en l’àmbit del PE qualificat de C.1 s’estableix en 
3.288,14 m² 
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Qualificació  ocupació (m²) ocupació parcial 
(m²) 

núm. 
plantes Sostre (m²) 

C.1 
Sistema de places, parcs i jardins urbans 
( lliure d'edificacions) 311.695,62       

C.1 
Sistema de places, parcs i jardins urbans 
(edificat) 3.071,29      

  *Vestidors de la piscina   500,00 1,00 500,00 

  *Serveis del mercat    221,40 1,00 221,40 

  *Rosaleda   295,00 1/2 354,30 

  *Caseta d’accés als Jardins   43,69 2,00 87,38 

  

*Habitatge del jardiner i    

  magatzem   245,48 1/2 373,90 

  *Hivernacle dels Jardins   61,89 1,00 61,89 

  *Caseta del Rellotge   16,55 1,00 16,55 

   *Hotel Inform   133,66 1/Px   119,10 

  *Lavabos públics   53,62 1,00 53,62 

  

*Reserva per ampliacions i altres 
 construccions auxiliars al servei 
 del parc    1.500,00 1,00 1.500,00 

TOTAL  314.266,91   3.288,14 

 

 EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS EXISTENTS. Conservació reforma i ampliació. Les 
edificacions compatibles amb el desenvolupament del pla podran ser rehabilitades per 
tal d’assegurar-ne la seva conservació i es permetrà la seva ampliació fins a un volum 
màxim que dupliqui l’actual.  No se sobrepassarà en cap cas el sostre màxim global del 
parc. 

 NOVES EDIFICACIONS. Es podran implantar noves edificacions, segons normativa 
específica de les diferents zones del pla especial, que justificaran adequadament el seu 
ús al servei del parc. Es sostre màxim d’aquestes edificacions serà de 500 m² . No se 
sobrepassarà en cap cas el sostre màxim global del parc. 

 CONDICIONS ESTÈTIQUES. Tant les noves construccions com les rehabilitacions o 
ampliacions que es facin en les edificacions del Parc contemplaran façanes de tonalitats 
ocres i terrosses integrats en les tonalitats del Parc. No s’admet el color blanc. Les noves 
volumetries buscaran la integració dins l’entorn del Parc . 

 EDIFICACIONS CATALOGADES. El pla especial de protecció del patrimoni de Girona, 
aprovat definitivament el 12 de setembre de 1995 inclou diferents edificacions ubicades 
dins l’àmbit del pla especial Devesa. Tota intervenció en aquestes edificacions (que 
s’enumeren a continuació) se subjectarà als criteris i nivells de protecció establerts en 
l’esmentat pla de catalogació: 
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o G-15. La Devesa 

o G-14. Els Jardins Francesos 

o I-4. Porta de les Botxes 

o I-5. Temple dels Músics 

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

o Q-20. Caseta del Rellotge 

o Q-21. Pavelló d’Informació 

ARTICLE 17.  RÈGIM USOS. 

El pla especial estableix el règim d’usos per cada sistema. Aquest pla especial regula amb caràcter 
restrictiu el règim d’usos específic per cada zona. El reglament podrà establir condicions i limitacions 
per les activitats que es pugui autoritzar dins aquests usos. 

              CCAAPPÍÍTTOOLL  VV..    RREEGGUULLAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  ZZOONNEESS  II  SSUUBBZZOONNEESS  DD’’IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓ..  

ARTICLE 18.  ZONA A. INTEGRACIÓ DEL MARGE DRET DEL TER I CREACIÓ DEL PARC FLUVIAL. 

Comprèn els sòls més propers al riu que es caracteritzaran per una vegetació de transició des del bosc 
de ribera fins a la massa de plàtans existent. Es diferencien dues subzones: 

SUBZONA A.A. BOSC DE RIBERA. 

Definició 

 Comprèn aquells sòls de vegetació a la llera del riu Ter, definida per la vida vegetal en llit 
d’inundació i les franges de terreny més pròximes: tenen una major proximitat a la superfície 
del nivell freàtic, major humitat ambiental i temperatures màximes més baixes. El bosc el 
formen arbres com el gatell, vern, salze, pollancre, àlber, om i freixe de fulla petita; el sotabosc 
és molt variable, tant d’espècies com en densitat de vegetació, en funció de la llum que deixen 
passar els arbres. En ser un hàbitat ric en aigua i en diversitat d’espècies vegetals, el bosc de 
ribera és un refugi ideal per un gran nombre d’espècies animals en especial per les aus, 
oferint aliment i oportunitat de nidificació i cria. 

 S’identifica al plànol de Zonificació com a Subzona A.A 

Objectius 

 Facilitar l’ampliació de l’espai de ribera, millorant la connectivitat i ampliant el potencial 
d’hàbitats associats a l’espai de la xarxa Natura 2000. (INF.Medi Natural) 

 Recuperar els trams de bosc de ribera on la vegetació està degradada o substituïda per altres 
espècies 

 Neteja periòdica dels residus que resten atrapats a la vegetació de ribera 

 Vetllar pel manteniment de la fauna aquàtica que s’hi allotja. 
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Regulació particular 

 USOS: els propis de xarxa natura 2000. 

 NATURALITZACIÓ: No es permet cap actuació que suposi la desaparició de la vegetació 
natural ni l’inici de processos erosius. 

 VEGETACIÓ:aquesta subzona contemplarà únicament espècies pròpies del bosc de ribera. 

 GESTIÓ: Es procedirà a la retirada d’espècies de flora al·lòctona amb caràcter invasiu que 
impedeixin el desenvolupament natural de l’hàbitat de ribera de l’àrea; només es preveuran 
aclarides selectives, en els casos en què el desenvolupament de la vegetació posi en risc el 
conjunt, amb una visió estrictament de conservació d’un entorn natural, o de seguretat de les 
persones que visitin el parc, en el límit dels itineraris proposats.  i s’afavorirà la regeneració 
natural. 

En tots els casos es plantarà vegetació autòctona, pròpia d’un espai de ribera. 

 EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS: No s’hi admet cap tipus d’edificació ni de construcció  a 
excepció de d’elements puntuals en forma de plataformes integrades per l’observació de les 
aus i la contemplació del paisatge. 

 VIALITAT: 

 CIRCULACIONS VIANANTS: No es permetran xarxes de recorreguts de vianants 
que discorrin paral·leles al curs fluvial; es permetran accessos puntuals a la 
làmina d’aigua en corriols perpendiculars al curs fluvial. 

 CIRCULACIONS RODADES: No s’hi permeten. 

 APARCAMENT: No s’hi permet. 

 IL·LUMINACIÓ: Zona de protecció. No es permet la il·luminació 

 CONDICIONANTS DE PROJECTES: Els projectes constructius, que correspongui, que es 
desenvolupin i que puguin tenir incidència directe o indirecte en la ribera del riu Ter, inclòs en 
XN2000, inclouran com a mínim 

o Anàlisi de l'enderroc de l'escullera existent, assegurant que es pugui executar des 
de la part alta del vial actual per tal de minimitzar l'afectació a la vegetació de 
ribera. No serà possible l’accés des del riu, llevat que hi hagi una justificació 
imperiosa, i no hi hagin alternatives possibles 

o Justificació de la qualitat, i si s’escau, tractament dels materials obtinguts en 
l'excavació de terres , i dels  materials per construir el nou marlet de terres de 
tancament, en substitució de l’escullera actual, assegurant que estiguin lliures de 
residus i de propàguls d'espècies exòtiques invasores. 

o Limitar l’inici de les obres en períodes sensibles per a les espècies nidificants en 
aquests àmbits, evitant l’inici per tant en els períodes entre Abril i Agost. 

o Durant les obres que es realitzin en la coronació de l’escullera, o en l’execució del 
marlet de terres, es posaran barreres de sediments al llarg del límit de les obres, al 
peu del marlet o de l’escullera, al límit d ela XN2000, que contindran tant els 
sediments arrossegats pel possible escolament superficial d’aigua de pluja, com 
alhora possibles desbordaments o esllavissades, amb l’objectiu final vitar afectar 
el bosc de ribera existent, i la qualitat de les aigües. 
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o Tot el límit de les obres amb XN2000, estarà estrictament senyalitzat amb un 
tancament continu. 

o La descàrrega d’aigües des del parc al riu, incloent les provinents de les 
avingudes que es puguin generar del riu Onyar o Güell en l’àmbit de la Devesa, i 
que hauran de travessar el marlet de terres de substitució de l’escullera, estaran 
condicionades per evitar erosions en la llera del riu Ter, i especialment en la seva 
ribera, incorporant dissipadors d’energia, o ressalts hidràulics. 

o Tots els projectes hauran de incloure la concreció de la ubicació dels parcs de 
maquinària i instal·lacions auxiliars, i el tractament de vials interiors i dels 
accessos, així com les mesures preventives  necessàries, tant pel control 
d’externalitats durant les obres (pols, contaminants, residus) , com per assegurar 
la seva restauració un cop finalitzades. 

o Tots els projectes inclouran mesures de prevenció i control sobre la contaminació 
i propagació d'espècies invasores, que puguin afectar a la XN2000. 

SUBZONA A.B. TRANSICIÓ PARC FLUVIAL-DEVESA. 
 Comprèn aquells sòls de transició entre el bosc de ribera i la plantació de plàtans de la 

Devesa històrica. S’inicia en la cota més alta del parc (cota de protecció Q-500), amb un camí  
paral·lel al curs fluvial que progressa amb un pendent suau fins al passeig del Ter, 
contemplant àmplies zones d’esplanada . 

 S’identifica al plànol de Zonificació com a subzona A.B 

Objectius 

 Creació d’un espai de transició entre el bosc de ribera i la plantació de plàtans de la Devesa 
històrica. 

 Revegetació que configuri àmplies zones de prat de dall laxament arbrat. 

 Obtenció d’esplanades assolellades on establir diferents programes vinculats al parc. 

 Es preveuran camins i corriols que permetin el passeig, els esports lligats a aquests itineraris , 
com córrer, anar amb bici, patins. 

Regulació particular 

 USOS: els propis de parc urbà. 

 EDIFICACIÓ: es permet la instal·lació de petites edificacions al servei de l’ús del parc. 

 MOBILIARI: s’implantarà un disseny homogeni de mobiliari urbà situat en límits, punts  
d’encreuament o espais singulars. 

 GESTIÓ: Aquesta zona de transició es definirà de manera que s’aconsegueixin: 

o Clarianes al voltant del 60-70% sense comptar les alineacions de plàtans històrics. 

o Plens entre el 40-30%, que poden ser formats per bosquets, peus aïllats o devesa, 
garantint sempre masses forestals equilibrades, no dominades, per les quals 
seran necessàries les tallades o aclarides periòdiques per ajustar la mida de 
l’arbre a la seva copa. 
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 PLÀTANS: Es talaran els plàtans afectats per la nova topografia de la subzona i s’aclariran els 
que presentin agrupacions massa denses que impedeixin el creixement adequat dels arbres. 

 CIRCULACIONS RODADES: No s’hi permeten. 

 APARCAMENT: No s’hi permet. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació sensoritzada a 10 lux a camins, zones d’estar i zones de 
programes; la resta de l’àmbit tindrà il·luminació residual; subjecte a disposicions d’estudi 
tècnic lumínic. 

 REG: s’instal·larà un sistema de reg per aspersió i got a gota pel nou arbrat. 

 DRENATGE: es crearà un nou sistema de drenatge que abocarà aigües al riu Ter per 
descongestionar el drenatge existent.  

ARTICLE 19.  ZONA 2. RECUPERACIÓ DE LA DEVESA HISTÒRICA. 

Comprèn les 6 illes del parc original projectat per Martí Sureda i el Camp de Mart, així com els passeigs 
interiors i de contorn. Es diferencien tres subzones: 

SUBZONA 2A. PASSEIGS. 

Definició 

 Comprèn aquells espais de circulació entre illes i al voltant del Camp de Mart que 
constitueixen l’estructura bàsica de circulacions del parc de la Devesa històric. 

 S’identifica al plànol de Zonificació com a Subzona B.A. 

Objectius 

 Dotar d’urbanització aquests espais per: 

 Acollir els usos que comportin més compactació del sòl, que variaran en funció 
de la subzona i en les zones urbanitzades per aquesta finalitat d’acord amb el 
que estableixi el projecte d’urbanització. 

 Facilitar–hi la circulació no motoritzada així com de vehicles de servei. 

 Fer-los més acollidors als usos quotidians 

 Protegir i gestionar l’arbrat per mantenir-ne la monumentalitat. 

Regulació particular 

 GESTIÓ: la gestió de les alineacions d’estructura del parc serà la següent: 

o Es mantindran les alineacions actuant només sobre els arbres morts, malalts o 
malmesos i, els excessivament dominats, per garantir la seguretat del conjunt del 
parc. 

o Es reposaran en grups, per tal de garantir-ne la seva viabilitat, evitant en la mesura 
del possible la competència dels arbres ja implantats. El nombre mínim serà de 6 
unitats. 
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o La reposició es podrà fer en marcs de plantació definitius, cada 12 metres, o 
densitats superiors (cada 6 metres) assumint la seva aclarida en el moment que 
entrin en competència, 1 de cada 2 arbres. 

 TALA: es talaran els arbres malalts seguint criteris tècnics. 

 CIRCULACIONS RODADES: No s’hi permeten excepte serveis tècnics  

 APARCAMENT: No s’hi permet. 

 EDIFICACIONS: No s’hi permeten, excepte construccions mínimes necessàries de serveis 
tècnics. 

 REG: s’estableixen canals de reg paral·leles a les alineacions d’arbres i a una distància 
màxima de 4 metres des de l’eix del tronc; aquests canals podran ser coberts o descoberts. 

 CATEGORIES:  S’estableixen 3 categories d’eixos segons els usos habilitats per cadascun 
d’ells. 

 CATEGORIA 2a.1 Eixos de 1r ordre. Sòl sotmès a alta compactació.  

 USOS: s’admeten usos que comportin altra compactació del sòl en les zones 
de passeig pavimentades adequadament per suportar càrregues 
importants respectant en tot cas les separacions normatives de seguretat 
de l’arbrat. 

 PAVIMENTACIÓ: La urbanització d’aquests eixos contempla la seva  
pavimentació parcial amb materials durs, de colors i textures integrats a la 
naturalesa del parc. Es reforçarà la pavimentació en les zones de pas que 
permetin més alta compactació del sòl. 

 IL·LUMINACIÓ: nivell d’il·luminació de 15 lux, subjecte a disposicions de l’estudi 
lumínic específic. 

 CATEGORIA 2a..2 Eixos de 1r ordre. Sòl de compactació reduïda.  

 USOS: No s’admeten usos que comportin alta compactació del sòl, únicament 
usos vinculats al lleure en l’àmbit del parc. 

 PAVIMENTACIÓ: La urbanització d’aquests eixos contempla la seva  
pavimentació parcial amb materials durs, de colors i textures integrats a la 
naturalesa del parc. 

 IL·LUMINACIÓ: nivell d’il·luminació de 12 lux, subjecte a disposicions de l’estudi 
lumínic específic. 

 CATEGORIA 2a.3 Eixos de 2n ordre.  

 USOS: No s’admeten usos que comportin la compactació del sòl, més enllà 
dels fluxos d’usuaris vinculats als usos de lleure en l’àmbit del parc. 
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 PAVIMENTACIÓ: La urbanització d’aquests eixos contempla la seva  
pavimentació amb materials tous, de colors i textures integrats a la 
naturalesa del parc. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació a 15 lux; subjecte a disposicions de l’estudi lumínic 
específic. 

SUBZONA 2B. CAMP DE MART. 

Definició 

 Espai lliure extens que s’integra dins el Parc Històric de la Devesa. Amb els anys, ha estat 
receptor de diverses instal·lacions de caràcter fix, principalment equipaments, quedant 
actualment com a espai lliure aproximadament la meitat de la seva superfície.  

 S’identifica al plànol de Zonificació com a Subzona B.B. 

Objectius 

 Dotar d’una lectura unitària el sòl lliure d’edificacions d’aquest àmbit. 

 Concentrar les instal·lacions esportives a la franja nord de l’àmbit. 

 Protegir i gestionar l’arbrat per mantenir-ne la monumentalitat. 

 Ordenar i soterrar les instal·lacions elèctriques de l’àmbit. 

Regulació particular categoria B.B.a Zona esportiva. 

 USOS: equipaments esportius; s’admeten usos complementaris de servei a l’esportiu. 

  EDIFICABILITAT: es permet augmentar l’edificabilitat d’aquesta zona en dues direccions: 

o es permet doblar la superfície actual dels vestidors per tal d’acollir programes 
esportius complementaris.  

o s’admet la localització d’una edificació de superfície màxima 100 m² destinada a 
petita restauració i lavabos. 

 ALÇADA REGULADORA: Planta Baixa 4,50 m 

 CONDICIONANTS ESTÈTICS: L’edificació s’integrarà a l’entorn i es realitzarà una composició 
unitària amb l’edifici de vestidors existent.   

 COBERTURA DE SÒL: Els espais no ocupats per pistes o altres instal·lacions esportives 
tindran preferentment paviments permeables. 

 PLÀTANS: Es contempla l’eliminació dels plàtans d’interior d’illa que impedeixin el lliure  
funcionament de les activitats esportives contemplades; es completarà l’alineació de plàtans 
del límit sud de la subzona fins al passeig de la sardana. 

 CIRCULACIONS RODADES: S’habilitarà un vial per serveis tècnics, subministres i persones 
amb mobilitat reduïda . 

 APARCAMENT: No s’hi permet. 
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 IL·LUMINACIÓ: il·luminació amb projectors per a grans àrees, sensoritzat fins a 7-8 lux de 
base i fins a 20 lux de màxim; subjecte a disposicions d’estudi tècnic lumínic. 

Regulació particular categoria B.B.b Esplanada Camp de Mart 

 USOS: podrà acollir temporalment usos que comportin  compactació del sòl. 

 PAVIMENTACIÓ: el sòl de l’esplanada serà de paviments durs o semidurs en almenys un 70% 
de la seva superfície; el 30% restant podrà ser ocupat per paviments permeables. El perímetre 
arbrat de l’esplanada tindrà necessàriament sòls verds. 

 SERVEIS: s’instal·laran galeries de servei soterrades accessibles de suport a les activitats que 
s’hi puguin dur a terme. 

 CIRCULACIONS: es permetrà l’accés de vehicles únicament per càrrega i descàrrega o 
muntatge i desmuntatge. 

 APARCAMENT: No s’hi permet. 

 EDIFICACIONS: No s’hi permeten a excepció de les mínimes necessàries per intal·lacions 
tècniques. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació amb projectors per a grans àrees, sensoritzat fins a 7-8 lux de 
base i fins a 20 lux de màxim; subjecte a disposicions d’estudi  lumínic específic. 

Regulació particular categoria B.B.c. Esplanada davant Fira i Auditori 

 USOS: esplanada al servei dels equipaments urbans de l’Auditori i el Palau Firal. Admetran: 

o Accés de vehicles de servei al Palau Firal, l’Auditori i l’esplanada del Camp de 
Mart en cas de muntatge, desmuntatge, càrrega i descàrrega;  

o Espai per instal·lacions temporals suplementàries del Palau Firal i l’Auditori 

o Aparcament ocasional dels vehicles de serveis als equipaments i altres en 
circumstàncies excepcionals. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació amb projectors per a grans àrees, sensoritzat fins a 7-8 lux de 
base i fins a 20 lux de màxim; subjecte a disposicions d’estudi lumínic específic. 

 PAVIMENTACIÓ: el sòl de l’esplanada serà preferentment de paviments durs o semidurs, per 
bé que es poden considerar paviments alternatius en funció de la millor durablilitat i ús. 

SUBZONA B.C. ILLES. 

Definició 

 Comprèn les 6 illes rectangulars amb plantacions de plàtans en 4 d’elles i una vegetació més 
diversa en les 2 illes dels Jardins Francesos. 

 S’identifica al plànol de Zonificació com a Subzona 2.c. 

Objectius 

 Mantenir l’estructura de massa arbrada de plàtans potenciant  puntuals  zones d’aclarida . 
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 Habilitar senders als interiors d’illa per convertir-los en indrets de passeig i estada qualificats, 
preservant així la compactació de la resta de l’illa. 

 Protegir i gestionar l’arbrat per mantenir la massa del conjunt. 

 Preservar, recuperar i potenciar el caràcter històric dels Jardins Francesos. 

Regulació particular categoria B.C.a Illes arbrades. 

 USOS: lleure i restauració; s’admetran usos esportius que comportin baixa compactació i jocs 
infantils. 

 CIRCULACIONS: exclusivament de vianants, pels senders habilitats i llocs d’estada. 

 RECORREGUTS I ESPAIS D’ESTADA: fins un 20% de la superfície de les illes podràs ser 
ocupada per camins, espais d’estada i zones d’activitat programada, amb les següents 
limitacions: 

 Separació de l’arbrat per llocs d’estada i activitat: ≥3 m de l’eix del tronc 

 Separació de l’arbrat per senders: ≥3,00 m de l’eix del tronc; en cas que 
la separació sigui inferior a 3 m els camins seran lleugerament elevats del 
nivell del sòl per tal d’evitar els punts de contacte amb el sòl que els 
poguessin compactar. 

 COBERTURES DE SÒL: terra vegetal llaurada amb plantació d’herbàcies o vivaces resistents 
a l’ombra 

 MOBILIARI URBÀ: es permet la col·locació d’elements fixos de mobiliari urbà que donin servei 
als senders i zones d’estada. No s’autoritzaran elements fixos fora de les zones esmentades. 

 IL·LUMINACIÓ: es permet la col·locació d’elements d’enllumenat que donin servei als camins, 
zones d’estar i zones de programes amb una il·luminació sensoritzada a 10 lux a; la resta de 
l’àmbit tindrà il·luminació residual; subjecte a disposicions d’estudi tècnic lumínic. No 
s’autoritzaran elements d’enllumenat fora de les zones esmentades. 

 TANQUES: s’autoritzaran únicament a l’àrea de gossos; tindrà una alçada màxima d’1 m i els 
materials i acabats garantiran la seva integració a l’entorn d’illes arbrades. 

 EDIFICACIONS: No se’n permeten.  

 GESTIÓ: Es mantindrà l’estat actual i s’actuarà només sobre els arbres morts, malalts o 
malmesos,  

Regulació particular categoria B.C.b Jardins francesos 

 USOS: lleure i restauració; s’admetran usos esportius que comportin baixa compactació de 
sòls i jocs infantils; la restauració s’habilitarà en les edificacions existents dins aquest àmbit. 

 CIRCULACIONS: exclusivament de vianants. 

 COBERTURES DE SÒL: sòl permeable s’autoritzen graves o sauló que es podran alternar 
amb parterres i plantacions. 

 ARBRAT I ARBUSTIVA: es realitzarà un inventari de la vegetació existent per tal de protegir i 
preservar els arbres i arbustives d’interès.  
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 MOBILIARI URBÀ: es col·locaran elements de mobiliari urbà -homogeneïtzats per al totalitat 
del parc-, per donar servei a l’àmbit dels Jardins Francesos. Es contemplarà la conservació 
d’alguns elements de clàssics de caràcter històric. 

 IL·LUMINACIÓ: es col·locaran elements d’enllumenat,  per donar servei a l’àmbit dels Jardins 
Francesos amb il·luminació sensoritzada a 15 lux; subjecte a disposicions d’estudi lumínic 
específic. 

 REG: un canal d’aigua en superfície abasteix les alineacions de plàtans que envolten aquestes 
dues illes. S’estudiarà un sistema de reg per tots els jardins, 

ARTICLE 20.  ZONA C. INTEGRACIÓ URBANA. 

Inclou tota la franja que relaciona la zona urbana amb el Parc. Des de l’aparcament de la Copa passant 
per la pròpia Copa, la connexió amb el Barri Vell a través del pont de Sant Feliu i també la connexió des 
de la rambla Ramon Folch; el passeig de la Devesa, i els aparcaments adjacents, l’accés al Palau de 
Fires i a l’Auditori i l’aparcament a la junció dels rius Ter i Güell. 

Definició 

 Inclou els espais públics, la vialitat i els aparcaments que delimiten la Devesa i que donen 
servei tant al parc com a la ciutat, especialment en el cas dels aparcaments. 

 S’identifica al plànol de Zonificació com a Subzona C.A, C.B, C.C i C.D. 

Objectius 

 Establir connexions de continuïtat, evident i amable amb al ciutat. 

 Ordenar les circulacions de vehicles motoritzats a l’entorn del parc per evitar barreres als 
vianants.  

 Gestionar els aparcaments actuals de manera que s’optimitzi el seu ús per les activitats del 
Parc però sense deixar de donar servei a la resta de la ciutat. 

 Urbanitzar amb criteris homogeni les vores del Parc per aconseguir una lectura d’espai de 
conjunt. 

Regulació particular subzona C.A. Esplanada“La Copa”. 

 USOS: podrà acollir usos que comportin compactació del sòl, de caràcter temporal. 

 PAVIMENTACIÓ: el sòl de l’esplanada serà de paviments inerts permeables en almenys un 
70% de la seva superfície; el 30% restant podrà ser ocupat per paviments no permeables. El 
perímetre arbrat de l’esplanada tindrà necessàriament sòls verds. 

 SERVEIS: s’instal·laran galeries de servei soterrades accessibles de suport a les activitats que 
s’hi puguin dur a terme. 

 CIRCULACIONS: es permetrà l’accés de vehicles de servei a les activitats, únicament per 
càrrega i descàrrega o muntatge i desmuntatge. 

 APARCAMENT: No s’admet. 
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 EDIFICACIONS: Es mantindran i rehabilitaran les edificacions existents. No es permeten noves 
edificacions. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació amb projectors per a grans àrees fins a 25 lux; subjecte a 
disposicions d’estudi tècnic lumínic. 

Regulació particular subzona C.B. Accessos i viari parc. Espai per vehicles i vianants. 

 USOS: xarxa viària i aparcament; puntualment podrà acollir activitats que comportin 
compactació del sòl, per complementar els espais contigus del Parc. 

 PAVIMENTACIÓ: paviments impermeables en almenys un 70% de la seva superfície; el 30% 
restant podrà ser ocupat per paviments no permeables.  

 CIRCULACIONS: es permet l’accés de vehicles als aparcaments; en els vials que no donen 
servei a aparcaments públics es limitarà la circulació a veïns, serveis tècnics i persones amb 
mobilitat reduida. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació seguint directrius de l’ordenança municipal d’enllumenat urbà, 
amb criteris de disseny homogenis amb el passeig de la Devesa re-urbanitzat. 

Regulació particular subzona C.C. Passeig rius Ter i Onyar. 

 USOS: xarxa viària de vianants. 

 CIRCULACIONS: exclusivament de vianants. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació seguint directrius de l’ordenança municipal d’enllumenat urbà. 

Regulació particular subzona C.D. Accessos i viari perimetral. 

 USOS: xarxa viària i aparcament. 

 CIRCULACIONS: vianants, ciclables i vehicles rodats a motor; es crearà un recorregut exclusiu 
per vianants i vehicles sense motor, que enllaci el parc de al Devesa amb l’àmbit del Parador 
del Güell i les Hortes de santa Eugènia, vorejant la confluència entre els rius Ter i Güell. 

 IL·LUMINACIÓ: il·luminació seguint directrius de l’ordenança municipal d’enllumenat urbà. 

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  TTRRAANNSSIITTÒÒRRIIEESS  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. 

Les edificacions i construccions incompatibles amb el nou planejament seran enderrocades dins les 
diferents etapes d’implementació del parc i tindran la consideració de “fora d’ordenació” pel que fa a 
manteniment i activitat. No es permetran ampliacions. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. 

En tant que no s’executin els diferents projectes d’urbanització del present pla especial que habilitin els 
nous espais destinats als usos temporals del parc, aquests usos podran continuar en les localitzacions 
actuals i els diferents espais podran contemplar una formalització transitòria. Tanmateix la normativa del 
capítol IV de “Regulació genèrica del parc” serà d’aplicació immediata. Conseqüentment caldrà 
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adaptar les ocupacions concretes de cada activitat per ajustar-se als paràmetres normatius esmentats 
(especial atenció per distàncies a l’arbrat i circulacions rodades). 

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  DDEERROOGGAATTÒÒRRIIEESS  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA PRIMERA. 

Es deroga el Pla d’Usos de la Devesa aprovat definitivament en sessió plenàri del 14 de desembre de 
2010. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓ  AADDDDIICCIIOONNAALL  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. 

Per tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla General serà d’aplicació la 
regulació establerta a les normes urbanístiques del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Girona. 
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