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1. RESUM EXECUTIU

El Pla Especial la Devesa és un instrument de planejament que ordena l’àmbit del parc de la Devesa i el 
seu encaix amb l’entorn, determina normativament els usos incompatibles amb aquest entorn i limita els 
possibles sostres de nova creació que es puguin afegir en un futur. El Pla proposa la intervenció física 
sobre l’àmbit distingint tres grans Àmbits, i avalua el conjunt d’inversions a fer i estableix un termini de deu 
anys per a dur-les a terme.

La inversió econòmica en un sistema públic com una zona verda no és una inversió en un actiu real que 
es pugui vendre, i tampoc l’instrument urbanístic que es tramita genera aprofitaments urbanístics que 
puguin generar unes plusvàlues futures per a sufragar la inversió incorreguda . És doncs de calaix que el 
finançament de la inversió no trobarà mai un ingrés de capital suficient via plusvàlua per a cobrir els 
costos d’inversió. 

Per això, una inversió en una zona verda és, en principi, una inversió no sostenible financerament. I per 
què diem “en principi”? Doncs per que la Devesa té una entitat i una posició amb un gran potencial com a 
font d’ingrés corrent. Avui, l’ingrés ordinari de la Devesa sobrepassa àmpliament la despesa corrent del 
parc (veure apartat 4.2 i 4.3 del present document). I en un futur, aquest superàvit ha de ser una de les 
columnes de la viabilitat i sostenibilitat del parc. Les altres dues grans columnes són la inversió pública a 
fons perdut i el retorn social que genera el parc a la ciutadania de Girona en i als seus usuaris en termes
de benestar.

El Pla Especial, com qualsevol altre figura de planejament, no té per objecte determinar els serveis i 
activitats que ha d’oferir el parc, el públic objectiu al que s’adreça l’oferta d’aquest entorn, el pla de 
comunicació amb la ciutadania, els usuaris i els agents econòmics i socials, el retorn econòmic que ha de
generar aquest actiu d’alt valor patrimonial provinent, tant de la ciutadania que fa seu el parc, com dels 
plans d’esponsorització que encaixin amb cadascun dels tres Àmbits i amb el conjunt d’activitats que 
s’han d’implementar, etc. Així doncs, l’ingrés corrent futur que pot generar la Devesa no es pot avaluar a 
partir solament del Pla Especial en tràmit, sinó que correspondrà definir-lo quan s’elabori el Pla de Gestió 
de la Devesa (autèntic eix vertebral garant de la sostenibilitat financera de l’actiu verd i instrument 
estratègic per a la maximització del benestar social dels ciutadans). Una figura de planejament urbanístic 
com un Pla Especial es condició necessària però no suficient per a la sostenibilitat financera del Parc, el 
Pla de Gestió és l’instrument complementari ineludible.

El parc de la Devesa és un gran equipament a l’aire lliure que s’ha de gestionar de manera molt semblant
a com es gestionen la resta dels equipaments públics. És obvi que la hisenda municipal no té finalitat de 
lucre però també és cert que ningú té com a objectiu perdre diners, i menys quan son públics i escassos. 
Per això, cal redactar i impulsar el Pla de Gestió de La Devesa.

La Devesa genera un seguit de beneficis socials que, malgrat no els palpem com a flux monetari directe,
impacten positivament en l’estructura d’ingrés o despesa tant de les Administracions com de les persones 
individuals, en tant que estalvi i cost d’oportunitat (veure capítol 6 del present document). Ens referim, per 
exemple, a l’estalvi que genera la massa boscosa de la Devesa a l’absorbir els gasos i les partícules en 
suspensió a l’aire. Ens referim a la Devesa com a esponja que, quan plou, intercepta i reté l’aigua alentint 
el seu vessament a la xarxa d’aigües residuals i estalviant part del cost de tractament d’aigües. Ens 
referim a la Devesa com a entorn en el que els ciutadans hi practiquen l’exercici físic que és el millor 
antídot contra el cost sanitari del sedentarisme. Ens referim a que amb la millora de la Devesa també 
millora el valor patrimonial dels teixits urbans que directament estan en contacte amb el parc (fet que 
acaba repercutint en un augment del rendiment fiscal de l’IBI, i en un efecte renda positiu sobre els titulars 
dels actius reals), etc. Aquests efectes induïts que genera el Pla especial la Devesa no salven però el gap
de la inviabilitat financera de la inversió, però sí poden justificar decisions d’inversió pels beneficis 
indirectes que generen.



Anàlisi i diagnòstic de la sostenibilitat econòmica i financera del Pla Especial Devesa             

5

El present document forma part i s’elabora dins del tràmit del Pla Especial la Devesa i, a banda de 
mesurar la viabilitat financera del Pla, obre la finestra als nous marcs que han de justificar la seva 
oportunitat: l’anàlisi de la hisenda local, l’anàlisi dels beneficis socials i l’anàlisi del que ha d’acabar essent 
el Pla de Gestió de la Devesa, marcs en els que la proposta de Pla Especial assolirà la seva plena 
coherència i justificació.
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2. ANTECEDENTS

El parc de la Devesa no ha estat sempre un parc com el coneixem actualment. La seva història va 
començar al segle XV i XVI quan els sòls on s’ubica el parc van ser cedits a la ciutat amb la finalitat de 
protegir-la davant les crescudes dels rius i també per preparar defenses militars.

No va ser fins l’any 1733 que es va començar a concebre l’espai com a parc urbà amb la plantació de 
molts àlbers i la creació d’un passeig d’arbres vora el riu. Però aquella actuació va tenir poc recorregut ja 
que al 1794 i amb motiu de la defensa de la ciutat, es varen talar la majoria d’arbres.

Sota ocupació francesa la ciutat torna a tenir un passeig i l’any 1859 l’arquitecte Martí Sureda Deulovol 
presenta el seu primer projecte de la Devesa, i és a aquest projecte que la Devesa deu l’actual ordenació.

Amb l’arribada del ferrocarril l’any 1862, tot i la barrera que s’estableix entre el parc i la ciutat, la Devesa
inicia la seva plenitud fins a gairebé meitats del segle XX. Al 1943 la Devesa és declarada jardí històric 
artístic però al poc temps s’abandona el seu manteniment i s’inicia un progressiu deteriorament de l’àmbit.

A la segona meitat del segle XX es construïen les grans defenses sobre el riu Ter, la carretera N-II i el 
viaducte del tren. La Devesa es va degradant mentre s’inicien concessions privades de tot tipus per la 
utilització del parc i la construcció d’edificacions.

Al 1987 s’aprova el Pla especial de la Devesa, que no es materialitza, però permet la construcció de la 
Fira i l’Auditori-Palau de Congressos. Al 1995 el Pla de les Ribes del Ter recupera l’entorn del riu i una 
passarel·la connecta el parc amb el barri de Fontajau.

La creixent pressió amb activitats de tot tipus i la manca d’un pla de gestió del parc de la Devesa ha tingut 
conseqüències mediambientals com:

� Augment del risc d’inundabilitat degut a la compactació del sòl, que fa minvar la capacitat de
drenatge del parc.

� Pèrdua de salut de l’arbrat, degut a malalties causades per paràsits i al creixement descontrolat, que 
genera alteracions estructurals (inclinacions del tronc, podridures, ferides, cavitats...) i té un impacte 
negatiu a nivell mediambiental i visual.

� Pèrdua lumínica deguda a la distribució no planificada de l’arbrat de nou creixement, que no permet 
l’arribada de la llum del sol als passeigs centrals del parc i augmenta la inseguretat dels seus usuaris.

Per totes aquestes raons, és del tot necessari disposar d’un full de ruta que permeti retornar a la ciutat de 
Girona l’esplendor d’un parc urbà únic i històric.
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3. ELS ACTUALS FOCUS D’ACTIVITAT A LA DEVESA

Els tres equipaments que estan “dins” de la Devesa són l’Auditori-Palau de Congressos per una banda, la 
Fira de Girona per l’altra, i la zona esportiva municipal de la Devesa. A més d’aquests equipaments, hi ha 
esdeveniments com són la Fira de Sant Narcís (amb atraccions i barraques) i el Mercat Setmanal (dimarts 
i dissabtes).

3.1. El mercat setmanal

La Devesa acull cada dimarts i dissabte el mercat setmanal que ocupa l’espai marcat en vermell en el 
quadre adjunt.

Activitat del mercat setmanal

Font: Ajuntament de Girona i PROMO Assessors Consultors

Els expositors i els visitants/compradors poden deixar els vehicles a l’aparcament confrontant amb la Fira 
i l’Auditori. Les barreres de l’aparcament resten obertes fins les 18:00 h. de manera que els compradors i 
expositors disposen d’aparcament gratuït i suficient.

El mercat setmanal també compta amb lavabos que romanen oberts durant els dies i amb l’horari del 
mercat. Fora d’aquests dies i d’aquest horari, els lavabos estan tancats.
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La Devesa sense el mercat setmanal

Font: PROMO Assessors Consultors

3.2. L’Auditori-Palau de Congressos

L’edifici de l’Auditori-Palau de Congressos (inaugurat el 2006) és propietat municipal que el lloga a la 
Fundació Auditori i Palau de Congressos que compta amb un Patronat (integrat l’any 2014 per 
l’Ajuntament, Diputació, Cambra de Comerç i patrons. Aquests darrers son DAMM i METALQUIMIA, El 
Corte Inglés, La Vanguardia i Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona) i un Comitè Executiu (Ajuntament
de Girona, Diputació de Girona, Cambra de Comerç i El Corte Inglés).

La seva activitat està repartida entre cicles i esdeveniments musicals (atrau tres quartes parts dels 
clients), i turisme de congressos, jornades i convencions internacionals (una quarta part).
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L’Auditori-Palau de Congressos

Font: PROMO Assessors Consultors

Tota la seva activitat es desenvolupa a l’interior de la seva parcel·la llevat d’algunes activitats que utilitzen 
altres entorns territorials (per exemple, les Nits de clàssica tenen lloc en escenaris del Barri Vell de Girona 
i en els edificis més emblemàtics).

En cap cas, els actes programats per l’Auditori-Palau de Congressos, s’ofereixen a l’espai confrontant que 
és la Devesa. És més, l’entrada principal a l’Auditori està ordenada de tal manera i amb diferències de 
cota topogràfica notables que fan que l’equipament i el parc visquin d’esquenes. Aquest divorci, que resta 
possibilitats a l’Auditori ja que no pot incorporar cap activitat complementària a l’aire lliure, s’acaba 
traduint en un detall significatiu: a les Memòries anuals de l’Auditori no apareix mai la Devesa.

Durant els darrers cinc anys, el nombre d’assistents a la programació pròpia de l’Auditori-Palau de 
Congressos ha minvat, entre altres raons, com a resultat de la crisi econòmica general del país.

L’any 2014, l’Auditori-Palau de Congressos va programar 66 activitats congressuals amb un total de 109 
dies d’ocupació i un nombre de 27.899 visitants. A aquesta xifra calen afegir els 72.905 participants en els 
144 concerts musicals. En total 100.804 visitants desplegats al llarg dels 253 dies d’activitat programada.

Del total dels 72.905 participants a les activitats musicals durant el 2014 , el 52% provenien de la ciutat de 
Girona, el 37% de les comarques gironines, el 8% de la resta de Catalunya i el 2% restant de la resta de 
l’Estat Espanyol i de l’estranger.

A l’activitat congressual, el 20% dels assistents procedeixen de la ciutat de Girona, el 35% de Girona 
província, el 40% de l’estat espanyol, i el 5% restant de l’estranger.

Contrasta el potencial d’aquesta oferta sota les marques Girona, turisme de negocis, Girona city welcome, 
o Girona, ciutat de festivals, com a finestra de Girona a l’exterior, amb els problemes de mobilitat que 
assetgen l’Auditori-Palau de Congressos i que tot seguit comentem.

L’aparcament confrontant amb l’Auditori i Fira de Girona està obert solament els dimarts i dissabtes que 
són els dos dies de mercat. L’obertura però s’acaba a les 18:00 h. de manera que és un servei 
exclusivament adaptat a l’horari del mercat però en cap cas a l’horari dels actes de l’Auditori-Palau de 
Congressos (o de Fira de Girona). Si a l’anterior divorci entre dos prestadors de servei públic s’hi afegeix 
el fet que el mercat setmanal ocupa el vial perimetral, s’entendrà fàcilment que l’Auditori difícilment pot 
programar activitats importants els dimarts i dissabtes.
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Aparcament confrontant amb l’Auditori i Fira de Girona

Font: PROMO Assessors Consultors

I pel que fa a la resta de dies de la setmana, ni l’Auditori-Palau de Congressos ni Fira de Girona poden 
disposar del servei d’aparcament per que sols està habilitat pel mercat setmanal. 

Òbviament, aquesta problemàtica no existiria si quan es va promoure l’Auditori-Palau de Congressos 
s’haguessin previst també els requeriments d’espai i serveis per fer front als reptes de mobilitat. No va ser 
així, i ara tenim dos motors públics d’activitat econòmica implantats en el sí de la Devesa amb sèries 
limitacions de creixement, entre altres raons, per dificultats d’accessibilitat i aparcament i per una gestió 
de l’aparcament existent al Camp de Mart orientada exclusivament al mercat setmanal. La dificultat de 
dimarts i dissabtes suposa llastrar el potencial d’oferta que té com a dies forts, de dimarts a dissabte.

Certament, tant l’Auditori-Palau de Congressos com Fira de Girona estan exclosos del Pla Especial la 
Devesa. Però igualment cert és que aquests dos equipaments necessiten resoldre, en el seu entorn més 
proper (si és que hi ha solució), els actuals problemes d’accessibilitat i aparcament. D’altra banda, no es 
podran atribuir com a costos de la Devesa, aquelles actuacions que deriven dels reptes de mobilitat dels 
dos equipaments públics posats amb calçador al seu interior i que no es van tenir en compte en el 
moment de la seva construcció.

3.3. Fira de Girona

L’edifici de la Fira, construït l’any 1988-1989 és titularitat de la Fundació Fira de Girona mitjançant una 
concessió administrativa a 75 anys. La Fundació té com a òrgans un Patronat (participat per l’Ajuntament
de Girona, Diputació de Girona, Cambra de Comerç, les Caixes d’Estalvi Confederades amb seu a 
Girona, i la Generalitat de Catalunya), un Comitè Executiu i un Director General.
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Fira de Girona

Font: PROMO Assessors Consultors

Inicialment, Fira de Girona acollia tot tipus d’activitats al ser l’únic recinte de grans dimensions a Girona. 
Captava un programa multifuncional que, passat uns anys, es va reduir quan es va construir l’Auditori.
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Fira de Girona

Font: Ajuntament de Girona

Fira de Girona promou un calendari de fires pròpies i també cedeix els espais per altres fires promogudes 
per tercers. El calendari de 2015 tindrà com a fires pròpies, Firabaixa (febrer), Expojove (abril), Girona 
bike world (maig), Eco-sí (juny), Fira de mostres (octubre) i Pista de gel (desembre). Totes elles ocupen 
l’espai edificat de Fira de Girona llevat de la Fira de Mostres que, per la seva dimensió, ocupa també part 
del Camp de Mart i conviu amb la Fira de Sant Narcís, amb les atraccions i les barraques. Sense la 
Devesa, Fira de Girona no podria òbviament mantenir la Fira de Mostres.
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Fira de Sant Narcís

Font: Ajuntament de Girona

Però la Devesa no és un entorn preparat com a espai firal i això comporta sobre costos per adequar el 
servei de subministrament elèctric a carpes, casetes i espais públics, per dotar dels serveis higiènics 
durant la Fira, per garantir la seguretat del recinte i per reservar espai d’aparcament. També per aquesta 
raó (sobre costos), és difícil programar activitats a l’aire lliure (concerts, cinema d’estiu, etc..) a la Devesa.

A les fires promogudes per Fira de Girona, és aquesta institució la que ofereix els serveis i fixa les tarifes
als expositors. Entre els serveis de Fira de Girona hi ha la cessió d’espais modulars de la Devesa amb 
carpes i mòduls. Els expositors liquiden totes les obligacions econòmiques directa i exclusivament a Fira 
de Girona. I no consta que Fira de Girona liquidi a l’Ajuntament cap import en concepte de taxa per 
l’ocupació del domini públic.

En canvi, quan Fira de Girona cedeix les seves instal·lacions per que tercers organitzin altres fires, 
aleshores aquests darrers liquiden les taxes d’ocupació del domini públic directa i exclusivament a 
l’Ajuntament de Girona.

Per tant, l’espai de la Devesa té un rendiment fiscal diferent en funció del promotor de cada fira. Aquesta 
manera de fer sembla derivar del fet que, atès que Fira de Girona té resultats negatius, imputar un 
element addicional de cost (taxes) comportaria augmentar el volum de pèrdues.

L’ús que Fira de Girona, en fires de promoció pròpia, fa de l’espai Devesa no genera doncs cap ingrés a 
l’Ajuntament emparant-se en l’argument que la Fundació és deficitària i no porta a enlloc augmentar el 
dèficit. El resultat és que, aleshores, és l’espai Devesa el que apareix com a generador de pèrdues quan 
en realitat són pròpiament pèrdues de Fira de Girona. Seria recomanable doncs fer un pas endavant cap
la transparència comptable.

Anàlisi i diagnòstic de la sostenibilitat econòmica i financera del Pla Especial Devesa             

14

3.4. Zona esportiva de la Devesa

A la meitat nord del Camp de Mart, l’Ajuntament hi té una zona esportiva.

Zona esportiva de la Devesa

Font: PROMO Assessors Consultors

Cal recordar que històricament, la Devesa havia tingut una pista d’equitació, piscines, camps d’esport., 
etc. que al llarg de les darreres dècades han anat reduint-se al poc que ara queda: dues piscines 
descobertes, tres pistes de tenis, dues de pàdel, una de volei sorra i uns vestuaris. 

Les diferents instal·lacions van prestar un total de 52.869 serveis als usuaris al llarg del 2014. D’aquest 
total, 943 serveis van ser a les pistes de tennis, 1.177 a les pistes de pàdel, 1.220 a les pistes de volei i 
tennis platja, 49.107 a les piscines, i 422 a vestidors. Les piscines concentren doncs el 93% dels serveis 
que, atès que les piscines romanen obertes del 15 de juny al 15 de setembre, evidencia l’enorme 
estacionalitat del conjunt de les instal·lacions esportives municipals de la Devesa.

L’elevada concentració de l’activitat exclusivament en les piscines juntament amb l’estacionalitat obligada 
d’unes instal·lacions que romanen obertes en temporada d’estiu, expliquen que durant l’exercici 2014, la 
zona esportiva de la Devesa tingués un volum de facturació de 239.000 € i un resultat negatiu de 101.000 
€.

Sembla que el nombre i la diversitat d’instal·lacions de la zona esportiva és del tot insuficient per atraure 
demanda i laminar l’estacionalitat d’usuaris d’aquestes instal·lacions. Per ex. les piscines solament obren 
quan les escoles tanquen. D’altra banda, el servei de màquines vending no sembla que pugui compensar 
el valor afegit que suposaria el servei de bar, avui inexistent. A més, l’aparcament al llarg del vial 
perimetral paral·lel al riu Ter, que és des d’on es pot accedir a la zona esportiva, no té cap configuració 
d’accés de vianants amb els nivells d’urbanització que garanteixi la confortabilitat i la seguretat per als 
vianants (per ex. il·luminació).

A la Devesa no hi ha circuits de salut ni de running. La via verda Olot-Girona que travessa la Devesa, te 
una senyalètica amb un deficient estat de conservació. 
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Senyalètica Ruta del Carrilet

Font: PROMO Assessors Consultors

El repte de la zona esportiva municipal podria passar o bé per guanyar musculatura diversificant els 
esports actuals i llimant l’estacionalitat (futbol set, pista poliesportiva, rocòdrom, bar, sala per a activitats 
dirigides tipus ioga, pilates, etc.) o bé posant aquesta zona com a centre de serveis d’un entorn d’espai 
natural de dimensions suficients com per diferenciar-se de totes aquelles activitats indoor o solament 
practicables en instal·lacions esportives o de salut.

Girona no disposa de cap entorn natural habilitat suficientment ampli i cèntric com per poder concentrar 
diversitat d’ofertes de salut, lleure i esport que en cap cas són competència dels complexos esportius
indoor.

Aquesta possible línia encaixaria amb part del projecte del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona de 
gestionar la certificació “multiesports” que atorga la Generalitat. Girona hi vol optar amb la suma de 
ciclisme (carretera i BTT), running, tenis, natació i atletisme.

3.5. L’ús de la Devesa per part dels ciutadans de Girona

En aquest apartat ens agradaria respondre a quatre preguntes pel que fa als usos de la Devesa per part 
dels ciutadans de Girona. Aquestes preguntes són; Quan van a la Devesa? A què hi van? Que no s’hi 
hauria de fer? Que els agradaria poder-hi fer?

Per poder dotar de contingut les respostes a aquestes preguntes hem utilitzat l’enquesta que amb ocasió 
del programa de participació ciutadana desenvolupat a l’inici de la tramitació del PE, l’Ajuntament de 
Girona va encarregar amb l’objectiu de copsar els hàbits dels gironins i gironines sobre els usos que fan 
de la Devesa.
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Freqüència d’usuaris de la Devesa

Font: Ajuntament de Girona Programa de Participació Ciutadana PE Devesa

Els resultats de l’enquesta revelen el poc ús i importància que els ciutadans de Girona atorguen al parc. 
Com podem veure en el gràfic anterior, la gran majoria (43,7%) utilitzen la Devesa de manera força 
ocasional, a saber, hi van molt esporàdicament (alguna/es vegada/es l’any). Un 29,2% dels enquestats fa 
un ús força freqüent del parc, és a dir, que hi van com a mínim un cop per setmana. El 22,8% dels 
residents empadronats a la ciutat asseguren que van a la Devesa alguna vegada al mes i el 4,2% no hi va 
cap vegada al llarg de l’any.

Segons els tests estadístics realitzats a l’enquesta, observem que la variable de freqüència d’ús del parc 
manté relacions d’associació significatives amb l’edat, de manera que;

� El percentatge de persones de 65 i més anys que no van mai al parc gairebé triplica la mitjana 
observada. L’11% de la gent gran de la ciutat assegura que no va a la Devesa cap cop a l’any, 
mentre que el percentatge global observat pel total de la població que no va mai a la Devesa és 
només del 4,2%.

� Els ciutadans/es que més utilitzen el parc són aquells que tenen entre 35 i 64 anys, i és que el 58% 
de les persones d’aquesta franja d’edat freqüenten la Devesa com a mínim una vegada al mes, un 
percentatge 11,3% punts percentuals superior a la mitjana observada.

Pel que fa als usos, hem de comentar que les preguntes són multi resposta, el que no permet establir una 
relació d‘associació significativa entre variables. Tot i així s’han realitzat alguns creuaments:

� El 33,3% de les persones que utilitzen la Devesa cada dia hi van a passejar el gos.

� La majoria dels gironins/es que utilitzen el parc més d’un cop per setmana ho fan per anar al mercat 
(62%) i/o per fer-hi esport (42%). La utilització de la Devesa per anar al mercat es dóna 
majoritàriament entre gent de més de 65 anys, mentre que, per fer-hi esport, són majoritàriament els 
joves els qui l’utilitzen.
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� Els ciutadans que van a la Devesa alguna vegada al mes fan sobretot les següents activitats: 
comprar al mercat (39%), passejar amb la família i/o la mainada (34,8%), fer esport (30,4%) i/o anar-
hi a passejar sols (30,4%).

� La immensa majoria de les persones que utilitzen el parc de manera ocasional (alguna/es vegada/es 
l’any), a saber, el 71,6%, ho fan per anar a concerts, exposicions, esdeveniments culturals i/o festius 
que es fan en època de fires. En aquest apartat hi destaquen les persones d’entre 16 i 34 anys.

Pel que fa a l’opinió dels ciutadans sobre els usos que es fan actualment al parc i no hi estan d’acord, 
hem de destacar:

� Un 10% dels enquestats creuen que no s’hauria de seguir fent el mercat a la Devesa.

� Un 3,73% dels enquestats creuen que no s’hauria de seguir fent la Fira de Mostres a la Devesa.

� Un 6,96% dels enquestats creuen que no s’haurien de seguir fent les atraccions de les fires a la 
Devesa.

� Un 4,01% dels enquestats creuen que no s’haurien de seguir fent les exposicions/esdeveniments 
temporals a la Devesa.

� Un 23,69% dels enquestats creuen que no s’haurien de seguir fent les barraques a la Devesa

� Un 39,21% dels enquestats creuen que no s’hauria de poder passejar els gossos a qualsevol lloc de 
la Devesa.

� Un 7,25% dels enquestats creuen que no s’haurien de seguir fent els partits de futbol dels caps de 
setmana.

Per obtenir idees sobre possibles usos a cada zona del parc de la Devesa, l’enquesta realitzada pregunta 
als ciutadans què els agradaria poder fer a cada una de les zones del parc.

Camp de Mart

� Zona esportiva Camp de Mart

Tenint en compte que el nou Pla Especial Devesa preveu ampliar la zona esportiva del Camp de Mart, 
l’enquesta demanava l’opinió sobre el tipus d’instal·lacions o activitats esportives a l’aire lliure que es 
podrien potenciar o oferir de nou en aquesta zona. Els resultats són els següents:

Com a primera opció, els enquestats opten per fer-hi un circuit de salut / parc urbà de salut. Amb la meitat 
de suport que la primera opció ens trobem fer-hi una pista de bàsquet, un camp de futbol o un rocòdrom.
Fer-hi una pista de patinatge o un centre de BTT estarien en el tercer nivell de preferències.
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� Zona oberta del Camp de Mart

Més enllà d’algunes activitats anuals que organitza la Fira de Girona i tenint en compte que no s’hi pot 
construir cap instal·lació i/o infraestructura fixa, les respostes dels enquestats sobre què els agradaria 
poder fer en aquest espai són:

Compartint primera plaça en les preferències dels enquestats ens trobem; a) Cicles o projeccions de 
cinema i/o teatre a l’aire lliure, b) Activitats i esdeveniments musicals (concerts, festivals, etc..) i c) 
Activitats de gimnàstica i esport obertes a la ciutadania a l’aire lliure. Un esglaó per sota en les 
preferències dels enquestats ens trobem la opció de deixar-ho tal i com està, és a dir, bàsicament com un 
espai obert per passejar-hi. En l’últim esglaó hi trobem dues propostes interessants, com són organitzar-hi 
mercats tradicionals i/o de productes específics o fer-hi fires de mostres i/o grans esdeveniments de 
promoció público-privada.

Les illes de la Devesa

Actualment la Devesa té sis grans illes amb plataners que formen els passeigs. Avui, l’interior de les illes 
és inaccessible i molts dels arbres estan malalts. Una de les actuacions del PE del parc passa per 
rebaixar la densitat de l’arbrat, amb el que es guanyaran nous espais on es podran generar activitats que 
fins ara no s’hi podien fer. Amb la finalitat de conèixer l’opinió de la població sobre el que els agradaria fer 
en aquests nous espais es pregunta a l’enquesta quins usos hi voldrien:

La primera opció és d’habilitar-hi zones de jocs i espais infantils, seguida de l’opció de habilitar-hi una 
zona de pícnic. En un segon esglaó tindríem les següents opcions; a) habilitar-hi zones amb aigua 
(estanys), b) habilitar-hi zones de lectura, c) habilitar-hi zones per a gossos i d) fer-hi pistes de petanca. 
En l’últim esglaó ens trobaríem l’opció d’habilitar-hi rocòdroms naturals.

Conclusió

Fins avui, els usos permanents (Fira de Girona, Auditori-Palau de Congressos, jocs infantils, zona 
d’activitats esportives –futbol, natació, tenis/pàdel-, camps de botxes, ensinistrament de gossos, pícnic i 
visitants del parc) i els usos temporals (Fira de Sant Narcís, Fira de Mostres, barraques a la Copa, mercat 
setmanal, i altres) s’han desenvolupat segons el seu propi projecte però mai amb la Devesa com a 
protagonista, com a referent o com a aglutinador de les activitats desplegades. 

Això explica el permanent procés de degradació de la qualitat ambiental del parc (veure memòria del PE) 
i, alhora, les disfuncions de moltes de les activitats que es despleguen en el sí de la Devesa i que han 
estat exposades a l’apartat anterior del present document.

Per tant, la Devesa és un enorme contenidor sense projecte propi, en el que s’hi desenvolupen diverses
activitats que van deixant impacte sobre aquest entorn. Aquesta afirmació no demonitza l’activitat humana
sinó la consegüent degradació com a resultat de la manca de projecte propi i de pla de gestió de la 
Devesa.
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4. PLA ESPECIAL LA DEVESA

4.1. Introducció

El Pla Especial la Devesa, amb una superfície total de 38,95 hes., distingeix tres àmbits en base a 
l’estructura orgànica de la Devesa:

� Àmbit 1 - Integració de les ribes del Ter

� Àmbit 2 - Recuperació Devesa històrica

� Àmbit 3 - Integració urbana

Les ribes del Ter, amb una superfície de 11,60 hes., són zones de màxima protecció a on la presència 
humana es limita al màxim. Això no s’ha d’entendre com un espai buit de contingut, buit de marca o buit 
de retorn. Justament l’espai de màxim nivell de protecció conté el conjunt d’elements i d’ecosistemes més 
preuats i exclusius.

L’àmbit de recuperació de la Devesa històrica (Jardins Francesos, zona esportiva, Camp de Mart i illes 
interiors), amb una superfície de 21,27 hes., és l’espai cridat a acollir la presència humana i a on s’hi 
poden desenvolupar activitats diverses1.

Per últim, l’àmbit d’integració urbana, amb una superfície de 6,07 hes., abasta aquella part del perímetre 
en contacte directe amb els teixits urbans i que es destina a viari, aparcament i equipament.

Plànol d’ordenació del Pla Especial Devesa

Font: Ajuntament de Girona

1 Parcs urbans de salut adreçats a gent gran+ parcs d’aventura especialment per als joves i famílies+ circuits esportius adreçats a joves i grans+ 
passejada per a tots els públics + laboratori d’investigació adreçat a especialistes i turisme científic + observació d’espècies aquàtiques + zona de 
picnic + carril bici + zones d’esbarjo per a petits i grans + biketrial i skateparc per a joves, etc.
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Els actuals equipaments de l’Auditori-Palau de Congressos i la Fira estan ubicats a l’interior del perímetre 
del PE però en resten exclosos.

El PE avalua econòmicament la inversió necessària per executar la proposta d’ordenació dels tres Àmbits
del PE.

4.2. Projecte d’inversió i manteniment del Pla Especial

El projecte d’inversió del PE Devesa compta amb una sèrie d’inversions a realitzar a compte dels 
pressupostos ordinaris municipals de l’Ajuntament de Girona i un sèrie d’inversions condicionades a la 
disponibilitat de finançament extraordinari finalista a inversions concretes. A la seva vegada, les 
inversions queden periodificades per fases i cada fase es correspon amb un seguit d’actuacions que en 
alguns casos van més enllà d’un sòl àmbit. Les actuacions previstes, els àmbits que inclouen i els imports 
de despeses previstos queden resumits en la taula següent:

FASES ÀMBIT ÀMBIT ACTUACIÓ M2 Preu/m2 Subtotal € Subtotals parcials €
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FASE 0 gestió arbrat 500.000,00
subsolat i millora sòl arbrat 500.000,00

subtotal € FASE 0 1.000.000,00 1.000.000,00

FASE 1 3.5 Cobriment Güell formació aparcament 4.091,00 320,00 1.309.120,00
2.2.3 Esplanada davant Fira i Auditori 6.477,00 120,00 777.240,00
2.1.5 Passeig Fira i Auditori 5.545,00 150,00 831.750,00

3.5 Accessos zona Auditori i Fira 7.411,00 150,00 1.111.650,00
subtotal € FASE 1 4.029.760,00 5.029.760,00

FASE 2 2.2.2 Esplanada Camp de Mart 31.896,00 120 3.827.520,00
subtotal € FASE 2 3.827.520,00 8.857.280,00

FASE 3 2.1.1 Passeig de la Devesa 24.306,00 150 3.645.900,00
3.3 Accessos nou P. Devesa/aparcament 18.050,00 125,00 2.256.250,00

subtotal € FASE 3 5.902.150,00 14.759.430,00

FASE 4 3.2.1 Accessos La Copa 4.144,00 120,00 497.280,00
subtotal € FASE 4 497.280,00 15.256.710,00

FASE 5 2.1.3 Passeig de la Sardana 5.464,00 150 819.600,00
subtotal € FASE 5 819.600,00 16.076.310,00

FASE 6 2.1.2 Passeig del Ter 27.198,00 150 4.079.700,00
subtotal € FASE 6 4.079.700,00 20.156.010,00
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FASE 7 2.1.4 Passeigs interiors illes 14.132,00 100 1.413.200,00
subtotal € FASE 7 1.413.200,00 21.569.210,00

FASE 8 1 Bosc de ribera - restauració 45.900,00 30,00 1.377.000,00
Plantacions de transició i esplanades 70.142,00 75,00 5.260.650,00

subtotal € FASE 8 6.637.650,00 28.206.860,00

FASE 9 2.3.1 A Illa arbrada interior 12.616,00 20 252.320,00
2.3.1 B Illa arbrada interior 10.390,00 20 207.800,00
2.3.1 C Illa arbrada interior 12.433,00 20 248.660,00
2.3.1 D Illa arbrada interior 14.152,00 20 283.040,00

subtotal € FASE 9 991.820,00 29.198.680,00

FASE 10 3.2.2 Esplanada La Copa 13.014,00 75,00 976.050,00
subtotal € FASE 10 976.050,00 30.174.730,00

Font: Ajuntament de Girona
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En total el PE Devesa pressuposta la transformació del parc en 30.174.730 euros, dels quals preveu 
finançar-ne el 66% (20.156.010 euros) corresponents a les 6 primeres fases de transformació amb càrrec 
a l’activitat ordinària municipal, i el 33% restant corresponent a les últimes 4 fases de transformació del 
parc, es preveuen executar en tant que l’Ajuntament de Girona sigui capaç d’aconseguir els recursos 
financers necessaris via finançament extraordinari (transferències de capital rebudes per part d’altres 
administracions, etc.).

La matriu d’inversió i manteniment del PE de La Devesa a compte dels previsibles pressupostos 
municipals de l’Ajuntament de Girona visualitza els fluxos per cadascuna dels 3 àmbits i, dins d’aquests, 
dels diferents capítols de despesa.

Inversions previstes càrrec de l’Ajuntament per unitats d’obra (€ totals)

Unitats d’obra
del projecte
d’urbanització

Tractament
sòls, aigua,

llum i
malalties 

arbrat

Actuacions 
risc

d’inundabilitat

Actuacions
per garantir

els diferents
usos

Patrimoni
arquitectònic

Indemnitzacions i
Expropiacions

pendents TOTAL
Àmbit 1 - - - - - -
Àmbit 2 1.000.000 - 13.981.710 - - 14.981.710
Àmbit 3 - - 5.156.300 - - 5.174.300
TOTAL 1.000.000 - 19.156.010 - - 20.156.010

Font: Ajuntament de Girona

L’anterior estimació del repte inversor derivat del PE s’ha calculat a partir de l’amidament, continguts de 
les partides de cost i cost unitari (PEC) de cada partida, facilitats pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

La inversió sobre el patrimoni arquitectònic no apareix desglossada per elements però està incorporada 
en els costos d’intervenció de cada àmbit.

En resum, per a l’Àmbit 1 (integració de les ribes del Ter) tota la inversió prevista (6.637.650 €) està 
condicionada a la disponibilitat de finançament extraordinari.

L’Àmbit 2 (recuperació de la Devesa històrica) genera el 75% de tot l’esforç inversor del Pla especial a 
càrrec dels pressupostos ordinaris municipals i la menor inversió condicionada a la disponibilitat de 
finançament extraordinari dels 3 àmbits (976.050 euros).

l’Àmbit 3 (integració urbana) genera un xic més que una quarta part del pressupost d’inversió a càrrec de 
l’Ajuntament i té una inversió condicionada a finançament extraordinari de 2.405.020 euros. Aquesta 
inversió de l’Àmbit 3 no deriva dels reptes del parc de la Devesa sinó dels reptes de mobilitat dels dos 
equipaments públics fora de l’àmbit del PE la Devesa (Fira de Girona i Auditori-Palau de Congressos) no 
abordats en el seu dia.

Pel que fa als costos de manteniment, segons dades facilitades per l’Ajuntament i referides a l’exercici de 
2014, els costos de manteniment de la Devesa suportats per la hisenda local són els que s’adjunten a la 
següent taula.

Despeses de manteniment (€ totals)
Jardineria, manteniment, arbrat i

gestió tècnica Enllumenat Neteja1 Seguretat TOTAL
Àmbit 1
Àmbit 2
Àmbit 3
TOTAL 215.000,00 60.484,64 10.000,00 100.928,96 386.413,60

1 Fa referència a la neteja extraordinària del Parc per a la Fira de St Narcís, el cost de la neteja ordinària del parc es comptabilitza en la columna de jardineria i manteniment
Font: Ajuntament de Girona
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Els actuals costos de manteniment de la Devesa no estan desglossats per àmbits però tot fa pensar que 
la pràctica totalitat haurien d’anar vinculats a l’Àmbit 2 i 3.

Com a resultat de l’aprovació del PE la Devesa, i considerant que les mesures de xoc per sanejar l’arbrat i 
l’ecosistema fluvial s’imputen com a inversió del PE, el manteniment de l’espai lliure de la Devesa haurà 
de fer front a l’increment dels visitants que es tradueix en augment de cost de neteja (40.000 € en total). 

D’altra banda l’actual manteniment de l’arbrat és insuficient pel que fa al tractament fitosanitari, raó per la 
que la partida de jardineria, manteniment, arbrat i gestió tècnica, s’estima de l’ordre dels 245.000 €. El 
manteniment doncs del PE de la Devesa s’estima en 446.000 €/any.

Despeses de manteniment ampliats (€ totals)
Jardineria, manteniment, arbrat i

gestió tècnica Enllumenat Neteja1 Seguretat TOTAL
Àmbit 1 72.995,69 72.995,69
Àmbit 2 133.823,76 45.363,48 30.000,00 75.696,72 284.883,96
Àmbit 3 38.180,54 15.121,16 10.000,00 25.232,24 88.533,94
TOTAL 245.000,00 60.484,64 40.000,00 100.928,96 446.413,60

1 Fa referència a la neteja extraordinària del Parc per a la Fira de St Narcís, el cost de la neteja ordinària del parc es comptabilitza en la columna de jardineria i manteniment
Font: Estimació pròpia Ajuntament de Girona i distribució per Àmbits segons Equip Redactor
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4.3. Ingressos corrents i de capital de la Devesa

Ingressos corrents any 2014

Durant l’any 2014, la Devesa ha acollit 67 esdeveniments molt diversos. Però, de la totalitat dels 
esdeveniments, s’ha pogut identificar només l’ingrés fiscal de cinc d’ells (veure taula següent).

Ingressos corrents  vinculats a la Devesa (2014)
Taxa

escombraries
Taxa ocupació
domini públic

Impost sobre
Vehicles

Concessions
administratives TOTAL

Fundació Fira de Girona 7.829,70 - 8,84 - 7.838,54
Fundació Auditori 550,15 - - - 550,15
Mercat de la Devesa - 203.656,80 - - 203.656,80
Fires de Sant Narcís - 517.118,50 - - 517.118,50
Circ Raluy - 2.032,95 - - 2.032,95
TOTAL 8.379,85 722.808,25 8,84 - 731.196,94

Font: Ajuntament de Girona

S’ha de dir que moltes altres de les activitats estan promogudes per Associacions que estan exemptes de 
pagar les taxes d’ocupació de domini públic. No es coneixen els ingressos de les concessions 
administratives. Recordar també que quan la Fundació Fira de Girona promou la Fira de Mostres, els 
expositors liquiden els drets (que no les taxes) a la Fundació però aquesta no liquida a l’Ajuntament cap 
taxa d’ocupació de domini públic pels aproximadament 16.700 m2 de sòl de domini públic que ocupa. Si 
la fira la organitza un tercer, l’ocupació del domini públic el suporta directament el promotor de la fira.

En el supòsit que la taxa a aplicar fos de l’ordre de 11 €/m2, la Fira de Mostres suposaria un ingrés 
aproximat de 183.700 €.

En conseqüència, l’ingrés de 731.000 € és una aproximació molt conservadora al rendiment fiscal que 
genera l’àmbit de la Devesa a la hisenda municipal que, realment, ha de ser superior a aquesta xifra
(s’estima en un mínim del milió d’euros tenint en compte ingressos que no s’han pogut identificar i drets 
que s’haguessin hagut de meritar ).

Ingressos de capital d’anys recents

Els únics ingressos de capital que ha rebut el parc de la Devesa (exclosos els que hagin pogut rebre els 
equipaments que hi ha al seu interior), procedeixen del Programa Life2 que és susceptible de ser aplicat a 
espais LIC de la Xarxa Natura 2000.

Els fons destinats als exercicis 2010-2013, van anar al Consorci Alba-Ter, ens participat pels ajuntaments 
de Bescanó, Salt i Girona3.

La UE, a través del Programa Life va aportar 464.550 € (50% del pressupost del projecte), el Consorci 
Alba-Ter va aportar 229.550 € (25%), els Ajuntaments 60.000 € (6%), la Diputació de Girona, 75.000 €
(8%), i l’Obra Social Fundació “La Caixa” 100.000 €, (11%).

En total, 929.100 € repartits en quatre anualitats (232.275 €/any).

2 El programa Life pertany a la UE i a la convocatòria de 2015 (al juny s’han d’entregar els projectes) està dotada amb 285 M €. Admet diferents
tipus de projectes: Proyectos Tradicionales, Proyectos Preparatorios, Proyectos Integrados, Proyectos de Asistencia Técnica y Proyectos de 
Creación de Capacidades. Para el Subprograma Acción por el Clima estará abierto a la presentación de Proyectos Tradicionales, Proyectos 
Preparatorios, Proyectos Integrados, Proyectos de Asistencia Técnica y Proyectos de Creación de Capacidades. 
3 El Consorci del Ter té per objectiu crear i gestionar serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu 
Ter a través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. El 
Consorci treballa per mobilitzar els recursos econòmics que permetin executar actuacions en el territori que configura l’àmbit fluvial del riu Ter.
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Part de les actuacions previstes sobre el Ter afecten a la Devesa i serien els únics ingressos de capital 
derivats de les línies d’ajut existents i que encaixen amb el fet que la Devesa està classificat com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional. 

Aquesta qualificació legal de la Devesa li permet sol·licitar ajut econòmic amb càrrec a:

� 1% cultural de l’Estat, que en el marc del l’acord entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i 
el Ministerio de Fomento s’eleva el % al 1,5% i el gestiona directament el segon. 

� 1% cultural del Departament de Cultura de la Generalitat.

� Subvencions en règim de concurrència competitiva del Departament de Cultura de la Generalitat, per 
la conservació i restauració de bens d’interès cultural.

La inversió en un parc urbà, és doncs una inversió que no genera retorns de capital però en canvi és una 
font generadora de ingressos corrents.

4.4. Cash flow desagregat per Àmbits

El Pla Especial és un document urbanístic que ordena morfològicament el parc de la Devesa, determina 
les intervencions, determina els usos però no incorpora cap pla de gestió que concreti programa 
d’activitats, proposta de serveis, definició de públic objectiu, avaluació de reptes i mecanismes de 
verificació. Per això el cash flow del Pla Especial s’entén “de continuïtat” en tant que és la continuació 
dels actuals volums d’ingrés i solament es corregeixen els volums de despesa corrent de manteniment.

Pel que fa a les despeses de capital, el Pla Especial incorpora una estimació de les inversions, tant a les 
previsions raonables del pressupost ordinari municipal com les condicionades a la disponibilitat de 
finançament extraordinari, derivades del conjunt d’actuacions en cadascun dels tres àmbits i
periodificades en diferents fases d’execució, sota la hipòtesi de que les inversions a càrrec dels
pressupostos ordinaris de l’ajuntament s’executin al llarg d’un termini de quinze anys.

Dit això, el cash flow corrent i de capital del Pla Especial es formula a partir dels ingressos corrents de 
2014 i s’ajusten les despeses de manteniment a l’alça, d’acord amb la valoració dels serveis tècnics de 
manteniment del parc. Pel que fa al cash flow de capital, s’estima l’execució de les diferents fases segons 
la superfície que engloba cada fase de transformació del Parc (entre 2 i 3 anys per fase) i dels costos 
d’inversió del Pla Especial a càrrec dels pressupostos ordinaris de l’Ajuntament de Girona.

Pel que fa als ingressos de capital, es planteja un escenari amb ingressos anuals de capital com si la 
Devesa pogués ella sola ser receptora del pla d’ajuts amb càrrec al programa Life (232.275 € anuals),
ajuts que anirien destinats íntegrament a l’Àmbit 1 de integració de les ribes del Ter.

Els 446.000 € de manteniment anual estimats per al conjunt del parc de la Devesa, van destinats 
fonamentalment a l’Àmbit 2 (64%) mentre que l’Àmbit 1 i 3 absorbeixen el 16% i 20% respectivament.

La previsió de despeses i ingressos de la Devesa es projecten en termes reals, és a dir, a preus actuals 
sense aplicar cap factor corrector per la inflació futura. 

D’acord amb el pressupost d’inversió a càrrec dels pressupostos municipals del Pla Especial, el cash flow 
dels costos d’inversió/manteniment així com els ingressos de capital/ordinaris distribuïts en els  tres 
Àmbits s’adjunten en la taula següent.



Cash Flow corrent i de capital del Pla Especial de la Devesa

FASE 0 i 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6

Total Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15

ÀMBIT 1

Total DESPESA CORRENT Àmbit 1 1.094.935,41 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69 72.995,69

Total DESPESA DE CAPITAL Àmbit 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total INGRÉS CORRENT Àmbit 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total INGRÉS DE CAPITAL Àmbit 1 3.484.125,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00

SALDO CORRENT Àmbit 1 -1.094.935,41 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69 -72.995,69

SALDO DE CAPITAL Àmbit 1 3.484.125,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00

ÀMBIT 2*

Total DESPESA CORRENT Àmbit 2 4.273.259,43 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96 284.883,96

Total DESPESA DE CAPITAL Àmbit 2 14.981.710,00 1.304.495,00 1.304.495,00 1.275.840,00 1.275.840,00 1.275.840,00 1.215.300,00 1.215.300,00 1.215.300,00 0,00 0,00 409.800,00 409.800,00 1.359.900,00 1.359.900,00 1.359.900,00

Total INGRÉS CORRENT Àmbit 2 10.842.123,75 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25

Total INGRÉS DE CAPITAL Àmbit 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO CORRENT Àmbit 2 6.568.864,32 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29 437.924,29

SALDO DE CAPITAL Àmbit 2 -14.981.710,00 -1.304.495,00 -1.304.495,00 -1.275.840,00 -1.275.840,00 -1.275.840,00 -1.215.300,00 -1.215.300,00 -1.215.300,00 0,00 0,00 -409.800,00 -409.800,00 -1.359.900,00 -1.359.900,00 -1.359.900,00

ÀMBIT 3

Total DESPESA CORRENT Àmbit 3 1.328.009,16 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94 88.533,94

Total DESPESA DE CAPITAL Àmbit 3 5.174.300,00 1.210.385,00 1.210.385,00 0,00 0,00 0,00 752.083,33 752.083,33 752.083,33 248.640,00 248.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total INGRÉS CORRENT Àmbit 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total INGRÉS DE CAPITAL Àmbit 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO CORRENT Àmbit 3 -1.328.009,16 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94 -88.533,94

SALDO DE CAPITAL Àmbit 3 -5.174.300,00 -1.210.385,00 -1.210.385,00 0,00 0,00 0,00 -752.083,33 -752.083,33 -752.083,33 -248.640,00 -248.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

Total DESPESA CORRENT PE 6.696.204,00 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60 446.413,60

Total DESPESA DE CAPITAL PE 20.156.010,00 2.514.880,00 2.514.880,00 1.275.840,00 1.275.840,00 1.275.840,00 1.967.383,33 1.967.383,33 1.967.383,33 248.640,00 248.640,00 409.800,00 409.800,00 1.359.900,00 1.359.900,00 1.359.900,00

Total INGRÉS CORRENT PE 10.842.123,75 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25 722.808,25

Total INGRÉS DE CAPITAL PE 3.484.125,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00 232.275,00

SALDO CORRENT PE 4.145.919,75 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65 276.394,65

SALDO DE CAPITAL PE -16.671.885,00 -2.282.605,00 -2.282.605,00 -1.043.565,00 -1.043.565,00 -1.043.565,00 -1.735.108,33 -1.735.108,33 -1.735.108,33 -16.365,00 -16.365,00 -177.525,00 -177.525,00 -1.127.625,00 -1.127.625,00 -1.127.625,00

* Inclou també les despese de gestió d’arbrat, subsolat i millora del sòl arbrat (1.000.000 €)
Font: PROMO Assessors Consultors
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4.5. El Valor Actual Net del cash flow descomptat

El cash flow a quinze anys de la inversió del Pla Especial a càrrec dels pressupostos municipals expressa 
que els recursos a invertir no s’apliquen de cop sinó que s’escalonen al llarg d’un període de quinze
d’anys i segons les inversions previstes en cada fase de transformació. El fet d’aprovar el Pla Especial 
expressa la voluntat del promotor de complir amb els reptes previstos. Un compromís que caldrà finançar 
al llarg de quinze anys i pel que, previsiblement, caldrà rebre recursos en forma de préstec, que implica 
incorporar el factor temps a l’anàlisi de viabilitat financera.

Atesa l’anterior premissa, el temps adquireix una importància cabdal en aquest tipus de projectes i, com 
veurem, el temps és un cost més a tenir en compte en qualsevol projecte d’inversió. La raó és ben 
senzilla: Un euro avui val més que un euro demà, degut a que un euro avui pot invertir-se per generar 
interessos d’immediat. En segon lloc, un euro segur val més que un euro amb risc, raó per la que, qui 
hagi de finançar la inversió, exigirà, a igual rendibilitat, una prima addicional per cobrir el factor risc.

Per incloure aquest cost en el projecte, ens hem de preguntar quina seria la taxa de rendibilitat que ens 
exigirà el mercat financer per avançar uns recursos i aplaçar-ne el seu cobrament. A aquesta taxa la 
podem identificar com la taxa de descompte, el cost d’oportunitat del capital, taxa d’actualització, etc.

En aquest cas sembla raonable agafar com a referència de la inversió més segura en termes de mercat la
rendibilitat de les obligacions de l’Estat a 10 anys. Qualsevol agent del mercat financer sap que aquesta 
opció la té al seu abast i és la que menys risc presenta. Però una inversió en la Devesa i en el marc de la 
hisenda municipal de Girona no tindrà mai la mateixa garantia que l’aval de l’Estat. Per això, el mercat hi 
sumarà una prima de risc. En altres paraules, si l’Ajuntament de Girona va a buscar finançament al 
mercat de capitals, no obtindrà recursos al cost de les obligacions de l’Estat a 10 anys sinó que li 
aplicaran una cost addicional com a prima de risc. 

Obligacions de l’Estat a 10 anys (2005 – 2014)

Font: Banco de España

Per evitar valors massa conjunturals en els títols de les obligacions de l’Estat a 10 anys agafem com a 
referència la mitjana de valors del mercat secundari de les obligacions de l’Estat a 10 anys, entre els anys 
2005 i 2014 amb un tipus d’interès mig del 4,32%. Per la seva banda, la prima de risc es podria estimar 
en el 3%, un valor molt per sota del que es pot trobar a les normes de valoracions administratives.
D’acord amb aquests escenaris, la taxa nominal de descompte pot estimar-se de l’ordre del 7,32%.
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Però tant, els fluxos de despesa com els d’ingrés s’han projectat a valors actuals, el que vol dir que a la 
taxa nominal de descompte se li ha de deduir la inflació. Els escenaris macroeconòmics i les 
recomanacions dels organismes econòmics internacionals apunten a taxes d’inflació de l’ordre del 2%,
que significa també evitar taxes conjunturals negatives. De fet, la inflació mitjana dels darrers deu anys 
(2005 – 2014) ha estat del 2,49%4.

L’actualització dels fluxos corrents i de capital descomptats a la taxa real del 4,83% dóna el Valor Actual 
Net (VAN) del Pla Especial de la Devesa.

VAN del PE de la Devesa (€ totals)

Àmbit 1
VAN del saldo de capital 2.556.677,46 €
VAN del saldo corrent -803.471,95 €

Àmbit 2
VAN del saldo de capital -11.333.912,67 €
VAN del saldo corrent 4.820.282,66 €

Àmbit 3
VAN del saldo de capital -4.399.475,22 €
VAN del saldo corrent -974.503,23 €

TOTAL VAN del saldo de capital -13.176.710,43 €
VAN del saldo corrent 3.042.307,49 €

Font: PROMO Assessors Consultors

L’anàlisi de viabilitat financera del Pla Especial la Devesa (que no socioeconòmica) presenta un VAN del 
saldo de capital de signe negatiu igual a -13 M. €. En canvi, el VAN del saldo corrent de la Devesa 
presenta un VAN positiu de +2,5 M €.

Davant d’aquests resultats financers, es podria considerar que el termini d’amortització del projecte 
d’inversió és superior a 15 anys i que, per tant, caldria comparar l’esforç inversor amb un retorn a més 
llarg termini. El gràfic adjunt recull el decalatge entre el VAN del projecte d’inversió decennal i els VANs 
corresponents a terminis superiors a 15 anys i inferiors a 90 anys.

VAN del projecte d’inversió del Pla Especial de La Devesa per diferents horitzons temporals (15 – 90 anys)

Font: PROMO assessors Consultors 

El gràfic posa de manifest que el dèficit financer de projecte d’inversió del Pla Especial la Devesa tendeix 
a aprimar-se durant els primers 45 anys però passada aquesta data s’estabilitza amb un VAN negatiu de -
7,5 Milions d’euros, amb el que la viabilitat del PE Devesa no es veu afavorida pel fet d’allargar el termini 
d’amortització de la inversió. En conseqüència, el decalatge entre el VAN del projecte d’inversió i el VAN 
del Compte de Pèrdues i Guanys no es resol apel·lant a un termini d’amortització més dilatat sinó que la 
solució solament pot venir de la combinació de tres factors: inversió pública a fons perdut, avaluació del 

4 Font: INE
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retorn social (no financer) que representa el Pla Especial, i millora substancial del resultat del Compte de 
Pèrdues i Guanys.

Per abordar les possibilitats de la inversió pública a fons perdut, cal primer fer la radiografia de la hisenda 
municipal i deduir els marges raonables per afrontar inversions a fons perdut. Per abordar el retorn social 
que genera el Pla Especial, s’inclou un capítol dedicat a l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic induït, i per 
abordar la millora substancial del resultat del Compte de Pèrdues i Guanys, es proposa abordar un Pla de 
Gestió de la Devesa amb aquesta finalitat.

Les pàgines que segueixen aborden aquests tres grans pilars de la viabilitat econòmica i financera del Pla 
Especial la Devesa.
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5. LA HISENDA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

L’execució del Pla Especial Devesa suposarà un volum d’inversió total 30.174.730 €. D’aquests, 
20.156.010 € es preveuen a càrrec dels pressupostos ordinaris de l’Ajuntament que, distribuïts entre els 
15 anys previstos per al seu desenvolupament, genera unes necessitats d’inversió de 1.410.400 euros 
anuals5. Amb la finalitat d’acabar estimant el balanç econòmic municipal de l’actuació, realitzem una 
pintura de l’evolució de la Hisenda Municipal de Girona en l’últim quinquenni disponible (2009 - 2013).

5.1. L’ingrés corrent municipal

Durant el darrer quinquenni (2009-2013), l’ingrés corrent municipal ha patit una davallada del 6,81% 
passant d’obtenir 114,72 milions d’euros l’any 2009 a 106,91 milions l’any 2013. S’ha de tenir en compte 
però, que l’any amb el menor volum d’ingressos corrents va ser el 2012, que amb 105,01 milions marca el 
mínim de la sèrie d’anys analitzats. Aquest fet suposa que, per primera vegada durant el quinquenni 
estudiat, els ingressos corrents han augmentat (1,80%) respecte l’any anterior.

Si ens fixem en les dades per habitant, veiem com la variació de l’ingrés segueix la mateixa evolució, però 
pateix una caiguda més important degut a que l’augment de població pressiona a la baixa el rati 
ingressos/habitants (l’ingrés corrent per habitant a Girona ha seguit una tendència negativa, passant d’un 
màxim de 1.193 €/hab. l’any 2009 a 1.099 €/hab. l’any 2013, el que es tradueix en un decrement del 
7,87% en aquests darrers cinc anys).

Ingrés corrent Ajuntament de Girona (milions €)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes

5 Els 10.018.720 € restants resten condicionats a la disponibilitat de finançament extraordinari (via transferències de capital rebudes d’altres 
administracions, etc.).
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Ingrés corrent per habitant a Girona

€ habitant 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 – 13
Ingrés corrent 114.722.856 112.204.610 107.058.779 105.012.408 106.907.463 -6,81%
Habitants Girona 96.188 96.236 96.722 97.198 97.292 1,15%

Ingrés corrent/habitant 1.193 1.166 1.107 1.080 1.099 -7,87%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat

Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, es dóna una situació molt similar en tot el quinquenni 
disponible. Predominen clarament els impostos directes, les transferències corrents i les taxes i altres 
ingressos (entre tots tres representen a partir de l’any 2009 més d’un 93% del total d’ingressos corrents).

La partida més important d’ingressos corrents a Girona són els impostos directes que aporten, durant tot 
el quinquenni estudiat, al voltant del 40% de tots els ingressos corrents, i el seu pes relatiu augmenta 

arribant a ser l’any 2013 un 43,32% del total dels ingressos corrents. La segona partida més important 
l’any 2009 eren les transferències corrents, que representaven més d’un 32% del total d’ingressos 
corrents. Aquesta partida però pateix un decrement del 24%, i l’any 2013 ja se situa com a tercera partida 
en importància, amb un pes del 25% sobre els ingressos corrents del 2013. La tercera partida més 
important l’any 2009 van ser les taxes i altres impostos que representaven un 23% del total d’ingressos 
corrents. Al llarg del quinquenni analitzat, aquesta partida va guanyant pes fins a situar-se en segona 
posició (26% dels ingressos corrents l’any 2013).

El pes relatiu del capítol Impostos indirectes ha estat molt reduït en tots els anys analitzats (d’un pes 
relatiu màxim del 4,51% al 2009 a un 2,88% al 2013). Aquest capítol està format únicament per l’impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres que és un tribut que grava la construcció, instal·lació o obra que 
requereix llicència municipal. Els ingressos patrimonials, tot i haver augmentat el seu pes relatiu un 20% 
durant el quinquenni estudiat, té caràcter residual i en cap dels anys analitzats sobrepassa el 3% del total 
d’ingressos corrents.

Composició ingrés corrent Ajuntament de Girona

Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transf. Corrents   Ingr. patrimonials
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Sindicatura de comptes
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Composició Ingrés corrent per habitant a Girona
€ habitant 2009 2010 2011 2012 2013 VAR 09-13
Impostos Directes 443 447 448 469 476 7,43%
Impostos Indirectes 54 51 41 35 32 -41,07%
Taxes i Altres Ingressos 275 324 301 293 284 3,45%
Transferències Corrents 392 318 287 256 275 -29,95%
Ingressos Patrimonials 29 26 29 27 32 11,23%

Ingressos Corrents 1.193 1.166 1.107 1.080 1.099 -7,87%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat

5.2. La despesa corrent municipal

Al llarg del període 2009 - 2013, la despesa corrent pateix un decrement del 5,65%. Aquesta contenció de 
la despesa corrent durant tot el quinquenni ha suposat un superàvit corrent durant tots els anys analitzats 
de l’entorn de 16 milions d’euros (aquest ha oscil·lat entre un màxim de 18,43 milions d’euros l’any 2009 i 
un mínim de 12,58 milions d’euros de l’any 2011).

Des del punt de vista de les finances municipals, el Pla Especial hauria de ser compatible amb el 
manteniment del superàvit corrent assolit durant aquests últims anys.

Pel que fa a les xifres per habitant, s’observen lleugers increments de la despesa respecte els anys 
anterior al 2011 i 2013, però la tendència és clarament decreixent quan agafem la sèrie en el seu conjunt, 
mostrant un decrement del 6,72%.

Despesa corrent Ajuntament de Girona (milions €)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes

Despesa corrent per habitant a Girona
€ habitant 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09– 13

Despesa corrent 96.284.989 93.557.011 94.473.975 90.290.111 90.842.814 -5,65%
Habitants Girona 96.188 96.236 96.722 97.198 97.292 1,15%

Despesa corrent/habitant 1.001 972 977 929 934 -6,72%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat
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Pel que fa a la composició de la despesa corrent, al llarg del quinquenni analitzat veiem com totes les 
partides pateixen retallades excepte la de personal, que en termes absoluts augmenta un 8% durant el 
període.

Sobre el total de despeses corrents al llarg del període 2009 – 2013, podem observar el fort pes dels 
capítols Béns corrents i serveis i Personal (entre tots dos capítols representen el 90% del total de la 
despesa corrent l’any 2013). Per contra, la despesa financera i les transferències corrents han reduït el 
seu pes relatiu representant un 13,70% l’any 2009 i un 10% l’any 2013).

Composició despesa corrent Ajuntament de Girona (%)

Personal Béns corrents i serveis Despesa financera Transferències corrents
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes

Fent referència a la composició de la despesa corrent per habitant, únicament la despesa de personal 
presenta un augment percentual d’un 6,57% en aquest últims cinc anys. La contenció de la despesa 
corrent en aquests anys de crisi econòmica ha estat cabdal per garantir el superàvit corrent anteriorment 
esmentat.

Despesa corrent per habitant a Girona
€ habitant 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 – 13

Despesa personal per habitant 378 430 436 403 402 6,57%
Despesa béns corrents i serveis per habitant 486 471 462 455 437 -10,12%
Despesa financera per habitant 15 8 11 9 8 -49,59%
Transferències corrents per habitant 122 63 69 62 87 -29,04%

Despesa corrent per habitant 1.001 972 977 929 934 -6,72%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat

5.3. L’Ingrés de capital 

Al llarg dels darrers anys, l’ingrés de capital mostra una tendència clarament decreixent a partir de l’any 
2009 (tal com es veu al gràfic següent). L’ingrés de capital de l’Ajuntament de Girona passa d’un màxim 
de 32,40 milions d’euros l’any 2009 a un mínim de 5,31 milions d’euros l’any 2012 (l’any 2013 si situa en 
els 6,13 milions d’euros). Aquesta caiguda del finançament extern via transferències d’altres 
administracions i participació en els tributs de l’Estat, obliga a les finances locals a canviar d’estratègia i 
centrar els seus esforços en una política d’autofinançament, la qual cosa suposa donar una importància 
cabdal als capítols 1 a 5 dels ingressos pressupostaris.
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És important analitzar en detall els conceptes que configuren aquests ingressos de capital ja que, en 
funció del seu origen, es pot veure afectada la càrrega financera futura municipal i, en conseqüència, la 
capacitat per concertar nou finançament aliè i poder afrontar amb seguretat els compromisos inversors 
municipals que pugui determinar el Pla Especial de la Devesa.

Ingrés de capital Ajuntament de Girona (milions €)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes

Ingrés de capital per habitant a Girona
€ habitant 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 - 13

Ingrés de capital 32.396.515 24.688.853 6.740.606 5.305.740 6.125.064 -81,09%
Habitants Girona 96.188 96.236 96.722 97.198 97.292 1,15%

Ingrés capital per habitant 337 257 70 55 63 -81,31%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat

L’ingrés de capital s’ha fonamentat al llarg de tot el període en les transferències de capital, la concertació 
de nou endeutament i, puntualment a l’any 2009, els ingressos provinents de l’alienació d’inversions 
(aquest ingrés passa de 1,13 milions d’euros l’any 2009 a 0 des de l’any 2010 fins al 2012 i uns residuals 
54.048,57 euros l’any 2013).

El pes del capítol Transferències de capital rebudes de diferents administracions (Estat, Generalitat de 
Catalunya, Diputació, etc.) ha patit un decrement del 86%, passant de representar un 70% dels ingressos 
de capital l’any 2009 a un 9% l’any. El fort pes de les transferències de capital els anys 2009 i 2010 
respon a les transferències rebudes per part del FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local) i del FEOSL 
(Fondo Estatal para la Ocupación y Sostenibilidad Local). Dins del conjunt d’obres finançades pel FEIL, 
podem destacar les obres de construcció de l’escola bressol Montilivi (1,6 M€), la reforma de l’estadi de 
Montilivi (1,2 M€) o les obres de reforma del centre cívic Sant Narcís (1,05 M€). Com a obres vinculades a 
la Devesa tenim les obres i urbanització de la zona esportiva de la Devesa (0,95 M€), o les obres de 
millora de captació d’aigua en el parc de la Devesa (0,49 M€).

La concertació de nou endeutament mitjançant nous passius financers presenta un pes creixent durant 
els anys analitzats passant de representar un 24% del total d’ingressos de capital a un 81% (en termes 
absoluts però, aquesta partida ha patit un decrement d’un 36%). Val a dir que la concertació de 
finançament aliè té conseqüències sobre la càrrega financera municipal tota vegada que cal amortitzar 
l’endeutament contret més la despesa financera vinculada.
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Composició ingrés de capital Ajuntament de Girona(%)

Transferències de capital Actius financers Passius financers Alienació d’inversions
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes

La composició dels ingressos de capital per habitant reflexa la disminució de totes les partides d’ingressos 
al llarg del període analitzat. Les partides més afectades han estat les Alienacions d’inversions i les 
Transferències de capital, amb davallades del 95 i 97% respectivament.

Composició ingrés de capital per habitant a Girona
€ habitant 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 - 13
Alienació d’inversions per habitant 12 0 0 0 1 -95,25%
Transferències de capital per habitant 234 103 13 13 6 -97,45%
Actius financers per habitant 9 6 5 1 5 -44,24%
Passius financers per habitant 81 148 53 42 52 -36,07%

Ingrés de capital per habitant 337 257 70 55 64 -81,09%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat

5.4. La despesa de capital municipal

El Pla Especial Devesa suposarà una despesa de capital important en concepte d’inversió real. És per 
aquest motiu que creiem oportú fer una breu aproximació a l’evolució de la despesa de capital municipal 
amb la finalitat de poder tenir una visió complerta de la Hisenda Municipal i com aquesta pot veure’s 
afectada per la transformació urbanística que proposa el Pla.

La despesa de capital (despesa corresponent a inversions reals, transferències de capital, actius 
financers i passius financers), ha manifestat un comportament descendent al llarg dels anys estudiats (ha 
patit un decrement del 64%), amb un valor màxim l’any 2010 (43,19 milions d’euros) i un valor mínim l’any 
2012 ( 12,96 milions d’euros).
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Despesa de capital Ajuntament de Girona (milions €)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes

Despesa de capital per habitant a Girona
€ / N 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 - 13
Despesa de capital 39.098.233 43.186.377 24.549.147 12.956.074 13.965.566 -64,28%
Habitants Girona 96.188 96.236 96.722 97.198 97.292 1,15%

Despesa capital per habitant 406 449 254 133 144 -64,69%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat

La despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir quina és la despesa 
anual en inversió real que ha realitzat la hisenda municipal de Girona. En termes absoluts, la despesa en 
inversió real ha passat d’un màxim de 30,66 milions d’euros l’any 2009 a un mínim de 7,55 milions 
d’euros l’any 2013, el que suposa un decrement del 75% durant el quinquenni objecte de l’estudi. La xifra 
mitjana d’inversió municipal al llarg d’aquests cinc anys ha estat de ±18,49 milions d’euros anuals, però 
val a dir que han estat repartits de manera molt desigual (durant el primer trienni estudiat la xifra mitjana 
d’inversió va ser de 25,56 milions d’euros, mentre que l’últim bienni ha estat de 15,45 milions).

L’amortització del deute en valors absoluts es manté al voltant dels 7,81 milions d’euros els anys 
analitzats, patint un decrement del 25% (passant d’un màxim de 15,67 milions d’euros l’any 2010 a un 
mínim de 4,64 milions al 2012).

39,10
43,19

24,55

12,96 13,97

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013

Anàlisi i diagnòstic de la sostenibilitat econòmica i financera del Pla Especial Devesa             

36

Composició despesa de capital Ajuntament de Girona (%)

Inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes

La composició de la despesa de capital per habitant reflexa la disminució de totes les partides de 
despeses al llarg del període analitzat. Sobre totes les caigudes destaca la partida de les inversions reals 
per habitant, amb una davallada del 76% durant el període analitzat.

Composició despesa de capital per habitant a Girona
€ habitant 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 - 13

Inversions reals per habitant 319 279 198 85 78 -75,65%
Transferències de capital per habitant 0 0 0 0 0 ---
Actius financers per habitant 6 6 4 1 5 -16,87%
Passius financers per habitant 82 163 51 48 61 -25,46%

Despesa capital per habitant 406 449 254 133 144 -64,69%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat

5.5. Ràtios econòmics i financers municipals

La gestió pressupostària passada determina la capacitat futura per assumir inversions, les vies possibles 
de finançament (autofinançament i/o endeutament, etc.) i, en definitiva, l’estat de les comptes municipals 
pel que fa a nivell d’equilibri pressupostari total. El compte financer i altres ràtios econòmiques ens 
il·lustren l’estat econòmic i financer de la Hisenda Municipal i ens avancen els possibles efectes de 
l’execució del PE.

El compte financer

El compte financer aflora ràtios que ens permeten determinar les possibilitats d’assumir inversions 
futures, les possibles fonts de finançament de les que disposa l’administració local i el nivell d’equilibri i el 
seu grau de sanejament per afrontar els reptes que li suposarà el Pla.

Tal com mostra la taula següent, la capacitat d’autofinançament de la Hisenda Municipal arriba a una xifra 
màxima l’any 2009 de 34,27 milions d’euros. Aquest màxim es dóna degut als ingressos de capital no 
financers (concretament, a les transferències de capital) que van perdent força any rere any fins acabar 
representant una xifra residual.

Tanmateix, l’estalvi net és positiu en tots els anys considerats menys al 2010, assolint un màxim de 10,59 
milions l’any 2009.
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Compte financer
€ 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 - 13

Ingrés corrent 114.722.855,98 112.204.609,59 107.058.778,72 105.012.407,86 106.907.462,67 -7%

Despesa corrent 96.284.989,20 93.557.010,62 94.473.975,00 90.290.110,59 90.842.814,46 -6%

CE + QQUU 0,00 6.576.353,98 -27.635,38 1.118.422,54 0,00 0%

Estalvi brut corrent 18.437.866,78 12.071.244,99 12.612.439,10 13.603.874,73 16.064.648,21 -13%
(Ingrés corrent – Despesa corrent – CE - QQUU)

Passius financers 7.847.096,75 15.677.775,47 4.970.902,25 4.645.697,90 5.916.003,12 -25%
(Capítol IX despeses)

Estalvi net corrent 10.590.770,03 -3.606.530,48 7.641.536,85 8.958.176,83 10.148.645,09 -4%
(Estalvi brut – passius financers)

Ingressos de capital no financers 23.683.556,00 16.442.627,23 1.179.506,26 2.334.982,37 628.043,35 -97%
(alienació d’inversions + transferències capital + CE + QQUU)

Autofinançament 34.274.326,03 12.836.096,75 8.821.043,11 11.293.159,20 10.776.688,44 -69%
(Estalvi net corrent + Ingrés de capital no financer)

Despeses de capital no financeres 30.660.058,23 26.887.855,37 19.156.716,60 8.221.196,08 7.552.542,07 -75%
(Capítol VI + Capítol VII)

Capacitat / necessitat finançament 3.614.267,80 -14.051.758,62 -10.335.673,49 3.071.963,12 3.224.146,37 -11%
(Autofinançament – Despesa capital no financera)

Variació neta actius financers 300.280,06 1.833,38 37.148,49 0,00 0,00 0%
(Capítol VIII ingressos – Capítol VIII despeses)

Endeutament 7.821.601,04 14.200.000,00 5.074.788,20 4.000.000,00 5.000.000,00 -36%
(Capítol IX ingressos)

Saldo financer 8.121.881,10 14.201.833,38 5.111.936,69 4.000.000,00 5.000.000,00 -38%
(Variació neta actius financers + Endeutament)

Dèficit o superàvit públic 11.736.148,90 150.074,76 -5.223.736,80 7.071.963,12 8.224.146,37 -30%
(Capacitat / Necessitat finançament + Saldo financer)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes

La càrrega financera i el deute viu consolidat

La càrrega financera ha variat força durant els anys analitzats, passant dels 9,29 milions d’euros al 2009 a 
16,44 milions al 2010, per caure i mantenir certa estabilitat als anys posteriors a l’entorn dels 6 milions 
d’euros. Si tenim en compte el pes que representa la carrega financera sobre els ingressos corrents 
municipals corresponents, veiem que s’ha comportat de forma idèntica, passant de representar el 8% 
l’any 2009 al 15% l’any 2010, per mantenir-se estable a l’entorn del 6% la resta d’anys analitzats.

D’altre banda, el deute viu pendent d’amortitzar a curt i llarg termini l’any 2013 suposa un 51% dels 
ingressos corrents municipals de l’any 2012. L’article 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/20046,
determinava que el nou endeutament anual màxim contret, sumat al volum total de capital viu de les 
operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini, no podia generar en cap cas una ràtio d’endeutament 
municipal respecte a ingressos corrents liquidats l’any anterior major del 110%. S’ha de tenir en compte 
però, que la Ley 17/2012, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2013, 
estableix en la seva Disposició addicional septuagèsima tercera el límit del 75% amb caràcter indefinit.

Des d’aquest punt de vista, la càrrega financera municipal mantindria un marge de maniobra suficient com 
per poder acudir al finançament aliè en cas de necessitat futura per assumir els reptes en termes 
d’inversió que requerís el PE.

6 Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Càrrega financera
€ 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 - 13
Despesa financera 1.448.602,92 771.693,31 1.021.063,86 830.295,61 738.550,76 -49%
Passius financers 7.847.096,75 15.677.775,47 4.970.902,25 4.645.697,90 5.916.003,12 -25%

Càrrega financera (CF) 9.295.700 16.449.469 5.991.966 5.475.994 6.654.554 -28%
CF/ingressos corrents 8% 15% 6% 5% 6% -23%

Deute Viu Consolidat (DVC)1 55.231.000 58.303.000 54.973.000 54.260.410 53.323.000 -3%
DVC / Ingressos Corrents - 51% 49% 51% 51%

1 A 31 de desembre
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de Fomento i Sindicatura de comptes

Arribats a aquest punt cal fer un apunt sobre les darreres modificacions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Actualment, el destí de possibles superàvits 
en les liquidacions pressupostàries resta limitat a una sèrie d’opcions possibles (a atendre les obligacions 
pendents d’aplicar al pagament de proveïdors, a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit de 
volum d’endeutament si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar la reducció del deute i, 
l’excedent de superàvit restant un cop complides les anteriors dues obligacions podria destinar-se a 
finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta fos financerament 
sostenible7).

Tenint en compte aquestes restriccions, cal tenir en compte les previsions d’amortització de deute viu 
consolidat per tal de poder tenir un indicador orientatiu de les possibilitats d’inversió real de la Hisenda 
Local de l’Ajuntament de Girona per als propers anys. La taula següent mostra com en els propers quatre 
anys l’amortització de deute se situa al voltant dels 7 milions d’euros anuals, per reduir-se entre els 6 i 5 
milions anuals en els quatre anys següents, fins arribar a un mínim de 3 milions d’euros l’any 2025.

Previsió d’amortització de capital viu contractat a 31/12/2014
Milers € 31/12/2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avals 5.048 798 798 798 506 426 426 335 237 237 237 0
Préstecs 52.434 6.166 6.889 6.809 6.456 5.961 5.269 4.714 4.604 4.362 4.117 3.225

Total 57.482 6.964 7.687 7.607 6.962 6.387 5.695 5.049 4.841 4.599 4.354 3.225
Font: Ajuntament de Girona

Les fonts de finançament de la inversió

El finançament de la inversió mostra la tendència general a acudir tant al finançament propi (estalvi net 
corrent i ingressos de capital no financers) com a l’endeutament per tal de fer front a la inversió municipal. 
Durant tot el període, l’estalvi net corrent se situa en una mitjana de 5,21 milions d’euros i el nivell de 
concertació de nou endeutament en una mitjana de 7,21 milions d’euros.

Tenint en compte el període temporal treballat, el comportament del compte financer, de la càrrega 
financera i de la situació econòmica i financera de la hisenda municipal, l’estat de les finances municipals
permetria recórrer a la mateixa combinació d’estratègies de finançament (recursos propis i recursos 
aliens) per poder afrontar els compromisos inversors futurs que requereixi el PE amb el ventall 
d’alternatives executades a dia d’avui (estalvi net, transferències de capital, nou endeutament, etc.) però 
limitades a les darreres modificacions de la Llei d’estabilitat pressupostària abans esmentades.

7 El concepte financerament soValora especialment la seva contribució al creixement econòmic a llarg termini.
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Finançament de la inversió
€ 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 09 - 13

Inversió real 30.660.058 26.887.855 19.156.717 8.221.196 7.552.542 -75%

Transferències de capital atorgades 0 0 0 0 0 0%

Despesa Inversió
30.660.058 26.887.855 19.156.717 8.221.196 7.552.542 -75%

(Inversió real +Transferències de capital atorgades)

Alienació inversions reals 1.137.500 0 0 0 54.049 0%

Variació neta actius financers 300.280 1.833 37.148 0 0 0%

Transferències de capital rebudes 22.546.056 9.866.273 1.207.142 1.216.560 573.995 -97%

Contribucions especials 0 0 0 0 0 0%

Ingressos de capital no financer 23.683.556 16.442.627 1.179.506 2.334.982 628.043 -97%

Superàvit/Dèficit compte capital
-6.976.502 -10.445.228 -17.977.210 -5.886.214 -6.924.499 -1%

(Ingressos inversió – Despesa inversió)

Estalvi net corrent
10.590.770 -10.182.884 7.669.172 7.839.754 10.148.645 -4%

(- CE - QQUU)

Endeutament 7.821.601 14.200.000 5.074.788 4.000.000 5.000.000 -36%

Superàvit/Dèficit de finançament
11.435.869 -6.428.113 -5.233.250 5.953.541 8.224.146 -28%

(Sup./Dèf. compte capital + ENC + endeutament)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes

D’altra banda, el Pla Especial Devesa es beneficiarà previsiblement de les subvencions que gestioni el 
Consorci Ter-Alba amb càrrec al programa Life i amb càrrec a altres institucions privades i públiques que 
coadjuven amb recursos.

També, un cop aprovat el PE i definit el Pla de Gestió de la Devesa, l’Ajuntament de Girona és raonable 
pensar que presentarà el projecte per poder ser beneficiari dels ajuts de 1,5% cultural que gestiona el 
Ministerio de Fomento i l’1% cultural que gestiona el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tant, hi ha programes d’ajut d’altres AAPP susceptibles d’aportar ingrés de capital a la Devesa que, 
en el futur, hauran de coadjuvar a l’execució del nou PE (algunes de les ajudes – programa Life - ja 
concertades en anteriors convocatòries, d’altres encara mai treballades - 1,5% cultural).

5.6. Conclusions sobre l’estat de la hisenda municipal

� La Hisenda Municipal de Girona presenta avui, i durant l’últim quinquenni analitzat, una capacitat 
recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar la seva despesa corrent anual i generar un 
estalvi brut positiu. En aquest sentit, la Hisenda Municipal de Girona mostra un superàvit corrent 
durant el anys analitzats que oscil·la entre un màxim de 18,43 milions d’euros l’any 2009 i un mínim 
de 12,07 milions d’euros l’any 2010. Val a dir que, passat el 2010, l’estalvi net torna a augmentar fins
a situar-se als 16,06 milions d’euros l’últim any de la sèrie, el que suposa un augment del 33% des 
del mínim del 2010.

� Pel que fa a les despeses financeres, la ràtio de càrrega financera / ingressos corrents s’ha mantingut 
estable durant els anys objecte de treball, situant-se a l’entorn del 50%. L’any 2013 la ràtio se situava 
al 51%, el mateix nivell que al 2009 (segons dades publicades pel Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas). Si tenim en compte que les entitats locals i les seves entitats dependents 
classificades en el sector administracions públiques podran concertar noves operacions de crèdit a 
llarg termini per al finançament d’inversions sense autorització prèvia, quan el volum total del capital 
viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini no excedeixi del 75% dels ingressos 
corrents liquidats, L’Ajuntament de Girona mostra marge de maniobra per poder acudir al 
finançament aliè i donar compliment a compromisos inversors municipals futurs.
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� En termes absoluts, la xifra mitjana d’inversió municipal al llarg del quinquenni analitzat ha estat de 
18,49 milions d’euros anuals aproximadament, però hem de tenir en compte que des de 2009 a 2013 
la despesa en inversió real ha patit una davallada del 75%, situant-se l’any 2013 als voltants dels 
7,55 milions d’euros.

� El comportament de l’ingrés i la despesa corrent, del compte financer, de la càrrega financera 
municipal i de la situació econòmica i financera de la Hisenda Municipal, en data 31 de desembre de 
2013, permetria en principi, recórrer a la combinació de diverses estratègies de finançament 
(recursos propis i recursos aliens) per poder afrontar possibles compromisos inversors futurs.

� Tanmateix, la caiguda del finançament extern, tant via crèdit com via transferències i participació en 
els tributs de l’Estat (per la caiguda d’aquests), les restriccions pressupostàries imposades per la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària i les seves darreres modificacions, limiten la capacitat per assumir noves 
inversions reals per part de les Administracions Locals, i això es veu reflectit en la caiguda de la 
despesa en inversió dels darrers anys. Aquest nou escenari econòmic i financer per a les 
corporacions locals obliga als ajuntaments a centrar els seus esforços en una política 
d’autofinançament, la qual cosa suposa donar una importància cabdal als capítols 1 a 5 dels 
ingressos pressupostaris.

� La Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ha restringit també les 
possibilitats d’augmentar la despesa computable. L’esmentada norma ha establert, d’una banda, el 
principi de no gastar més del que s’ingressa, és a dir, garantir la posició d’equilibri financer o de 
superàvit pressupostari. I de l’altre, ha establert la regla de la despesa que consisteix en no 
augmentar la despesa computable per sobre de la variació del PIB, que pels anys 2016, 2017 i 2018 
està fixada en el 1,8%, 2,2% i 2,8% respectivament. A més, el projecte d’inversió caldrà donar 
compliment a la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2002 com a inversió financerament 
sostenible.

� Recordar per últim l’ingrés de capital que ha de coadjuvar a la inversió del Pla Especial la Devesa, 
procedent del programa Life i del 1,5% cultural que gestiona el Ministerio de Fomento i l’1% cultural 
que gestiona el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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6. IMPACTE SOCIOECONÒMIC INDUÏT DEL PLA ESPECIAL

A les pàgines anteriors, s’han exposat els diferents factors que determinen l’anàlisi financera del PE la 
Devesa. Conceptualment aquesta anàlisi contrasta l’esforç inversor que recull el PE amb els retorns que 
genera. Aquests retorns poden, d’una banda, limitar-se als procedents de l’interior del parc o poden 
incorporar també els procedents de l’exterior (externalitats). D’altra banda, els retorns poden limitar-se als 
que tenen una traducció en fluxos de caixa o també incorporar els que tenen una naturalesa social. En tot 
cas, convé diferenciar el resultat de l’anàlisi financera d’aquest equipament a cel obert, de l’anàlisi 
socioeconòmic que suposa el PE la Devesa i que s’estén més enllà dels límits físics de l’àmbit de PE i 
més enllà dels retorns directament vinculats a la inversió.

Els parcs i espais oberts contribueixen directament al nostre benestar, ja que són un element determinant 
en la salut i la qualitat de vida. Influeixen en l’apreciació que tenim del lloc on vivim i són peces clau de la 
infraestructura de la ciutat. Paral·lelament, la qualitat dels parcs i dels serveis que s’hi presten afecta 
directament en la percepció que té la ciutadania respecte l’actuació general del govern de la ciutat.

És doncs evident que els parcs generen un retorn social i econòmic per al municipi i la ciutadania, però és 
un retorn moltes vegades de caire qualitatiu, ocult, difícil de mesurar i sense valors de mercat 
quantificables. Per aquesta raó és important  entendre i quantificar les aportacions que els espais verds 
realitzen a la ciutadania.

La qualitat i la gestió d’un espai verd afecta també significativament a l'economia de l’entorn immediat: 
l’economia de l’entorn incrementa el seu valor si la qualitat del parc és bona i, per contra, minva 
dràsticament la qualitat urbana de l’entorn en el cas que el parc en qüestió estigui en un estat deficient.

A les pàgines precedents hem quantificat les inversions i el cost de manteniment derivat del PE i també 
hem informat sobre els retorns econòmics que es poden esperar del PE, és a dir, sense cap eina com un 
Pla de Gestió que podria i hauria de posicionar i dinamitzar l’ús de la Devesa. El resultat de l’anàlisi 
financera aflora saldos negatius de capital en els Àmbits 2 i 3, però positius a l’Àmbit 1. Els saldos 
corrents, per la seva banda, són negatius als Àmbits 1 i 3, i positiu a l’Àmbit 2.

La situació de la hisenda municipal de Girona no és dolenta (nivell d’endeutament del 51% i estalvi net 
corrent positiu) però el pressupost d’inversions s’ha reduït dràsticament durant els darrers anys –de 18,5 
M€ el 2009 als 7,6 M€ al 2013- mentre els reptes en noves inversions s’han anat acumulant. En el capítol 
anterior hem esmentat les causes d’aquestes restriccions. En tot cas, en el futur caldrà prioritzar. I tant 
l’anàlisi financer com l’anàlisi socioeconòmic del PE la Devesa poden ajudar a posicionar la Devesa en 
termes de prioritat.

Quan abordem l’anàlisi socioeconòmic del PE en termes de benestar, incorporem els impactes amb 
independència que es produeixin dins o fora dels límits físics de l’àmbit de PE, i amb independència que 
es tracti de retorns econòmics o socials (en terminologia anglosaxona definits com Wider Economic 
Efects). Obrir aquest ventall de serrells és, alhora que absolutament necessari, un exercici complex per 
que és com fer transparent una realitat desconeguda.

Abordem solament aquells impactes que puguin derivar directa o indirectament del PE la Devesa:

� Entenem que irradia directament del PE l’augment del rendiment fiscal del teixit urbà directament en 
contacte amb la reurbanització perimetral i la recuperació de l’ecosistema de la Devesa. Per contra, 
l’augment del rendiment fiscal del teixit urbà més proper (però no en contacte directe) a la Devesa 
seria un impacte indirecte en tant que cabria preguntar-se si no hi ha altres mecanismes més 
eficients per augmentar el valor de mercat i el rendiment fiscal del teixit urbà que no està en contacte 
directe amb la Devesa. 
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� El PE, en tant que comporta sanejar l’ecosistema de la Devesa, comporta que la massa arbòria podrà 
continuar emmagatzemant i filtrant el CO2 de l’aire i estalviar el cost de depurar el CO2 per altres 
mitjans. 

� El mateix podem dir de la capacitat del subsòl de la Devesa de retenir les aigües de pluja i evitar els 
vessaments dels contaminants dipositats al sòl directament a la llera del riu que , al seu torn, generen 
un cost de sanejament del cabal. En definitiva, hi ha uns beneficis socials que constitueixen un estalvi 
per a la hisenda local i que s’incorporen en aquesta anàlisi.

Hi ha també altres beneficis socials amb impacte directe sobre les persones. Ens referim al benefici d’una 
bona salut entre aquelles persones que practiquen habitualment exercici físic a la Devesa, benefici que 
els estalvia el cost sanitari propi de persones sedentàries (els valors no permeten diferenciar l’estalvi dels 
particulars i de les AAPP); el benefici de l’augment de valor patrimonial dels actius immobiliaris que es 
valoritzen amb l’execució del PE la Devesa, o l’estalvi que suposa per als usuaris de la Devesa poder 
gaudir gratuïtament d’un gran equipament a cel obert.

Per últim, quan es posa en valor un bé patrimonial com la Devesa, s’està obrint la porta a sumar un factor 
més d’atracció turística i d’esdeveniments esportius que pot ajudar a consolidar la marca Girona. Aquest 
impuls sectorial no s’incorpora com a benefici del PE ja que caldria una anàlisi més àmplia que 
determinés si no hi ha altres mesures per assolir els mateixos objectius i que siguin més eficients (mateix 
resultat amb menys recursos). No obstant, sí que hauria de figurar dins del Pla de Gestió de la Devesa. 

I el mateix podem dir de l’impacte que té el PE la Devesa en termes de cohesió social. Gràcies a 
instal·lacions situades als parcs com ara els jocs infantils, els camps esportius, els taulers d'escacs, les 
pistes de petanca, etc., s’ofereixen oportunitats per a la gent de totes les edats per comunicar-se, 
compartir i interactuar, de manera que invertir en renovar i millorar un parc pot contribuir significativament 
a la cohesió social de la ciutat. Aquesta funció social pot vehicular-se a través del Pla de Gestió de la 
Devesa que recull exemples d’experiències internacionals en aquesta matèria.

6.1. El valor que representa el Parc de la Devesa per a la ciutat de Girona

Els termes que s’exposen a continuació provenen de l’argumentari elaborat per “The Trust for Public 
Land”8, institució americana que ajuda a les comunitats a recaptar inversió per als espais verds, a 
realitzar investigació i planificació, i a adquirir i protegir el territori, entre d’altres missions:

� Ingressos fiscals que obté el govern local provinents dels impostos per increment del valor de les 
propietats veïnes i per l’atractiu d’emplaçar activitats econòmiques a l’entorn del nou parc.

� Factors d’estalvi per al govern municipal: gestió de les aigües residuals, pol·lució de l’aire, cohesió 
social.

� Factors d’estalvi per als ciutadans: valor derivat de l’ús directe (ús recreatiu i esportiu que en fa el 
ciutadà) i valor derivat de l’estalvi sanitari per a la societat.

� Factors d’increment de valor per als ciutadans: valor de la propietat, per raons de proximitat a un 
parc.

8 http://www.tpl.org/
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Esquema sintètic d’agents i variables objecte d’anàlisi socioeconòmica

Ajuntament de Girona Ciutadans i Empreses

Foment Ingrés Foment Estalvi Augment Patrimonial Foment Estalvi

IBI Futurible (+) Futurible (-)

Activitats Futurible (+) Futurible (-)

Aire Actual (+)

Aigua Actual (+)

Salut Actual (+)

Tarifa equipaments Actual (+)

Patrimoni Futurible (+)
Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors.

El Parc de la Devesa no és un espai verd derivat de l’estàndard d’espais lliures que pot establir 
l’urbanisme. La Devesa és un gran espai lliure amb una llarga història, amb entitat pròpia i situat en el cor 
de Girona. La valorització d’aquest gran pulmó verd no esgota el seu impacte a l’interior del seu perímetre 
sinó que té potencial com per irradiar sobre el seu entorn, sobre la població de Girona i com a marca i 
símbol de la ciutat.

Aquest potencial no s’esgota ni es pot vehicular amb el Pla Especial de la Devesa, però és clau per a 
poder entendre que la sostenibilitat econòmica i financera de la Devesa té una frontera molt més àmplia 
que la del propi Pla Especial.

Malgrat que el present document té com a objectiu central il·lustrar els aspectes econòmics i financers del 
PE exposat a les pàgines precedents, hem cregut oportú obrir la finestra a cóm podria irradiar 
indirectament la Devesa augmentant el rendiment fiscal i generant estalvi en la despesa municipal i en la 
ciutadania.

Es tracta d’aproximacions qualitatives que s’exposen a través d’anàlisis propis o aprofitant exemples de 
parcs d’altres latituds i cultures, que ajuden a obrir els ulls a maneres diferents d’entendre els efectes 
positius d’un actiu tant valuós com la Devesa.

6.2. Foment de l’ingrés municipal

Augment del rendiment de l’IBI

El Pla Especial de la Devesa juntament amb el Pla de Gestió apuntat en el capítol anterior posen de relleu 
el potencial d’aquest entorn natural com a autèntic servei públic als ciutadans, com a servei a la comunitat 
i com a motor potenciador de la marca Girona.

Els efectes de la dinamització de la Devesa no es circumscriuen al seu interior sinó que irradien al seu 
voltant com tot nou pol de centralitat. Per això, el PE preveu modificacions substancials a l’Àmbit 3
d’integració urbana, per tal de facilitar l’accés i la mobilitat que generarà el parc i per resoldre 
adequadament la transició entre el parc i la ciutat.

El perímetre de teixit urbà residencial que envolta el parc millorarà doncs el seu valor de posició ja que 
incorporarà part del valor no ja d’estar en contacte físic amb el parc, sinó de fer-ho de manera 
harmoniosa. Les oportunitats per a ubicar-hi serveis adreçats als visitants del parc són evidents, just el 
contrari del que avui succeeix: una ordenació més propera a viure d’esquenes i a no generar oportunitats 
d’activitat per que la Devesa no té marca ni presta servei al ciutadà. Els canvis sobre el viari circumdant 
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farà més amable el nexe entre edificacions i parc, fet que constitueix també un major atractiu a l’ús 
residencial en aquesta zona.

Aquesta millora del valor de posició del cinturó urbà del parc tindrà un impacte directe sobre el valor 
patrimonial dels actius reals. És per tant un efecte riquesa que genera el parc sobre els actius reals del 
seu entorn. I també, com ja s’ha dit, el nou PE aportarà major vitalitat a l’activitat econòmica fins ara 
inexistent.

L’efecte riquesa, que es mesura a les pàgines següents d’aquest document, representa un impacte 
positiu per als seus beneficiaris però també acabarà revertint en un augment del rendiment fiscal de l’IBI
que és el tema que interessa en el present apartat. Per la seva banda, l’augment d’activitat reverteix a 
l’Ajuntament en forma d’ingrés per llicències d’activitats, que també s’aborda més endavant.

La via més raonable per estimar l’efecte riquesa seria prenent els valors cadastrals i contrastant valors 
actuals a l’entorn del parc amb altres valors corresponents a entorns que tinguin els nous atributs que pot
generar el PE de la Devesa. Aquesta via no és tècnicament possible ja que la ponència de valors 
cadastrals és de l’any 1989, anterior a les normes tècniques de valoració de l’any 1993. Per tant, partim 
d’una manca de coherència en el temps i en l’espai dels valors cadastrals.

En defecte de la recerca més recomanable, es proposa palpar els valors de mercat i estimar l’impacte en 
matèria de preus que pot generar el PE la Devesa.

La informació disponible sobre els preus de mercat de l’habitatge de segona ma a Girona és la que 
publica el Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. D’acord amb aquesta font, el mercat 
residencial de la Devesa pertany a la Zona 1 a on hi ha també el Barri vell, l’Eixample i Girona Centre. 
D’aquests quatre entorns de la Zona 1, el líder destacat en preus és el Barri Vell. La resta d’entorns de la 
Zona 1 podrien equiparar-se als preus de la Zona 2. Això significa que, actualment, l’entorn residencial de 
la Devesa opera a preus equivalents a la Zona 2.

Un cop consolidat el projecte del PE la Devesa es faran paleses les avantatges comparatives del cinturó 
residencial en contacte amb la Devesa respecte de la resta del teixit urbà de la Zona 2. En altres 
paraules, els valors de mercat de l’habitatge situat a l’entorn més immediat a la Devesa, tendiran a 
augmentar apropant-se a la mitjana de la Zona 1. 

La diferència entre els preus de la Zona 1 i 2 era del 26% a l’octubre de 2013, del 15% a l’abril del 2014, 
del 24% a l’octubre de 2014 i del 22% a l’abril de 2015. Una diferència mitjana doncs del 22% que equival 
a considerar que l’execució del PE la Devesa tendirà a generar una plusvàlua sobre el parc residencial 
que l’envolta, de fins a un màxim del 22%.

Que el mercat premiï i/o penalitzi determinades ubicacions no vol dir que els rendiments fiscals hagin de 
seguir el mateix comportament. El caràcter cíclic del mercat immobiliari desaconsella aquesta política 
fiscal per que esdevindria molt volàtil i sovint injusta. Els augments del rendiment fiscal de l’IBI 
corresponent al parc residencial que envolta la Devesa haurien d’augmentar en no més de la meitat dels 
augments de valor de mercat, és a dir un 11%.

Actualment es desconeix el rendiment de l’IBI/m2 st. del teixit urbà residencial que envolta la Devesa. A 
manca del rendiment econòmic en valors absoluts, el PE permetria augmentar el rendiment en un 11%.

Augment del rendiment de les llicències d’activitats

Actualment, a les edificacions amb façana a la Devesa pràcticament no hi ha cap tipus d’activitat (excepte 
en els baixos dels edificis testers d’illa) i això és degut a que l’ordenació i la manca de promoció de la 
Devesa no genera l’atracció suficient com per a oferir noves oportunitats de negoci en aquests entorns.
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Parc de la Devesa

Font: PROMO Assessors Consultors

L’execució del PE la Devesa i del Pla de Gestió generaran un augment de l’activitat econòmica a l’entorn 
immediat del parc que es traduirà en un augment de taxes per llicències d’activitats.

Els establiments que es puguin obrir en aquest entorn hauran de pagar una llicència d’activitats que, pel 
cap baix i segons el tipus d’activitat i la superfície del local oscil·larà entre 1.000 € i 2.000 € (Ordenances 
fiscals any 2015).

El nombre de parcel·les amb baixos susceptibles de poder ser destinats a activitats econòmiques és de 
87 repartits entre 27 locals al passeig de la Devesa, 24 al carrer Joaquim Vayreda, 14 al carrer del Riu 
Güell i 22 al carrer Figuerola.

Si, en una hipòtesi conservadora, un 20% d’aquests locals es destinen de nou a activitat econòmica (no 
arriba ni al total de locals en PB amb façana a la Devesa), podrien generar un ingrés per taxes de 
llicències d’activitats de l’odre de 26.100 € sense comptar amb l’ingrés derivat de la rotació 
d’establiments.

6.3. Factors d’estalvi municipal 

6.3.1. Disminució de la contaminació de l’aire

La contaminació de l'aire és un problema urbà costós i important que afecta la salut dels ciutadans. Els 
sistemes cardiovasculars i respiratoris de les persones es veuen afectats per la contaminació i les 
conseqüències són considerables al suposar majors despeses en termes de salut pública i 
conseqüentment, de menor productivitat. Altrament, l’acumulació de contaminació fa necessari netejar i 
reparar edificis i infraestructures amb major freqüència.

Els arbres i arbustos tenen la capacitat d'eliminar contaminants de l'aire com ara el diòxid de nitrogen, el 
diòxid de sofre, el monòxid de carboni, l’ozó, etc. Les fulles absorbeixen els gasos i les partícules en 
suspensió s'adhereixen de manera temporal a la superfície de la planta. Per tant, la vegetació en parcs 
urbans com el Parc de la Devesa juga un paper crucial en la millora de la qualitat de l'aire, contribuint a 
minvar els costos associats a la contaminació atmosfèrica.
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Per tal de quantificar la contribució de la vegetació del Parc de la Devesa amb la qualitat de l'aire de 
Girona, s’ha utilitzat una eina anomenada “i-Tree Canopy” elaborada per la “USDA Forest Service” 
(United States Department of Agriculture, Forest Service9). Aquesta eina es descriu de la següent 
manera:

“i-Tree Canopy ofereix una manera ràpida i fàcil de produir una estimació estadísticament vàlida dels tipus 
de cobertura del sòl (per exemple, cobertura arbòria) usant imatges aèries disponibles a Google Maps. 
L'última versió de Canopy també calcula els valors per a la reducció de la contaminació de l'aire i la 
captura de carboni a l'atmosfera. Canopy pot ser també utilitzat pels gestors de parcs urbans per estimar 
la coberta d'arbres, establir objectius per a la coberta vegetal i monitorar els canvis de la coberta vegetal 
en el temps.”

Els valors per defecte del programa provenen d’anàlisis realitzats als Estats Units (contaminació, valors 
unitaris, etc.), de manera que els valors de resultat aquí mostrats, tot i realitzats sobre l’àmbit del Parc de 
la Devesa, seran únicament de caràcter orientatiu i indicatiu. Caldria doncs un estudi detallat i exhaustiu 
per a obtenir uns valors de resultat acurats i ajustats a les particularitats de Girona i el Parc de la Devesa.

Metodologia i resultats:

� Pas 1 : definició de l’àmbit, del tipus d’entorn (urbà) i del tipus de cobertes de sòl.

� Pas 2: definició de punts de diferents cobertes de sòl (100 punts)

I-Tree Canopy

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors

9 http://www.itreetools.org/canopy/
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� Pas 3: obtenció de resultats:

I-Tree Canopy

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors

El resultat quantitatiu que ens dóna l’estudi fet amb el programa i-tree per al Parc de la Devesa és en 
resum el de dos valors :

� El valor anual de 17.532 € de reducció de la contaminació de l'aire i la captura de carboni a 
l'atmosfera (suma dels valors de la taula de CO, NO2,PM2.5,S02, PM10 i CO2seq).

� El valor absolut de 127.516 € de diòxid de carboni emmagatzemat pels arbres (Co2stor).

Els anteriors imports constitueixen l’estalvi que aporta la Devesa en matèria de contaminació de l’aire.

6.3.2. Reducció de les despeses de gestió de l’aigua de pluja

Les aigües d’escorrentia provinents de la pluja són un problema significatiu en les àrees urbanes. Quan 
l'aigua de pluja discorre pels carrers, voreres i altres superfícies impermeables, arrossega contaminants. 
En ciutats amb sistemes separatius on se separen les aigües residuals de les aigües pluvials, l'aigua de 
pluja vessa directament a les vies fluvials, causant problemes ecològics importants. En ciutats amb 
sistemes unitaris, l’aigua de pluja es tracta junt amb les aigües residuals en les instal·lacions 
corresponents; no obstant això, en situacions de col·lapse o de grans pluges, la gran quantitat d’aigua pot 
superar el sistema i fluir sense tractar per la superfície.

Els parcs urbans, com el Parc de la Devesa contribueixen a reduir les despeses de gestió de les aigües 
pluvials infiltrant i retenint l’aigua de pluja, alhora que alentint el seu vessament a la xarxa d’aigües 
residuals. Així doncs, la millora de les grans superfícies permeables i absorbents del Parc de la Devesa
permetran que l’aigua de pluja s'infiltri alhora que es recarreguin els aqüífers d'aigua subterrània.
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A més a més, la vegetació del parc ofereix una considerable àrea de superfície que intercepta i capta 
l'aigua de pluja, permetent que part d’aquesta s’arribi a evaporar fins i tot abans que pugui arribar a terra, 
de manera que el urbà verd funciona com a un reservori d’emmagatzematge d’aigua.

Així doncs, al reduir l'escorrentia d'aigües pluvials, la intercepció de l’aigua de pluja redueix les despeses  
del control d'inundacions i el tractament del vessament d’aigües residuals a la xarxa. El valor dels 
beneficis obtinguts per la infiltració natural d'aigua s'estimen per comparació amb els costos del 
tractament d'aigües residuals si aquesta es vessa directament a la xarxa.

El valor total d’aigua de pluja interceptada per arbre i per any, es pot quantificar coneixent el nombre 
d’arbres del parc, el Diameter at Breast Height (en endavant DBH) de l’arbre, l’espècie i el valor unitari 
d’intercepció de pluja amb la següent fórmula:

Nombre d’arbres  x  (m3/any) d’aigua de pluja interceptada per arbre en funció del DBH

Dades de l’arbrat de la Devesa:
Nombre d’arbres: 2.348 unitats de plataners
Alçada: Entre 50 m. i 63 m
DBH a 1m: 60 cm de diàmetre mitjà

Cost orientatiu tractament aigües residuals10: 1,75 €/m3

Per tal de fer aquest càlcul s’ha pres com a referència les dades de l’estudi Rainfall interception by Santa 
Monica’s municipal urban forest, Xiao & McPherson, 2003, de manera que a falta de dades exactes sobre 
l’arbrat del Parc de la Devesa i el valor de l’aigua que intercepten els seus plataners, els resultats aquí 
exposats seran de caràcter indicatiu i orientatiu, basats en les dades de referència de Santa Mònica 
(Califòrnia, USA):

Aigua de pluja interceptada per any i arbre (m3/any) en funció DBH (cm)

Nom científic Tipus DBH 
0–15.2

DBH
15.2–30.5

DBH
30.5–45.7

DBH
45.7–61.0

DBH 
61.0-76.2

DBH
>76.2

Platanus x acerifolia Caducifoli gran 1.24 6.46 12.82 19.62 25.99 31.4
Font:: Rainfall interception by Santa Monica’s municipal urban forest, Xiao & McPherson, 2003

El resultat quantitatiu orientatiu que ens dóna aquesta fórmula per al Parc de la Devesa és: 

Total arbres DBH m3 aigua/any/arbre m3/any € / m3 € totals
2.348 60 cm de mitjana 19,62 46.067,76 1,75 80.618,58

Font:: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors

En el cas hipotètic que aquests 46.068m3 d’aigua no fossin interceptats pels arbres hi anessin per 
escorrentia superficial dirigits al sistema de clavegueram de la ciutat de Girona per a ser tractats, 
suposarien un cost de 80.619€ i per tant, actualment representen un estalvi per a Girona. 

10 Font: http://ottawa.ca/en/residents/water-and-environment/sewers-and-septic-systems/wastewater-treatment-and-costs
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6.3.3. Estimular la cohesió social

Nombrosos estudis han demostrat que els barris amb xarxes de relacions socials cohesionades són més 
segurs i atractius. Qualsevol institució que promou la construcció d’un bon teixit social, ja sigui una 
institució religiosa, un club, una cooperativa, o una escola, afegeix valor a un barri i, per extensió, a tota la 
ciutat.

Gràcies a instal·lacions situades als parcs com ara els jocs infantils, els camps esportius, els taulers 
d'escacs, les pistes de petanca, etc., ofereixen oportunitats per a la gent de totes les edats per comunicar-
se, compartir i interactuar, de manera que invertir en renovar i millorar un parc pot contribuir 
significativament a la cohesió social de la ciutat.

Valorar quantitativament aquest concepte es podria afirmar que és impossible. Tanmateix, a ciutats com 
Sant Diego i Philadelphia, tot i no quantificar específicament aquest concepte, sí utilitzen un indicador 
relacionat amb el temps i els diners donats als parcs pels voluntaris. Sota aquesta premissa i indicador, 
consideren que en ciutats amb alts nivells d’activitat de voluntariat relacionada amb els parcs 
s’estableixen llaços més forts entre veïns i ciutadans. Així doncs avaluen aquesta contribució de temps 
voluntari multiplicant-la pel valor del temps de dedicació, juntament amb el valor de les donacions.

Valor de la cohesió social del conjunt del sistema de parcs de la ciutat de Philadelphia

Font: The Trust for Public Land

6.4. Factors d’estalvi per a la ciutadania

6.4.1. Valor de l’estalvi sanitari

Les anàlisis estadístiques que relacionen salut i com les condicions de vida de l’entorn físic de la població
contribueixen a la millora de la seva salut pertanyen a l’àmbit de l’epidemiologia, disciplina poc 
desenvolupada en el nostre país (cal recordar que la Dictadura viscuda durant el segle XX, ens va situar 
en el furgó de cua de l’estat del benestar).

Al contrari del que succeeix a Espanya, en països del primer món de cultura anglosaxona aquest àmbit de 
coneixement està força més cultivat; a casa nostra tot just estan apareixent els primers estudis sobre la 
matèria.
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El primer estudi epidemiològic sobre la relació entre la salut de la població catalana y les zones verdes,
data d’octubre 2014 i ha estat elaborat pel centre de recerca epidemiològica mediambiental CREAL de 
Barcelona. En concret es titula “Natural outdoor environments and mental and physical Health: 
relationships and mechanisms” i els seus autors són M. Triguero-Mas, P. Dadvand, M.Cirach, D. Martínez, 
A. Medina, A. �������	
 ��
 �������	
 ����������������	
��
 ��
 ����������!���. Les dades de base de 
l’estudi provenen de institucions de salut pública catalanes, fet molt rellevant per poder arribar a 
conclusions més ajustades a la nostra realitat.

L’estudi proporciona evidència de que els espais verds s'associen a una millor percepció subjectiva de la 
salut en general i de la salut mental en particular, amb independència que la percepció manté una estreta 
relació amb factors com el grau d’urbanització de l’entorn, el nivell socioeconòmic de la població i el 
gènere. L’estudi posa de manifest que altres mecanismes diferents de l'activitat física o el suport social 

poden ser els que expliquin els vincles de millor benestar amb els espais verds, com per exemple, la 
reducció de l’estrès que afavoreix als seus usuaris.

Les troballes de l’estudi en quant a espais verds, juntament amb l'evidència d’ anteriors estudis en la 
matèria, proporcionen indicacions addicionals per a mesurar la importància d'aquests espais en la millora 
de les nostres condicions de vida i fer més saludables els entorns on vivim.

Per tant, la correlació entre salut de les persones i proximitat de zones verdes és evident. No obstant, 
l’estudi no aborda la dimensió econòmica de l’estalvi sanitari que significa la millora de la salut, interrogant 
que interessa respondre (ni que sigui de manera provisional) en el present treball. Arribats en aquest 
punt, sortim a fora i veiem estudis semblants i l’anàlisi de l’impacte econòmic que suposa la millor
percepció de la salut d’acord amb la despesa sanitària dels respectius països.

L’estalvi sanitari: exemples d’altres països

La Faculty of Public Health de Londres ve treballant de fa anys aquesta temàtica. Un treball recent titulat
“Great Outdoors: how our natural health service uses green space to improve wellbeing”, fa esment a
diversos estudis que suggereixen que el contacte amb espais verds segurs milloren una sèrie d'aspectes 
de la salut mental i física així com el benestar de les persones. Per exemple:

� El contacte amb els espais verds pot reduir els símptomes de mala salut mental i l'estrès, i pot 
millorar el benestar mental en diferents grups d'edat.

� L'accés als espais verds pot augmentar els nivells d’activitat física per a totes les edats.

� L'activitat física s'ha demostrat que millora els resultats en els tractaments de les malalties mentals, 
com per exemple la depressió i millora el benestar.

Els estudis experimentals amb voluntaris mostren una reducció en els indicadors d'estrès fisiològics 
mesurables (per exemple, EEG activitat de les ones alfa, conductància de la pell, pressió arterial) durant 
l’exposició a la visió d’espais naturals comparat amb un increment d’aquests indicadors d’estrès al estar 
exposat a imatges no relacionades amb la natura. Enquestes a pacients de salut mental suggereixen que 
el contacte amb els espais verds pot reduir la necessitat de fàrmacs. A més, davant la creixent despesa 
en medicaments associats a síndromes com el TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat), 
l'ús dels espais verds es considera dins la gamma de possibles opcions de tractament.

Tenir espais verds en una àrea pròxima pot contribuir a la reducció de les desigualtats de salut entre 
col·lectius de diferent estrat social.
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D’altra banda, un estudi del Regne Unit amb 336.348 pacients estudiats, va mostrar una disminució de les 
diferències entre les desigualtats en salut entre grups amb alts ingressos i pocs ingressos en zones amb 
més espais verds, comparat amb majors diferències entre aquests mateixos grups en àrees similars però 
amb menys espais verds11.

Per exemple, la taxa de mortalitat (per totes les causes) en el grup amb menys ingressos i sense accés a 
espais verds pròxims, es va constatar ser aproximadament el doble que en la situació de proximitat a 
espais verds, on la taxa de mortalitat dels grups amb menys ingressos era només d’un 40% major (relació 
1.93 en les zones sense espais verds i relació 1.43 en el zones amb espais verds). Per a les malalties 
circulatòries, la relació es va demostrar ser de 2.19 a les zones amb menys espais verds i 1.54 a les 
zones amb més espais verd.

Per a avaluar econòmicament el valor de l’estalvi sanitari dels espais verds, “Trust for Public Land”
proposa una metodologia basada en el càlcul dels beneficis dels parcs en relació a la salut. I el benefici 
és equivalent a l’estalvi econòmic en salut que aconsegueixen els residents de la ciutat, pel fet d’utilitzar i 
practicar exercici físic en els parcs. Naturalment, les estimacions sempre estan basades en treballs de 
camp que aporten informació sobre els usuaris, la salut i l’ús dels parcs.

El mètode aplicat parteix de la identificació dels tipus de problemes mèdics que estan inversament 
relacionats amb l'activitat física, com les malalties cardiovasculars i la diabetis. Sobre la base d'estudis 
que s'han dut a terme en set estats diferents dels USA, s’assigna un valor de 250$ com a la diferència de
cost entre la població que fa exercici regularment i la que no en fa. Per a persones majors de 65 el valor 
es duplica a 500$, degut a que les persones grans solen incórrer en el doble o més despeses en atenció 
mèdica que els adults o joves.

La font de dades per a la determinació de l’estalvi sanitari prové del nombre d'usuaris del parc que es 
pretén estudiar, i de la quantitat d'activitat física que els usuaris hi realitzen. Per a determinar aquestes 
dades es realitzen enquestes dels perfils dels usuaris, d'ús del parc i de la seva freqüència.

En el cas de Sacramento, en un estudi basat en tot el seu sistema de parcs urbans, es va concloure que  
aproximadament 77.617 habitants s’exerciten en els parcs un nivell d’activitat física que permet afirmar 
que milloren la seva salut (71.563 d'ells menors de 65 anys, 6.054 d'ells per sobre de 65).

En el còmput final, i per al cas de Sacramento, s’estima que el valor d’estalvi per als ciutadans gràcies al 
sistema d’espais verds de la ciutat és de 19.871.863$.

11 Mitchell R, Popham F (2008) Effect Of Exposure To Natural Environment On Health Inequalities: An Observational Population Study. The 
Lancet 372:1655-1660.
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Valor derivat de l’estalvi sanitari per als ciutadans gràcies al sistema de parcs de la ciutat de Sacramento

Font: The Trust for Public Land

La despesa sanitària per càpita a Espanya l’any 2008 i els usuaris de la Devesa

Com dèiem, les anàlisis estadístiques que relacionen salut i condicions de vida de la població estan poc 
desenvolupades al nostre país. Donades les múltiples variables que afecten a la salut dels ciutadans i el 
desconeixement dels perfils dels usuaris de la Devesa, l’ús que fan del parc i la seva freqüència, resulta 
impossible determinar amb rigor l’estalvi sanitari que pot generar la Devesa en tant que contenidor a on 
els usuaris hi despleguen activitat física.

Malgrat això, anem a pams i tractem en primer lloc d’informar la despesa sanitària per càpita a Espanya.
Durant els darrers anys, el Departament de Teoria Econòmica de la Facultat de Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona ha anat avançant en treballs d’investigació sobre economia i salut12.

A partir dels treballs abans esmentats, s’ha elaborat el gràfic adjunt en el que es pot observar que la 
corba de despesa pública presenta valors elevats en els primers anys de vida de l’individu i després 
disminueix amb força per tendir a augmentar lentament fins a l’edat dels 50 anys. A partir dels 50 anys la 
inclinació de la corba canvia i, tret d’un breu període d’estabilització al voltant dels 64-67 anys, cada any 
els costos sanitaris augmenten i presenten una pendent més elevada.

Per la seva part, la corba de despesa per càpita en salut privada presenta molta més estabilitat que la 
seva homologa pública. No és fins als 40-45 anys que comença a augmentar tímidament fins als 60, edat 
en què la despesa en salut privada per càpita s’estabilitza i inicia el seu lent declivi.

12 Patxot, Concepció, Elisenda Rentería, Miguel Sanchez Romero and Guadalupe Souto (2011). How intergenerational transfers finance the 
lifecycle deficit in Spain. In: Ronald Lee and Andrew Mason (eds.). Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Patxot, Concepció, Elisenda Rentería, Miguel Sánchez Romero and Guadalupe Souto, 2012. Measuring the balance of government intervention 
on forward and backward family transfers using NTA estimates: The modified Lee Arrows. International Tax and Public Finance, v. 19 n. 3, 442-
461.
Patxot C., Rentería E., Sánchez Romero M., Souto G., 2011. Integrated results for GA and NTA for Spain: some implications for the sustainability 
of welfare state. Moneda y Crédito, n. 231. Fundación Banco Santander, Madrid.
Patxot, C. Rentería, E. Souto, G., 2015. Can we keep the pre-crisis living standards? An analysis based on NTA profiles in Spain. The Journal of 
the Economics of Ageing. Avaliable online 28 May 2015. doi:10.1016/j.jeoa.2014.09.002
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Despesa per càpita en salut per edat, pública i privada, Espanya 2008

Font: Departament de Teoria Econòmica de la Facultat de Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona 

D’altra banda, amb ocasió de la informació pública del Pla Especial la Devesa, l’Ajuntament de Girona va 
realitzar una enquesta per determinar el nombre i la distribució dels usuaris de la Devesa per grans grups 
d’edat i la freqüència d’ús. Dues puntualitzacions metodològiques: la població menor de 16 anys, tot i ser 
usuària de la Devesa, en el treball de camp de l’enquesta municipal no ve ésser registrada. D’altra banda, 
els usuaris de la Devesa que raonablement es poden considerar que generen l’estalvi sanitari són aquells 
que l’enquesta els descriu com a usuaris diaris (3.013 persones). Això implica considerar que els usuaris 
setmanals i els de freqüència encara menor no seran generadors d’estalvi sanitari i, en conseqüència, no 
es tenen en compte a l’hora d’avaluar l’estalvi sanitari. Recordar que la Devesa acull el mercat setmanal, i
que la freqüència de visita setmanal està esbiaixada per l’activitat de mercat.

Amb aquestes restriccions metodològiques, el nombre i pes relatiu dels usuaris de la Devesa seria el 
següent:

Usuaris Parc de la Devesa
Trams d’edat Població Girona % Usuaris Devesa %
16-34 24.354 30% 23.721 31%
35-64 42.128 52% 40.991 53%
>64 14.515 18% 12.918 17%
Total >16 80.997 100% 77.630 100%

Font: Enquesta municipal Ajuntament de Girona

Els usuaris diaris  de >16 anys de la Devesa representen el 96% de la població de >16 anys de Girona, el 
que vol dir que pràcticament tota la població de Girona va algun cop a l’any a la Devesa. D’altra banda, la 
propensió a ser usuaris es proporcional al pes relatiu de cada grup d’edat: 

El contrast entre despesa sanitària per estrats d’edat i usuaris del parc per estrats d’edat posa de 
manifest que la població major de 65 anys, que és la que genera més despesa en salut, és també la que 
menys utilitza el parc de la Devesa13. Per contra, la població que més utilitza el parc és la que es troba 
dins el tram comprés entre els 35 i 64 anys, època durant la qual la despesa per càpita en salut canvia de 
pendent i es va elevant cada vegada més. El tram de població de Girona que es troba dins l’interval 
d’entre 16 i 34 anys, es situa en un terme mig pel que fa a l’ús de la Devesa, tota vegada que són els que 
menys despesa generen (recordem que es tracta de l’agregat de despesa pública i privada en salut).

13 Segons es pot despendre de l’enquesta que l’Ajuntament de Girona encarrega durant el procés participatiu del Pla Especial Devesa.
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Relació entre freqüència d’ús Devesa i despesa salut per càpita a Espanya 2008

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Idescat, Ajuntament de Girona i UB

Per a estimar l’estalvi sanitari que representa aquest contingent d’usuaris diaris de la Devesa, cal 
aprofundir en la part de l’estalvi sanitari que aporta l’activitat física a les persones, qüestió que s’aborda a 
continuació.

Cost del sedentarisme a Girona

La inactivitat física és avui en dia el quart factor de risc de mortalitat a nivell mundial i provoca el 6% de 
totes les morts, només superat per la hipertensió arterial (13%) i el consum de tabac (9%), i al mateix 
nivell que la hiperglucèmia (6%). Aproximadament 3,2 milions de persones moren cada any per tenir un 
nivell insuficient d’activitat física14.

L’Organització Mundial de la Salut, en endavant OMS, defineix l’activitat física com qualsevol moviment 
corporal produït pels muscles esquelètics, amb el conseqüent consum energètic.

La intensitat de les diferents formes d’activitat física varia segons les persones i el grup d’edat al qual 
pertanyin, tot i així la OMS defineix el llindar d’una persona activa com:

� Per a nens i joves d’entre 5 i 17 anys, realitzar un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física 
moderada o vigorosa, sent l’activitat física que es realitzi una vegada passats aquests 60 minuts la 
que reporta un major benefici per a la salut. Caldria també realitzar un mínim de 3 vegades per 
setmana activitats que reforcin muscles i ossos.

� Els adults d’entre 18 i 64 anys, haurien d’acumular un mínim de 150 minuts setmanals d’activitat 
física aeròbica moderada, o bé 75 minuts setmanals d’activitat física aeròbica vigorosa (20-25 i 10-11
minuts diaris respectivament). Dues vegades a la setmana s’haurien de realitzar activitats de reforç 
dels grans grups musculars.

14 Organització mundial de la Salud, Febrer 2014.
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� Els adults de 65 anys o més, haurien de dedicar 150 minuts setmanals d’activitat física aeròbica, o bé 
75 minuts setmanals d’activitat física aeròbica vigorosa. Recomana també la realització d’activitats 
físiques per a millorar l’equilibri 3 dies a la setmana i activitats que reforcin els principals muscles 2 
dies setmanals.

Una persona activa seria, doncs, aquella que integrés l’activitat física recomanada per la OMS dins les 
seves rutines diàries. L’objectiu seria acumular com a mínim 30 minuts d’activitat física al dia per adults. 
Les persones sedentàries serien, per definició, aquelles que no arribessin a complir amb els estàndards 
d’activitat física recomanada per a una vida activa.

Els països amb nivells més alts d’inactivitat física solen tenir un PIB elevat, sent el sedentarisme una de 
les conseqüències del desenvolupament econòmic. A més a més dels factors econòmics i socials 
relacionats amb el sedentarisme, hi ha també factors ambientals relacionats amb la urbanització que 
poden desincentivar als ciutadans a mantenir-se més actius:

� Por a la violència i a la delinqüència en els espais exteriors

� Tràfic intens

� Mala qualitat de l’aire i contaminació

� Manca de parcs, voreres i instal·lacions esportives i recreatives

Mentre que els factors econòmics i socials necessiten d’una estratègia i implicació de les autoritats locals 
per alleugerir els seus efectes nocius sobre el nivell d’activitat física dels ciutadans, el Pla Especial 
Devesa pot contribuir a rebaixar els factors ambientals relacionats amb el sedentarisme en tant que 
millorarà la qualitat de l’espai lliure fent-lo més atractiu i adaptat a la millora de la salut de les persones, 
fent-lo més segur, disminuint la contaminació i, ampliant la funcionalitat de la seva superfície al restringir 
el transit rodat de vehicles.

En la mesura que l’execució del PE de la Devesa convidi a intensificar l’activitat física dels ciutadans i que 
la Devesa compti amb un Pla de Gestió específic, els costos del sedentarisme tendiran a disminuir de 
manera que estem davant d’un futur estalvi en despesa (tant privada com pública) pròpia del 
sedentarisme, que tindria la població usuària del parc.

Indicadors d’estils de vida a Catalunya i Girona els anys 2006 i 2010 (Enquesta de Salut de Catalunya)

Font: Pla de salut territorial, regió sanitària de Girona
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A l’any 2006, gairebé el 19% de la població major de 15 anys a Girona eren sedentaris, al voltant de 5 
punts percentuals per sota la mitjana catalana que es situava gairebé al 24%. L’any 2010, tot i la 
implantació dels programes PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i 
l’alimentació saludable, 2005), PIP (Pla Integral de la Prescripció d’activitat física a l’atenció primària de 
salut, 2006) i PAFES (Pla d’Activitat Física Esport i Salut, 2007) el percentatge de sedentaris a Catalunya 
havia augmentat i es situava en el 26%.

La població de Girona l’any 2010 era de 96.236 persones15.

Tenint en compte que no disposem de dades especifiques sobre sedentarisme a Girona l’any 2010, i sent 
conservadors (a Catalunya hi ha un augment de 2 punts percentuals del sedentarisme entre 2006 i 2010) 
utilitzarem la hipòtesis que el sedentarisme s’ha mantingut en el 19% de la població per a l’any 2010.

Per tant el nombre de persones sedentàries a Girona es situaria entre els 18.285 (96.236 x 0,19 = 18.285) 
si acceptem la hipòtesis anterior i 25.021 (96.236 x 0,26 = 25.021) habitants en cas d’utilitzar la mitjana 
catalana.

El sedentarisme comporta costos econòmics en termes de mortalitat i qualitat de vida. La OMS quantifica 
els costos anuals per a la societat, de cada persona sedentària, dins de l’interval 150-300 €16. Aquests 
costos inclouen les absències laborals derivades de malalties lligades al sedentarisme, la mort prematura 
i els costos directes del sistema sanitari.

Per la seva banda, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya aplica un cost mitjà de 
225 €/persona sedentària, en la seva avaluació econòmica de la implementació del programa PAFES, i
que a la seva vegada encaixa amb l’interval en què situa la OMS el cost social d’una persona sedentària 
a Europa:

18.285 persones sedentàries x 225 €/any = 4.114.125 €/any

25.021 persones sedentàries x 225 €/any = 5.629.725 €/any

Per tant, el cost (públic i privat) del sedentarisme a Girona amb dades de l’any 2010 el podem situar dins 
l’interval de 4,11 a 5, 62 milions d’euros anuals.

Aquest cost del sistema sanitari motivat pel sedentarisme de la població de Girona, es pot veure reduït 
mitjançant polítiques que afavoreixin l’activitat física de la població, i el PE Devesa pot jugar-hi un paper 
clau.

Amb anterioritat, s’ha explicat que l’enquesta feta amb ocasió de la informació pública del Pla Especial la 
Devesa, posa de manifest que el 96% de la població de Girona és usuària algun cop l’any de la Devesa. 
La freqüència d’ús és molt variada i l’enquesta i estima en només 3.013 (el 3,72% dels usuaris) els 
usuaris amb freqüència diària. Aquest contingent seria el que se situaria per sobre del llistó del 
sedentarisme i seria generador d’estalvi sanitari com a conseqüència de la millora de la seva salut.

En conseqüència, solament aquesta població físicament activa i directament vinculada a la Devesa, té
l’estalvi del cost sanitari propi del sedentarisme. El muntant de l’estalvi es calcula:

3.013 usuaris diaris Devesa x 225 €/any = 677.925 €/any

15 Institut Nacional d’Estadística d’Espanya.
16 Nick Cavill, Sonja Kahlmeier and Francesca Racioppi (2006) Physical activity and Health in Europe: Evidence for action. World Health 
Organization.
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Per tant l’estalvi sanitari (públic i privat) derivat de l’actual utilització diària del parc com a eina per evitar el 
sedentarisme a Girona pot estimar-se en 677.925 €. Però més important és assenyalar el repte que cal 
afrontar: ampliar el nombre d’usuaris diaris en termes absoluts (el 3,72% és molt baix) i incorporar com a 
usuaris, població sedentària (18.285 a 25.021 persones) i de les edats en que l’exercici físic reverteix més 
directament en una millora de la percepció de la salut. Aquests reptes però depassen àmpliament el marc 
d’un instrument urbanístic com és un Pla Especial i han de canalitzar-se a través del Pla de Gestió de la 
Devesa que és objecte de comentari a les pàgines següents.

6.4.2. Valor de l’ús directe del Parc

Mentre parcs de la ciutat proporcionen molts beneficis indirectes, també ofereixen un enorme valor 
tangible als ciutadans a través d’activitats com ara esports d'equip, anar en bicicleta, caminar, passejar, 
anar de pícnic, etc. L’economia anomena aquestes activitats "usos directes".

La majoria dels usos directes que es poden realitzar als parcs són gratuïts, però tot i així l’economia 
calcula el valor comparant el cost d'una experiència recreativa similar en el mercat privat. Això es coneix 
com a "cost d’oportunitat". En altres paraules, si no hi hagués disponibilitat de parcs en una ciutat, quant 
pagaria el ciutadà (o "consumidor") per realitzar la mateixa activitat en un gimnàs o centre d’oci? Per tant, 
en lloc dels ingressos, aquest valor representa un estalvi per als ciutadans.

El model utilitzat per quantificar els beneficis directes per a l’usuari es basa en la "unitat de valor d’un dia” 
(Unit Day Value) desenvolupat per la “U.S. Army Corps of Engineers”. Es computen els visitants del parc 
en funció de l’activitat específica que hi desenvolupen, assignant a l’activitat  un valor en funció del preu 
que tindria en el mercat privat. Per exemple, s’assigna un valor de 3,50$ a llogar una pista per a jugar un 
joc d’equip. Córrer o caminar tindria un valor de $ 4, equivalent a llogar una pista de tennis a la ciutat.

Sota la hipòtesi que en les successives vegades en què s’utilitza un parc són una mica menys valuoses 
que la primera, el model de càlcul incorpora rendiments decreixents per als usuaris assidus d’un parc. 
També es corregeix el model segons l’ús del parc sigui en temporada alta, mitja o baixa.

Tota l’anterior matriu de paràmetres d’usuaris i d’activitats s’obté a partir de treballs de camp a partir dels 
que s’identifiquen els usuaris i se’n fa el seguiment, l’ús que fan dels parcs i el cost d’oportunitat que 
representa. Com a exemple, posem el cas de valor de l’ús directe dels parcs a la ciutat de Boston.

Valor derivat de l’ús directe del sistema de parcs de la ciutat de Boston

Font: The Trust for Public Land
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En el cas del PE la Devesa, el cost d’oportunitat per als ciutadans que utilitzen el parc de la Devesa es 
pot estimar com l’estalvi implícit obtingut per l’ús gratuït del parc. Per avaluar aquest estalvi cal identificar 
la tarifa d’ús d’espais esportius disponibles al terme municipal de Girona. En el cas de les instal·lacions 
esportives municipals, la tarifa vigent més reduïda és la corresponent a la taxa d’entrada a piscina d’una 
persona pensionista major de 65 anys (2,75 €/entrada) mentre la taxa per l’ús de pista de tennis en dies 
feiners i amb llum natural a la Devesa és de 2 €/hora o fracció i persona si és pensionista major de 65 
anys. En el cas dels equipaments esportius de titularitat privada, la tarifa més representativa correspon a 
al Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) que ofereix un abonament mensual per a edats infantils 
amb un preu de 21 €/mes17.

Atesos els anteriors exemples de tarifes més econòmiques que es poden trobar en el mercat de Girona 
(públiques i privades), es pot estimar el cost d’oportunitat de cada ús de la Devesa en, com a mínim, una 
tarifa d’entrada de 1 € amb independència del temps de gaudi de cada ús.

Derivat de l’enquesta, i considerant que els únics usuaris que podran gaudir d’aquest estalvi són els que 
realment haurien de pagar per realitzar esport (es a dir, aquells usuaris que van diàriament al parc), el 
cost d’oportunitat és igual a:

3.013 usuaris x 1€ x 40 setmanes x 5 dies/setmana = 602.600 € d’estalvi anual

6.4.3. Augment del valor patrimonial a l’entorn de la Devesa

Quan a les pàgines anteriors s’ha analitzat l’augment del rendiment de l’IBI com a conseqüència de 
l’augment de valor de mercat del patrimoni immobiliari situat a l’entorn de la Devesa, s’està afirmant que 
la riquesa de les famílies augmentarà en la mesura que aquelles tinguin actius immobiliaris dins del seu 
patrimoni familiar. Aleshores dèiem:

“La informació disponible sobre els preus de mercat de l’habitatge de segona ma a Girona és la que publica el Gremi de 
Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. D’acord amb aquesta font, el mercat residencial de la Devesa pertany a la Zona 
1 a on hi ha també el Barri vell, l’Eixample i Girona Centre. D’aquests quatre entorns de la Zona 1, el líder destacat en preus 
és el Barri Vell. La resta d’entorns de la Zona 1 podrien equiparar-se als preus de la Zona 2. Això significa que, actualment, 
l’entorn residencial de la Devesa opera a preus equivalents a la Zona 2.

Un cop consolidat el projecte del PE la Devesa es faran paleses les avantatges comparatives del cinturó residencial en 
contacte amb la Devesa respecte de la resta del teixit urbà de la Zona 2. En altres paraules, els valors de mercat de 
l’habitatge situat a l’entorn més immediat a la Devesa, tendiran a augmentar apropant-se a la mitjana de la Zona 1. 

La diferència entre els preus de la Zona 1 i 2 era del 26% a l’octubre de 2013, del 15% a l’abril del 2014, del 24% a l’octubre 
de 2014 i del 22% a l’abril de 2015. Una diferència mitjana doncs del 21,75% que equival a considerar que l’execució del PE la
Devesa tendirà a generar una plusvàlua sobre el parc residencial que l’envolta, de fins a un màxim del 21,75%.

Que el mercat premiï i/o penalitzi determinades ubicacions no vol dir que els rendiments fiscals hagin de seguir el mateix 
comportament. El caràcter cíclic del mercat immobiliari desaconsella aquesta política fiscal per que esdevindria molt volàtil i 
sovint injusta. Els augments del rendiment fiscal de l’IBI corresponent al parc residencial que envolta la Devesa haurien 
d’augmentar en no més de la meitat dels augments de valor de mercat, és a dir un 10,88%.”

Doncs bé, el valor cadastral del sòl i edificacions de la franja perimetral de la Devesa, avui és de 
50.814.737 € (valor molt inferior al de mercat ja que la ponència de valors és de l’any 1989) que es pot 
veure augmentat en 5.528.643 € si l’àmbit passa a practicar els preus de la Zona 1.

El patrimoni immobiliari constitueix el principal component de la riquesa de les famílies a Espanya. 
Augmentar aquest valor vol dir tenir un coixí més important en cas de necessitat i tenir majors garanties 
per accedir al crèdit i més possibilitats per augmentar el consum.

17 Actualment, el GEiEG té 16.057 socis, consta de 17 seccions esportives i la seva faceta sociocultural és extremadament dinàmica a la ciutat de 
Girona.
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6.5. Balanç de l’impacte socioeconòmic induït del PE la Devesa

A mode de síntesi, s’adjunta el quadre adjunt que recull els diferents tipus d’impacte indirecte generat pel 
PE la Devesa. En verd figuren els impactes socials mesurats a dia d’avui. En negre els impactes que 
aflorarà l’execució del PE la Devesa. En el primer cas, el futur Pla de Gestió serà el que definirà objectius, 
estratègies i calendaris en funció dels quals els beneficis socials quedaran mesurats en funció del Pla de 
Gestió aprovat.

Balanç impacte socioeconòmic induït del PE de la Devesa
Impacte Ingrés/estalvi de l’Administració Despesa/Estalvi per al ciutadà

Augment de l’IBI +11% -11%
Augment de l’ingrés per llicències d’activitats +26.100 € -26.100 €
Increment del valor patrimonial - 5,5 M €
Estalvi de la contaminació de l’aire 17.532 € anual + 127.516 € absolut
Estalvi en la gestió de l’aigua de pluja 80.619 € anuals
Estalvi sanitari 677.925,00 € anuals (estalvi públic i privat)
Estalvi per als usuaris d’un equipament gratuït - 602.600 € anuals

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors

La reflexió desplegada a les pàgines anteriors no pretén posar l’accent en les xifres finals quan, com s’ha 
vist, les dificultats per estimar-les obliga a incorporar constants hipòtesis. L’accent el volem posar en la 
manera d’entendre un equipament, la manera d’entendre el seu impacte i la manera de cóm es poden 
comunicar les utilitats de les decisions.

Exemples de càlculs elaborats a altres ciutats

Com a resum, posarem les dades obtingudes per diferents ciutats americanes aplicant la metodologia de 
“Trust for public Land” considerant tots els apartats esmentats anteriorment per tal d’il·lustrar l’ordre de 
valor anual dels ingressos i factors d’estalvis generats per un sistema de parcs urbans.

Ingressos i factors d’estalvi generats pel sistema de parcs urbans

Ingressos que obté el govern local: 
Ingressos  provinents  dels  impostos  per 
increment del  va lor de la  propietat $18.129.000 $8.264.000 $14.771.258

Ingressos  providents  del  va lor del  turisme $5.177.000 $1.917.000 $4.389.440

Total $23.306.000 0,56 $/m2 $10.181.000 0,53 $/m2 $19.160.698 0,88 $/m2

Factors d’estalvi per govern municipal:

Gestió de les  a igües  res iduals $5.949.000 $354.352.000 $2.313.341

Pol ·lució de l ’a i re $1.534.000 $78.042.000 $526.768

Cohes ió socia l $8.600.000 $3.858.000 $9.537.639

Total $16.083.000 0,38 $/m2 $436.252.000 22,67 $/m2 $12.377.748 0,57 $/m2

Factors d’estalvi per als ciutadans:

Valor derivat de l ’ús  di recte $1.076.303.000 $8.675.000 $80.794.098

Valor derivat de l ’es ta lvi  sani tari $69.419.000 $553.000 $30.027.760

Total $1.145.722.000 27,40 $/m2 $9.228.000 0,48 $/m2 $110.821.858 5,07 $/m2

Factors d’increment de valor per als ciutadans:
Valor de la  propietat, per raons  de proximitat 
a  un parc $688.849.000 $724.929.000 $447.501.085
Valor que incideixen en l ’economia  privada 
per l ’increment del  turisme $40.263.000 $6.711.000 $64.087.756

Total $729.112.000 17,43 $/m2 $731.640.000 38,03 $/m2 $511.588.841 23,41 $/m2

Superfície de Parcs  cons iderada 41.820.214 m2 19.240.778 m2 21.853.024 m2

Philadelphia Boston Seattle

estudi 2007 estudi 2008 estudi 2011

Font: How Much Value Does the City of Boston Receive from its Park and Recreation System? A Report by The Trust for Public Land’s. Center for City Park Excellence March, 2008. / How Much 
Value Does the City of Philadelphia Receive from its Park and Recreation System? A Report by The Trust for Public Land’s. Center for City Park Excellence May, 2008. / The Economic Benefits of 
Seattle’s Park and Recreation System.  A Report by The Trust for Public Land’s. Center for City Park Excellence March, 2011.
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7. LA NECESSITAT DE DISPOSAR D’UN PLA DE GESTIÓ DE LA DEVESA

7.1. Un pla de gestió per a una més real avaluació econòmica del Parc

Un Pla Especial és una figura urbanística que ordena els sòls i els usos, i estableix una normativa 
urbanística que concreta totes les determinacions legals que afecten l’ indret. Tanmateix, si una autoritat 
pública decideix invertir en un determinat equipament  (en aquest cas a l’aire lliure) serà pel rendiment 
social i econòmic que ha de generar. I el rendiment social passa fonamentalment per assolir un millor 
nivell de benestar de la població. L’equilibri entre inversió i retorn social i econòmic hauria d’estar sempre 
present en la presa de decisió. 

La Devesa, en tant que equipament a l’aire lliure, requereix, a més d’una proposta tècnica recollida en el 
Pla Especial, d’un retorn social i econòmic que s’ha de poder mesurar i objectivitzar en forma de reptes i 
al llarg del temps. Aquesta gestió de la vida activa d’aquest contenidor denominat Devesa és el que s’ha 
de formular i comprometre a través d’alguna eina de gestió.

Un Pla de Gestió defineix l’estratègia i sobre quins atributs i característiques es vol posicionar el parc, a 
qui s’adreça, a través de quina oferta, cóm es comunica la visió del parc i cóm s’autoavaluen els resultats 
obtinguts. El Pla de Gestió és el marc a través del que acaba tenint sentit l’oferta (en termes de inversió i 
manteniment) i és a través d’aquest que podem avaluar l’ingrés potencial esperat i la seva sostenibilitat 
financera en el temps.

No correspon al present treball definir el Pla de Gestió de la Devesa. Malgrat això, exemplificarem les 
línies de plans de gestió i els retorns que obtenen altres parcs que disposen d’aquesta eina. Avancem ja 
que les cultures que porten anys amb plans de gestió de parcs urbans ho consideren un element 
indispensable per tal d’assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del parc al llarg del temps. 

Aquest pla de gestió de la Devesa es concep com una eina que incorpori tots els aspectes que 
convergeixen en el parc i el fan viable en el curt i el llarg termini, abordant aspectes com la programació, 
el manteniment, el màrqueting i l’èmfasi en noves estratègies de finançament (d’esponsorització, de
participació ciutadana, etc.) orientades a l’obtenció d’ingressos extres per assolir un parc de qualitat i
sostenible.

Un altre dels beneficis que pot generar un parc urbà com la Devesa amb un bon pla de gestió és 
incrementar el turisme de la ciutat, en tant que s’utilitzi com un atractiu turístic més en oferat, ja que els 
parcs juguen un paper important en l'economia del turisme de les ciutats.

El ventall de serveis que atrauen als forasters a visitar els parcs d’una ciutat poden estar relacionats amb 
instal·lacions culturals, els elements d’interès patrimonial del parc, els esdeveniments especials com ara 
festivals i concursos esportius, etc.

Però la contribució dels parcs a l'economia del turisme requereix prèviament del coneixement del 
comportament dels turistes i les activitats que realitzen, els seus punts d’interès, el nombre de visites que 
fan als parcs i els nivells de despesa.

L’exemple més paradigmàtic d’aquest poder d’atracció del parc millor gestionat del món seria Central Park 
de Nova York.
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Central Park atrau més de 25 milions de visitants a l'any, al voltant d'una cinquena part dels quals 
procedeixen de fora de la ciutat, segons The Central Park Effect que va ser elaborat per la firma d'anàlisi 
econòmica Appleseed encomanat per a la entitat de gestió del parc, la Central Park Conservancy. L'estudi 
va determinar que el 2007, la despesa dels visitants i de les empreses en el parc més famós de la ciutat, 
directament i indirectament va representar $395 milions en activitat econòmica18.

Com a antecedent, en el “Pla d’usos i gestió de la Devesa”, de 2010, ja es menciona la necessitat de que 
el parc de la Devesa, per la seva grandària i importància com a parc urbà de Girona necessita en un futur 
proper un pla de gestió:

Pla d’usos i gestió de la Devesa (2010)

Font: Ajuntament de Girona

7.2. Per què és necessari un pla de gestió?

Els parcs juguen un paper cada vegada més rellevant en relació a les ciutats de manera que tenir un pla 
de gestió per a un parc representa un element valuós que ens guiarà vers una eficient gestió dels 
recursos.

El pla de gestió haurà d'identificar l’estratègia i els reptes del parc i proporcionar la metodologia per 
mesurar el progrés i respondre a les següents preguntes:

� On som ara?

� Què volem aconseguir?

� Com podem arribar-hi? (I per quins mitjans)

� Com sabrem quan hi hem arribat?

Sense un marc estratègic, els parcs i espais verds sempre seran vulnerables a les pressions 
pressupostàries i poden perdre terreny enfront d'altres serveis i/o instal·lacions en els quals s’entén més 
clarament quines són les contribucions que es realitzen en relació als objectius municipals.

Podríem assimilar un espai verd com un 'centres d'oci al descobert', pel que significa en relació a l’ús que 
en fa un ciutadà. Així doncs, aquest espai verd ha de poder disposar de les mateixes eines de gestió que 
tenen altres instal·lacions i centres coberts amb funcions igualment vinculades a l’ús ciutadà. Des 
d’aquesta perspectiva, la gestió i el finançament d’un parc, no consisteixen únicament en considerar els 
aspectes relacionats amb el manteniment de la vegetació, sinó en valorar el parc en un conjunt més 
ampli.

18 Font: Anne Schwartz (Jun 24, 2009) Good Parks Are Good for the Economy. GothamGazzette, The Place for New York Policy ansd Politics
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El pla de gestió de la Devesa, contribuirà a ajudar als gestors de l’espai verd, a prendre les decisions 
pertinents sobre el futur dels serveis i permetrà assegurar que l’estratègia d’allò que es vol aconseguir es 
porta a terme sobre el terreny. El propòsit principal d'un pla de gestió del Parc de la Devesa és contribuir 
a la eficient i eficaç gestió de l’espai verd, en un període de temps determinat, establint l'equilibri entre 
totes les prioritats i les polítiques que s'apliquen en una escala de temps estructurada.

A continuació es detallen un seguit de raons per les quals és necessari el desenvolupament d’un pla de 
gestió19:

1) La consulta, la participació i el consens
- Per resoldre els conflictes d’interessos.
- Promoure l'interès i el suport.
- Fomentar la participació de la comunitat
- Per assegurar que totes les parts interessades acorden els estàndards establerts.
- Involucrar a tots els interessats, del món públic i privat  i els membres electes.

2) La continuïtat i la capacitat
- Guiar i establir la gestió futur i assegurar-ne la continuïtat.
- Per revisar els continguts i el funcionament de l’estructura de gestió.
- Per identificar i descriure la gestió necessària per aconseguir els objectius.

3) Preparació per al canvi
- Supervisar, monitoritzar i avaluar els canvis en el parc
- Identificar futurs requeriments.
- Identificar els factors externs que poden afectar el parc

4) Informació i registre
- Assegurar que el parc està documentat i descrit correctament
- Per aconseguir la comparabilitat de recopilació de dades de passat, present i futur.
- Identificar les àrees de responsabilitat de l’administració pública per a la gestió del parc.

5) Marc de decisions
- Per ajudar els gestors a reaccionar positivament al canvi.
- Per assegurar que els objectius de gestió són clars i viables.
- Per identificar el que pretenem aconseguir.

6) Establir estàndards de qualitat
- Avaluar el parc en relació a estàndards reconeguts
- Per assegurar que totes les parts interessades acorden un nivell d’estàndards.
- Per establir els llindars de referència de lliurament i compliment de serveis en el parc.

7) Planificació estratègica
- Per permetre la comunicació entre diferents entitats i organitzacions.
- Per aconseguir la comparabilitat entre diferents parcs.
- Per garantir l'equilibri de l'oferta dins de l’àmbit de la ciutat de Girona.

8) Planificar la acció
- Per avaluar quantitativament les tasques a realitzar, per buscar finançament o per buscar 

subvencions i fons alternatius.
- Per programar i calendaritzar les tasques.
- Per gestionar i mantenir el parc salvaguardant els seus valors intrínsecs.

19 Font: “A guide to producing parl and green space managemnet plans”, CABE Space.
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7.3. Elements d’un pla de gestió

On som ara?

És la part del pla orientada a l'anàlisi, on es descriu la situació actual del parc, les demandes i prioritats, 
l’evolució de les tendències, els problemes, reptes i oportunitats, etc.

� Anàlisi del parc en relació als aspectes tècnics (estat de l’arbrat, instal·lacions, mobiliari, serveis,
etc.),

� Anàlisi dels usuaris: Quins usos es donen al parc i a qui estan destinats? Quants usuaris utilitzen el 
parc? D'on vénen?.

� Anàlisi dels espais del parc (Àmbit 1, Àmbit 2, Àmbit 3, etc.).

� “Stakeholders” Persones o representants d’organitzacions i empreses que puguin tenir interessos 
comuns o puguin generar influència. 

� Anàlisi DAFO. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

Visions i Objectius. Què volem aconseguir?

Consisteix en establir l’estratègia per al Parc de la Devesa. L’estratègia exposa la visió de les autoritats 
locals vers l'ús del parc i els objectius que es volen aconseguir, a més de determinar els recursos, els 
mètodes i el temps necessari per acomplir amb aquests objectius fixats:

� Estratègia

� Visió

� Objectius
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Com podem arribar-hi i per quins mitjans?

És la part del pla orientada a l'acció, que defineix els temes i les prioritats estratègiques, per a 
desenvolupar físicament les reformes i millores de l’espai, etc.

� Els elements de disseny i pla d’experiències d'usuaris 

� Pla de Manteniment i Gestió (Què farem i a on)

� Estratègies de Finançament

� Pla de Comunicació i Branding 

� Agenda i calendari del pla de gestió.

Com sabrem quan hi hem arribat?

Es tracta de la part on s’avaluen diferents indicadors que permeten un seguiment de l’assoliment dels 
objectius, per tal de poder fer una verificació continuada de l’èxit de com es destinen els recursos.

7.4. Fonts de finançament privades

És un repte poder oferir a la ciutadania un parc amb uns serveis i una qualitat òptima en un context global 
de disminució dels recursos disponibles. Per aquest motiu, és el moment adient per a que l’Ajuntament
s’iniciïn a testar diferents aproximacions per a la gestió i el finançament d’un parc urbà de grans
dimensions com és el Parc de la Devesa.

És convenient que la renovació i posta a punt del Parc de la Devesa es nodreixi d’un tipus de finançament 
privat, més enllà del finançament del pressupost municipal habitual. En aquest apartat es descriuen de 
manera genèrica diferents opcions de finançament privada, alternatives a la inversió municipal, que 
contribuirien a l’excel·lència del manteniment i dels serveis que ofereix el Parc.

Cal posar de manifest, que el detall i concreció d’aquestes mesures, haurà de formar part del pla de 
gestió del Parc de la Devesa, ja que totes les mesures que aquí es presenten de manera genèrica caldrà 
que estiguin totalment vinculades amb l’estratègia i la visió establerta per al parc de la Devesa i es 
desenvolupin en coherència amb els objectius fixats pel pla.

Es tracta de mesures que a més a més, han d’estar entrellaçades amb el pla de marketing del Parc, ja 
que es tracta de àrees del pla de gestió fortament dependents i correlacionades.

En aquest apartat podem relacionar el conjunt de fonts de finançament possibles per al Parc de la 
Devesa:

� Concessions administratives

� Membres / socis

� Donacions i patrocinis

� Fundacions
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� Voluntariat

� Altres

Certament es tracta de fonts de finançament que tot i ser sovint utilitzades en la cultura anglosaxona, no 
és comú prendre-les en consideració en la nostra manera de gestionar els espais verds. Un espai verd 
genera uns beneficis innegables per a la ciutadania i alhora genera un vincle de pertinença entre el 
ciutadà i el Parc, de manera que el potencial de col·laboració i participació de la ciutadania en la gestió 
del Parc no és només desitjable, sinó realment possible.

Com a exemple, posarem el parc professionalment millor gestionat, el Central Park de New York. En el 
Central Park el 75% dels 53 milions de dollars de pressupost operatiu anual prové de fonts d’ingressos no 
municipals, mentre que en els parcs urbans de Catalunya aquest percentatge és gairebé inexistent.

Cap altre model de gestió de parc es pot equiparar  amb volum i escala al Central Parc de NY, però sí n’hi 
ha d’altres que recapten també milions de dòlars cada any, com per exemple, el Prospect Park de 
Brooklyn en el que aproximadament dos terços del pressupost anual de funcionament del parc (12 milions 
de dollars ) prové de fonts no municipals.

Un altre parc de Nova York que depèn en gran mesura de les donacions és el High Line, un parc construït 
a partir d'una línia de ferrocarril abandonada. El grup sense ànim de lucre anomenat “Friends of the High 
Line”, fundat el 1999, moment en el que el parc va ser inicialment concebut, té un pressupost anual al 
voltant dels $ 12 milions de dòlars cobert amb les activitats que generen i capten finançament privat.

Per últim, també és rellevant l’exemple del Millennium Park de Chicago. L'any fiscal de 2009, el 
pressupost anual operatiu era de 12.850.000 $, dels quals el 58% provenia del Departament d'Afers 
Culturals de Chicago mentre que la resta preovenia de finançament privat (fundacions, donacions, 
beneficis generats pel parc, etc.)

Aquestes dades de finançament públic-privat ens porten a considerar que tot i que les diferències 
culturals no fan equiparables el model americà amb el nostre, sí és molt destacable el gran potencial que 
tenim en els parcs urbans de Catalunya, i en concret en el Parc de la Devesa, per aconseguir fonts de 
finançament alternatives a la inversió municipal.

Membre / soci del parc

Fer-se membre o soci del Parc de la Devesa es presenta com una opció per als particulars que 
anualment vulguin contribuir amb una quantitat variable per al manteniment i millora continua del parc. Als 
membres del parc se’ls recompensa amb beneficis sobre l’ús del Parc, i a tall d’exemple els beneficis 
podrien ser un accés exclusiu a certs esdeveniments, descomptes en activitats, elements de 
merchandising, etc. 

S’estableixen diferents categories de membres o socis vinculats a quotes d’import diferent. 
Conseqüentment amb l’import de la quota, els socis es beneficien d’avantatges diferents, que  augmenten 
en funció d’una major aportació econòmica.

Exemples de les diferents quotes de soci poden ser:

� Quota “jardiner”:  50€/any

� Quota “arboricultor”: 100€/any

� Quota “familiar”: 125€/any
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� Quota “protector”: 250€/any

� Quota “sponsor”: 500€/any

Donacions particulars

Les donacions eventuals de particulars es plantegen per contribuir a la realització d’aspectes concrets del 
pla de gestió del parc. Per al particular, donar és un acte de generositat i altruisme que s’ha de sustentar 
en un vincle amb el parc i amb valors que representa.

Els ingressos provinents de donacions es poden canalitzar en diferents línies d’acció, que han d’anar molt 
estretament lligades amb les accions de marketing del Pla.

Aquestes donacions es basen en la figura del memorial i l’homenatge. Els memorials i homenatges fets 
pels particulars poden venir motivats per commemorar  una ocasió especial, ja sigui un aniversari, un 
casament, el naixement d’un nadó o per recordar i homenatjar un ésser estimat. Es tracta doncs de que el 
parc percebi una quantitat de diners per part del contribuent a canvi de que el parc realitzi una acció que 
materialitzi i visualitzi la donació del particular.

Exemples de línies de donació que el Parc de la Devesa podria instaurar, són les basades en els 
següents conceptes:

� Adopta un banc

Al Central parc de NY el programa “adopt-a-bench” funciona des de 1986 com a fons permanent per a 
contribuir al manteniment del mobiliari dels més de 9.000 bancs que hi ha al parc. Des de llavors, més de 
3.900 bancs han sigut “adoptats”. El reconeixement que obté la persona contribuent consisteix en una 
placa personalitzada que s’instal·la en el banc escollit per la persona. L’import a donar establert a NY per 
al programa és de 10.000$ per banc.

Adopt – A -Bench

Font: Adopt –A – Bench Central Park
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� Adopta un arbre, un arbust o un parterre

Altres fonts de donació particular es poden inscriure en programes que vinculats a la plantació d’arbres, 
arbusts o flors, és a dir, diferents magnituds de plantació segons l’import a donar. De manera similar al 
programa de “adopta un banc”, la contribució del donant es materialitza en una placa al peu de l’arbre en 
qüestió, a més de rebre una targeta de reconeixement.

Exemples de Gran Bretanya

Font: www.wildlifetrusts.org

� Fes el niu

Es tracta d’un programa en el que la persona inverteix en el suport a l’avifauna del Parc, com pot ser en la 
instal·lació de caixes-nius o en altres elements que afavoreixin la biodiversitat. Consisteix en 
desenvolupar programes especialment orientats cap a persones afins amb els ocells que integrin tallers 
formatius, de divulgació i d’observació. El suport a l’avifauna del Pac de la Devesa es podria emmarcar 
amb els projectes de ciència ciutadana que ofereix l’ Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Exemple: Maharashtra, India (valors en indian rupees)

Font: Nature Forever society

Donacions corporatives, d’entitats i d’empreses

Les donacions corporatives, d’entitats i d’empreses busquen reforçar el lideratge de les empreses 
gironines en les iniciatives vinculades a la ciutadania i al medi ambient, per tal de millorar la qualitat de 
vida dels empleats, clients i famílies.
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Les motivacions d’inversió en el parc de la Devesa per a les diferents entitats respon també a les 
oportunitats d’auto “branding” que se’n deriven, ja que per a una empresa o entitat, mostrar-se com a 
contribuent de la qualitat del Parc de la Desvesa esdevé garantia de bona imatge de marca i implicació 
amb la ciutat.

Les opcions poden consistir en esdevenir un soci corporatiu, pagant una quota anual, en el mateix 
concepte que els membres i socis particulars, o contribuint eventualment amb una donació.

Exemples de línies de donació relacionades amb el món corporatiu, són les basades en els següents 
conceptes:

� Relació marca - Parc

En funció de la singularitat de l’empresa o entitat es poden fer donacions en certs aspectes concrets que 
enforteixin el valor de la marca de l’empresa en relació amb el Parc. O incidint en els aspectes culturals 
del parc, històrics, esportius, de naturalesa, etc., com per exemple, entitats esportives o gimnasos privats, 
poden fer-se càrrec  del patrocini de certs elements d’equipament esportiu del parc. 

� Per a grups

El Parc de la Devesa pot oferir programes de “team building” per fomentar l’esperit de grup dels 
treballadors de les empreses. Aquests programes realitzats al parc podrien suposar una font d’ingressos i 
un enfortiment del vincle entre els usuaris i l’indret.

� Fundacions i altres

El parc de la Devesa pot igualment atraure finançament provinent de fundacions que donin suport als 
aspectes com la salut i l'exercici, l'art i la cultura, i la preservació de la natura.

El finançament a través d'esdeveniments

El finançament a través d'esdeveniments és una altra font d’ingressos per al parc que es pot potenciar. 
Com ja s’ha remarcat anteriorment, tenir un pla de gestió que contempli el parc en la seva totalitat permet 
programar i atraure diferents tipus d'esdeveniments que s'adrecin  a diversos  col·lectius, i alhora 
assegurar que els esdeveniments estiguin en sintonia amb la visió i estratègia del Parc de la Devesa.

Exemples d’esdeveniments que poden contribuir als ingressos del parc, en relació als blocs temàtics, són:

� Història: Una visita guiada a través de la història del parc de la Devesa.

� Naturalesa: visites guiades i cursos temàtics diversos sobre la horticultura i la biodiversitat. 

� Animals domèstics: Esdeveniments específics per a gossos i els seus amos.

� Cultura: esdeveniments culturals com ara concerts, teatre, festivals, exposicions a l’aire lliure, etc.

� Esports : curses, sessions de gimnàs, promocions, etc.

Voluntariat

Un element a destacar com a font de disminució de les despeses del parc és el voluntariat. Un cos de 
voluntaris poden realitzar un conjunt de tasques de vital importància per al parc, des d’activitats de 
manteniment fins a fer de guia.
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El grup de voluntariat del Parc de la Devesa es vincularia amb activitats i programes específics, 
col·laborant alhora que aprenent  a través de xerrades i tallers pràctics, amb l’objectiu de treballant per i 
amb el parc.

Les opcions de voluntariat haurien d’oferir oportunitats tant per a individus com per a grups, així com 
activitats de compromís a llarg termini com també col·laboracions puntuals. El Parc de la Devesa
s’encarregaria de proporcionar tota la formació i l'equipament necessari per la realització de les tasques.

Dades que il·lustren la contribució del voluntariat en parcs les podem trobar al Prospect Park, que a 
través del seu programa de voluntariat amb més de 4.400 membres proveeixen al voltant de 22.500 hores 
de servei a l’any.

Exemples de programes de voluntariat són:

� Programes per a l'horticultura: “Ajuda'ns a mantenir bonic el Parc de la Devesa mitjançant la 
plantació, l’adob, el desherbatge, la poda, i la pintura.

� Programa de guies: “Converteix-te en un guia oficial del Parc proporcionant informació, guiant 
passejades temàtiques, i ajudar a millorar l'experiència general dels visitants del Parc.”

� Voluntariat Corporatiu / d’empresa: Al Central Parc de New York tenen en marxa un programa 
anomenat "Day in the Dirt" per a empreses. Es tracta de promoure el voluntariat i la cura del medi 
ambient per a grups de treballadors, alhora que es fomenta la cohesió i la companyonia dels 
empleats.

� Programes familiars amb nens: “Vingui amb  la seva família al Parc i ajudi’ns a mantenir-lo verd a 
través de projectes de plantat i neteja”.

� Programes per a joves: Programes específics per al jovent, que atengui a les seves necessitats 
concretes i interessos, alhora que els connecti amb la naturalesa en uns temps actuals tant 
tecnològics.

Programes de voluntariat Central Park

Font: Central Park  Conservacncy
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8. FITXES ÀMBITS D’INTERVENCIÓ



Projecte d'integració del marge dret del riu Ter i creació del parc fluvial

ÀMBIT

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT
La Ribera del Ter m2 45.900,00
Plantacions i  esplanades de transició 70142

m2 116.042,00

OBJECTIUS INTERVENCIÓ

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA
Bosc de ribera - restauració € 1.377.000,00 €
Plantacions de transició i  esplanades 5.260.650,00 €

€ 6.637.650,00 €

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

- Esplanades: amb paviment tou, permeable. Plantació de noves espècies vegetals diverses, adapatades al clima, per crear
una imatge de parc, preservant un percentatge d'assolellament d'acord amb l'informe ambiental.

- Camins: paviment semidur tipus sauló consolidat o similar.

- Mobiliari seguint criteris d'urbanització globals del parc de la Devesa. S'instal.laran bancs amb reposabraços i respatller.
Altre mobiliari  i  senyalització: seran de materials i  cromatismes que s'integrin al parc, com la fusta tractada.

- Enllumenat seguint criteris globals del parc i  ordenances municipals, i  amb nivells d'intensitat segons el que s'indica en el 

- Es respectaran les cotes de la topografia proposada en els plànols d'oredenació: seccions. La cota superior de la mota
serà O65coincident amb el nivell  marcat per la cota de protecció d'inundacions Q500. Plànol O.10

- Protecció de l 'arbrat : segons plànols d'ordenació O.5.

- Accessibil itat: segons normativa vigent

- Sistema de reg: s'inclourà al projecte la instal.lació de reg automàtic, amb programació digital, i  sensor d'humitat.

ÀMBIT 1 · INTEGRACIÓ DE LES RIBES DEL TER

Millora de la connectivitat del riu, ampliant els marges, i  generant un paisatge de transició amb vegetació i  espais  l l iures 

- Ribera del Ter: Implantació de la vegetació pròpia de ribera tant arbres com arbustos. Poda selectiva d'espècies
forànies/invasores. Preservació del caràcter d'espai natural l imitant els accessos d'acord amb informe de Medi Ambient de 

- Plantacions i  esplanades de transició: Plantació d'alineacions vegetals que completin les alineacions de plàtans històrics 

- Sanejament i Drenatges: caldrà tractament previ de les aigües pluvials superficials per retornar l'aigua al terreny i conduïr-
la al medi. Plànol O.11 . Caldrà seguir en tot cas els criteris de l 'Ordenança de Sanejament. 
- A les zones de vegetació o properes a elles, cal preveure paviments drenants, porosos, i  zones d'infi ltració de les aigües 

Inclou tota la zona de la l lera del riu , el mur de protecció envers inundacions, el vial perimetral i  les i l les arbrades que no 
formen part del parc històric.

ÀMBIT

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT
Passeig de la Devesa m2 24.306,00
Passeig del Ter 27.198,00
Passeig de la Sardana 5.464,00
Passeigs interiors i l les 14.132,00
Passeig Fira i  Auditori 5.545,00

m2 76.645,00

OBJECTIUS INTERVENCIÓ

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA
Passeig de la Devesa € 3.645.900,00
Passeig del Ter 4.079.700,00
Passeig de la Sardana 819.600,00
Passeigs interiors i l les 1.413.200,00
Passeig Fira i  Auditori 831.750,00

€ 10.790.150,00

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

- Mobiliari  seguint criteris d'urbanització globals del parc de la Devesa. S'instal.laran bancs amb reposabraços i  respatller. 

- Se sistematitzaran les instal.lacions de subministre elèctric per minimitzar l 'impacte amb un sistema de canals enterrades 
registrables que es connectaran a una sèrie de transformadors ubicats estratègicament segons plànol O.12.

- Accessibil itat: segons normativa

Reforçar l'estructura del projecte original de l'arquitecte Martí Sureda potenciant l'arbrat històric a través de la seva
protecció, gestió i manteniment. Adequar la urbanització dels itineraris per a permetre'n un millor ús, gestió, i
manteniment.  

Inclou els passejos històrics que envolten les sis i l les històriques i  el camp de Mart.

- Sistema de reg: s'inclourà al projecte la instal.lació de reg automàtic, amb programació digital, i  sensor d'humitat.

- Enllumenat seguint criteris globals del parc i  ordenances municipals, i  amb nivells d'intensitat segons el que s'indica en el 
plànol O.13

- Protecció de l 'arbrat: es respectarà la franja de protecció dels troncs d'acord amb la normativa i  el plànol O.8. La gestió de 
l 'arbrat es portarà a terme segons normativa i  pla de gestió.

- Pavimentació: d'acord amb la intensitat d'ús que s'hi preveu el paviment serà més dur en els passejos Devesa, Fira i  
Auditori, i  Sardana; dur o semidur en el passeig del Ter; i  tou en els passeigs interiors de les i l les.

- Els eixos seran pavimentats parcialment seguint plànols de seccions d'eixos principals O.15 - O.16 - O.17 -O.18

- Sanejament i  drenatges segons criteris plànol O.11. Cal un sistema de tractament previ de les aigües pluvials superficials 
abans d'abocar l 'aigua al medi. Caldrà seguir en tot cas els criteris de l 'Ordenança de Sanejament. 

ÀMBIT 2.1 · RECUPERACIÓ DE LA DEVESA HISTÒRICA: PASSEIGS

- Altre mobiliari  i  senyalització: seran de materials i  cromatismes que s'integrin al parc, com la fusta tractada.



ÀMBIT

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT
Zona esportiva existent m2 14.308,00
Zona esportiva a completar 9.500,00
Esplanada Camp de Mart 31.896,00
Esplanada davant Fira i  Auditori 6.477,00

m2 62.181,00
OBJECTIUS INTERVENCIÓ

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA
Zona esportiva existent € 0,00
Zona esportiva a completar 1.662.500,00
Esplanada Camp de Mart 3.827.520,00
Esplanada davant Fira i  Auditori 777.240,00

€ 6.267.260,00

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

ÀMBIT 2.2 · RECUPERACIÓ DE LA DEVESA HISTÒRICA: CAMP DE MART

- Se sistematitzaran les instal.lacions de subministre elèctric per minimitzar l'impacte amb un sistema de canals enterrades
registrables que es connectaran a una sèrie de transformadors ubicats estratègicament segons plànol O.12.

- Altre mobiliari  i  senyalització: seran de materials i  cromatismes que s'integrin al parc, com la fusta tractada.

Originalment fou un espai de gran extensió ll iure dins del parc històric. Actualment gairebé la meitat de la seva àrea és
ocupada per equipaments esportius, i  l 'altra meitat és un espai l l iure sense edificacions.

Lectura unitària de l'espai l l iure. Concentració d'equipaments a la franja Nord. Protecció i gestió de l'arbrat monumental.
Ordenació de les instal.lacions de subministre elèctric.

- Mobiliari  seguint criteris d'urbanització globals del parc de la Devesa. S'instal.laran bancs amb reposabraços i  respatller. 

- Sistema de reg: s'inclourà al projecte la instal.lació de reg automàtic, amb programació digital, i  sensor d'humitat.

- Enllumenat seguint criteris globals del parc i ordenances municipals, i amb nivells d'intensitat segons el que s'indica en el
plànol O.13

- Accessibil itat: segons normativa

- A les zones de vegetació o properes a elles, cal preveure paviments drenants, porosos, i zones d'infi ltració de les aigües
pluvials.

- Protecció de l'arbrat: es respectarà la franja de protecció dels troncs d'acord amb la normativa i el plànol O.8. La gestió de
l'arbrat es portarà a terme segons normativa i  pla de gestió. Es talaran els arbres que divideixen l 'espai l l iure .

- Pavimentació: d'acord amb la intensitat d'ús que s'hi preveu el paviment serà dur o semidur a l'esplanada del Camp de
Mart i  davant la Fira i  Auditori, per minimitzar el desgast i  optimitzar el manteniment.

- Sanejament i drenatges segons criteris plànol O.11. Cal un sistema de tractament previ de les aigües pluvials superficials
abans d'abocar l 'aigua al medi. Caldrà seguir en tot cas els criteris de l 'Ordenança de Sanejament.

ÀMBIT

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT
4 Il les interiors m2 49.591,00
2 Il les Jardins Francesos 24.324,00

m2 73.915,00

OBJECTIUS INTERVENCIÓ

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA
4 Il les interiors € 991.820,00
2 Il les Jardins Francesos 851.340,00

€ 1.843.160,00

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

- Protecció de l'arbrat: es respectarà la franja de protecció d'acord amb la normativa i el plànol O.8. La gestió de l'arbrat es
portarà a terme segons normativa i  pla de gestió, aprofitant les zones d'aclarida per crear zones d'estada, o altres usos.

- Accessibil itat: segons normativa.

- A les zones de vegetació o properes a elles, cal preveure paviments drenants, porosos, i zones d'infi ltració de les aigües
pluvials.

- La cobertura del sòl a les i l les arbrades serà la terra l laurada i  amb plantació d'herbàcies o vivaces d'ombra.

- Pavimentació: cal evitar la compacatació del sòl a les il les. S'util itzaran paviments tous tipus sauló o similar. S'admeten
paviments tipus tarima o passarel·la que es recolzin puntualment al sòl, respectant la distància a l 'arbre. 

- Sanejament i drenatges segons criteris plànol O.11. Cal un sistema de tractament previ de les aigües pluvials superficials
abans d'abocar l 'aigua al medi. Caldrà seguir en tot cas els criteris de l 'Ordenança de Sanejament.

- Sistema de reg: s'inclourà al projecte la instal.lació de reg automàtic, amb programació digital, i  sensor d'humitat.

ÀMBIT 2.3 · RECUPERACIÓ DE LA DEVESA HISTÒRICA: ILLES INTERIORS

Inclou les 6 il les rectangulars del projecte original de l'arquitecte Martí Sureda. Quatre de les il les amb plantació de
plàtans, i  dues formen els Jardins Francesos amb important vegetació existent i  diversa.

Preservar l'estructura de les plantacions regulars de plàtans, amb zones d'aclarida, a través de la gestió i el manteniment
del conjunt arbrat. Creació d'itineraris per a vianants i  zones d'estada acotades. Restauració dels Jardins Francesos i  

- Donat que al parc se sistematitzaran les instal.lacions de subministre elèctric per minimitzar l'impacte, al conjunt de les
il les es desmuntaran tots els elements que quedin en desús.

- Enllumenat públic: mínim en els itineraris i  zones d'estada, seguint criteris globals del parc i  ordenances municipals, i  amb 
nivells d'intensitat segons el que s'indica en el plànol O.13.

- Mobiliari seguint criteris d'urbanització globals del parc de la Devesa. S'instal.laran bancs amb reposabraços i respatller.
Jocs infantils, altre mobiliari  i  senyalització: seran de materials i  cromatismes que s'integrin al parc, com la fusta.



ÀMBIT

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT
Aparcament la Copa entre rius Ter i Onyar - vora Onyar m2 2.195,00
Accessos punt de Benvinguda 4.000,00
Accessos La Copa - continuació punt de Benvinguda 4.144,00
Esplanada La Copa 13.014,00
Accessos nou Pg. Devesa / aparcament 18.050,00
Accessos Ramon Folch - rotonda rellotge 7.791,00
Accessos zona Auditori i Fira 7.411,00
Cobriment Güell formació aparcament 4.091,00

m2 60.696,00

OBJECTIUS INTERVENCIÓ

DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA
Aparcament la Copa entre rius Ter i Onyar € 548.750,00
Accessos punt de Benvinguda 480.000,00
Accessos La Copa 497.280,00
Esplanada La Copa 976.050,00
Accessos nou P. Devesa/aparcament 2.256.250,00
Accessos Ramon Folch - rotonda rellotge 1.947.750,00
Accessos zona Auditori i Fira 1.111.650,00
Cobriment Güell formació aparcament 1.309.120,00

€ 9.126.850,00

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

ÀMBIT 3 · INTEGRACIÓ URBANA

- Mobiliari i senyaltizació: seguirà els criteris d'urbanització globals del parc de la Devesa. S'instal.laran bancs amb
reposabraços i  respatller. Altre mobiliari  i  senyalització: seran de materials que s'integrin al parc, com la fusta tractada.

- Drenatge i Sanejament: es preveurà un sistema de recoll ida i fi ltratge de les aigües pluvials contaminades de les zones
d'aparcament i  transit de vehicles, previ abocament a medi. Caldrà seguir en tot cas els criteris de l 'Ordenança de 

- Enllumenat seguirà els criteris globals del parc i ordenances municipals, i amb nivells d'intensitat segons el que s'indica
en el plànol O.13.

- Accessibil itat: segons normativa.

- Es refarà l 'aparcament per a què s'integri al parc, amb una imatge més tova, més vegetació i  nova configuració.

- Paviments: segons l 'ús previst seran més durs allà on hi hagi trànsit de vehicles i  menys si  hi ha circulació de vianants.

- Sistema de reg: s'inclourà al projecte la instal.lació de reg automàtic, amb programació digital, i  sensor d'humitat.

- A les zones de vegetació o properes a elles, cal preveure paviments drenants, porosos, i zones d'infi ltració de les aigües
pluvials.

Inclou tota la franja que relaciona la ciutat amb el parc. Des de l'aparcament de la Copa, la pròpia Copa, la connexió amb el
Barri Vell a través del pont de Sant Feliu i la Rambla Ramon Folch, el passeig de la Devesa i aparcaments adjacents, l 'accés
al Palau de Fires i  Auditori, i  l 'aparcament a la junció dels rius Güell  i  Ter.

Reurbanitzar i reorganitzar amb criteris unitaris els espais intersticials: les entrades al parc des de la ciutat, els accessos a
peu, la circulació de vehicles, i  els aparcaments que donen servei al parc. 

- Se seguiran arreu els criteris marcats pel tram construit del projecte d'urbanització del Passeig de la Devesa, per tal de
donar una imatge unitària i  de qualitat de tot el conjunt.

- Es reconvertirà el vial i aparcaments del passeig de la Devesa actuals per a què formin part i donin servei al parc,
modificant la vialitat d'acord amb el plànol O.6.
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