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I. MEMÒRIA 

1. Situació i àmbit 

El sector Mas Marroc es situa a ponent del sector industrial Mas Xirgu i del col·legi 
Bell-lloc del Pla, dels que el separa la riera Marroc. Ocupa els terrenys entre la riera i 
el límit de terme amb el municipi de Salt, al sud del sector Mas Masó. El seu àmbit és 
el delimitat als plànols del PPU corresponents. 
 
 

2. Formulació i tramitació 

La present modificació del Pla parcial Mas Marroc, està promoguda per l’Ajuntament 
de Girona, a instància dels propietaris del sector, d’acord amb el que disposen els arts. 
76 i concordants del DL 1/2005 TRLU. 
 
Ha estat redactat per tècnics competents segons el disposat a la disposició addicional 
vuitena del DL 1/2005 TRLU 
 
La seva tramitació queda regulada pels arts. 79, 83, 85  i disposició transitòria setena 
del DL 1/2005 TRLU. 
 
 

3. Naturalesa, objecte i abast. 

Aquest document té la consideració de modificació puntual del Pla Parcial Mas Marroc, 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de data 26 de 
febrer 2003 amb les prescripcions recollides en el text refós aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 7 d’octubre de 2003. 
 
El seu objecte és, en primer lloc, l’adequació de l’ordenació del sector per incorporar el 
comerç mitjà, ajustant-la al millor ús, considerant el seu destí previsible i les 
característiques urbanes de l’entorn. En segon lloc, es busca facilitar l’execució del 
sector, amb la incorporació d’un pla d’etapes que permeti el desenvolupament 
progressiu del sector i que faciliti als propietaris el manteniment de les edificacions i 
usos existents, de forma compatible amb les necessitats de creixement de la ciutat. 
 
Amb aquesta finalitat, es proposa la modificació de les Normes urbanístiques del citat 
Pla parcial en l’art. 10. Sistema d’actuació i el punt 4. Condicions de l’edificació i punt 
5. Condicions d’ús de l’art. 22. Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts 
(clau 3.2.) 
  
També es modifica el plànol 8. Zonificació, amb un mínim ajust de límit de zona per 
incloure l’habitatge existent i la qualificació com a C.1.p de la franja d’espai lliure 
paral·lela al vial Sud. 
 
Les modificacions proposades, no alteren en cap cas les superfícies de les zones i 
sistemes ni, exceptuant l’ajust per incorporar l’habitatge existent, la zonificació del Pla 
parcial aprovat. 
 



4. Marc urbanístic i legal 

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei 6/1998 de Règim del Sòl i 
Valoracions, el Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (DL 1/2005 TRLU). 
 
En un segon ordre és d’aplicació el Pla General d’Ordenació del municipi de Girona, 
aprovat definitivament pel Conseller del Política Territorial i Obres Públiques en data 
28 de febrer de 2002 (PGOU).  
 
Finalment, en tot allò no modificat explícitament per aquest document és d’aplicació el 
PPU Mas Marroc aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en 
sessió de data 26 de febrer 2003 amb les prescripcions recollides en el text refós 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 d’octubre de 2003. 
 
 

5. Conveniència i oportunitat de la modificació. 

El desenvolupament del sector Mas Xirgu, així com el previst creixement del Pla de 
Salt  al sector Vallvera – Sitjar, apunten cap una vocació comercial del sector. Es 
considera que una major intensitat comercial està en consonància amb les 
instal·lacions implantades en l’entorn proper, s’adequa als objectius del Pla General i 
dóna al sector una major viabilitat econòmica. Per aquest motiu es proposa ampliar els 
usos comercials admesos dins el permès per el PTSEC i la normativa sectorial. 
En la línia de la millora funcional del sector i la seva equiparació amb les àrees 
urbanes de l’entorn, la modificació dels usos es complementa amb un ajust del 
paràmetre d’ocupació de la subzona 3.2.h i la qualificació com a C.1.p de la franja 
d’espai lliure que la separa del Vial Sud.  
 
En canvi, pel que fa a la subzona 3.2.i, enclavada entre l’equipament escolar del Bell-
Lloc del Pla i l’àrea d’equipaments i espais lliures dels sectors Mas Marroc i Mas Masó, 
es considera que l’ús comercial pot provocar disfuncions i una mala relació de 
veïnatge amb els equipaments colindants. La proposta no modifica els usos en 
aquesta subzona. 
 
En relació a l’execució del sector i atesa l’existència d’edificacions i activitats sobretot 
en la seva part central, s’ha considerat a instància dels propietaris la conveniència d’un 
pla d’etapes que permeti el manteniment privat de les activitats existents mentre els 
propietaris no decideixin la seva execució i no suposi un inconvenient per la 
consolidació dels teixits urbans de l’entorn. També amb la voluntat de facilitar 
l’execució del sector, es recull un petit ajust en el límit de la subzona 3.2.h amb el 
passeig fluvial per incorporar dins la zona la totalitat de l’habitatge existent, sense en 
cap cas, disminuir la superfície del passeig (sistema de protecció hidrogràfica) 
 
 

6. Proposta de modificació. 

Aquest document proposa les modificacions següents, que es precisen en els dos art. 
Modificats, el plànol 1.8 Zonificació i en el Pla d’etapes. 
 
�� Per les subzones 3.2.g i 3.2.h s’admetrà com a ús compatible el comerç mitjà, a 

més del comerç petit. 
�� Per la subzona 3.2.g l’ocupació màxima serà del 65 %. 
�� S’ajusta el límit de ponent de la subzona 3.2.h per incloure l’habitatge existent. La 

superfície de passeig es compensa eixamplant-lo lleugerament al sud.  



�� Es proposa un nou Pla d’etapes en 3 fases que recull en la seva programació la 
iniciativa dels propietaris del sector. 

 
 

7. Determinacions. 

Les determinacions de la present Modificació puntual del Pla parcial Mas Quintana es 
despleguen en els següents documents: 
 
I. Memòria 
II. Normes Urbanístiques 
IV. Pla d’etapes 
 

Plànol 1.8. Zonificació  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
II. NORMES URBANÍSTIQUES. 

Les determinacions normatives proposades en la present Modificació puntual de les 
Normes urbanístiques del Pla parcial Mas Marroc es detallen a continuació comparant-
les amb el redactat del text vigent. 
 
 
 
 
Normes urbanístiques PPU vigent 
 
Article 10. Sistema d'actuació. 
 
L'execució del present pla parcial del 
Sector Mas Marroc s’executarà en un 
únic polígon d’actuació, i es 
desenvoluparà pel sistema de 
reparcel·lació en la seva modalitat de 
cooperació segons es defineix en els 
articles 133 a 135 i concordants de la 
Llei 2/2002, atès que es tracta d’un pla 
parcial d’iniciativa pública. 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de modificació 
 
Article 10. Sistema d'actuació. 
 
L'execució del present pla parcial del 
Sector Mas Marroc s’executarà en un 
únic polígon d’actuació, i es 
desenvoluparà pel sistema de 
reparcel·lació en la seva modalitat de 
cooperació segons es defineix en els 
articles 133 a 135 i concordants de la 
Llei 2/2002, atès que es tracta d’un pla 
parcial d’iniciativa pública. 
 
L’execució del polígon podrà fer-se 
per fases, d’acord amb el fixat al Pla 
d’etapes. 
 
 

 
 
 
Normes urbanístiques PPU vigent 
 
Article 22. Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts. Clau 3.2. 
 
�
������������	��
���
����������

������	��
� �����
������
�

�������
��
���������
�
�

���������������� � !��""���� ��#��$�%&'(��)�*�+,�)-.�
��#��$�%&'(��)�*�/,�0(��#�(!��%��������#�(!��� ��0 ��1-.���#��
 0$!��20��#�(!0$�0#�)-.�
��#��$�%&'(��)�*��,�1-.�

�
�
�
�
 
 



Proposta de modificació 
 
Article 22. Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts. Clau 3.2. 
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Normes urbanístiques PPU vigent 
 
Article 22. Zona de dotacions i 
serveis privats amb espais oberts. 
Clau 3.2. 
 
5. CONDICIONS D’ÚS 
 
ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT 
Hab. Unifamiliar: Compatible (1) 
Hab. Plurifamiliar: Incompatible 
Comerç petit: Compatible (2) 
Comerç mitjà: Incompatible 
Comerç gran: Incompatible 
Oficines i serveis: Compatible  
Hoteler: Compatible  
Industrial: Incompatible 
Estació de servei Compatible  
Sanitari: Compatible  
Assistencial: Compatible  
Cultural / Religiós: Compatible  
Recreatiu: Compatible  
Restauració: Compatible  
Esportiu: Compatible  
Administratiu: Compatible  
Serveis tècnics: Compatible  
Aparcament: Compatible  
 
 
(1) Es permet únicament l’ús 

d’habitatge pel personal de 
vigilància, conservació o guarda 
de l’establiment. 

(2) S’admet únicament com a ús 
complementari. 

 
 
 

 
 
Proposta de modificació 
 
Article 22. Zona de dotacions i 
serveis privats amb espais oberts. 
Clau 3.2. 
 
5. CONDICIONS D’ÚS 
 
ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT 
Hab. Unifamiliar: Compatible (1) 
Hab. Plurifamiliar: Incompatible 
Comerç petit: Compatible (2) 
Comerç mitjà: Compatible (3) 
Comerç gran: Incompatible 
Oficines i serveis: Compatible  
Hoteler: Compatible  
Industrial: Incompatible 
Estació de servei Compatible  
Sanitari: Compatible  
Assistencial: Compatible  
Cultural / Religiós: Compatible  
Recreatiu: Compatible  
Restauració: Compatible  
Esportiu: Compatible  
Administratiu: Compatible  
Serveis tècnics: Compatible  
Aparcament: Compatible  
 
 
(1) Es permet únicament l’ús 

d’habitatge pel personal de 
vigilància, conservació o guarda de 
l’establiment. 

(2) En la subzona 3.2.i, s’admet 
únicament com a ús 
complementari. 

(3) No s’admet en la subzona 3.2.i. 
 



 
IV. PLA D’ETAPES. 

 
Aquest document modifica el punt 4.2 PLA D’ETAPES del PPU Mas Marroc que queda 
redactat: 
 
1. El present Pla parcial s'executarà en un únic polígon d’actuació, en un termini de 

10 anys que podrà ser prorrogat i en tres etapes o fases d’urbanització. L’àmbit de 
cada una de les fases es grafia en el plànol adjunt. 

 
La primera compren les obres d’urbanització ja executades de la ronda perimetral 
Sud, viaducte, adequació dels espais lliures del nord i el tram de passeig 
col.lindant. En relació al viaducte només s’imputarà com al sector la meitat del seu 
cost. 

 
La segona compren el vial i viaducte de La Gerundense, l’adequació dels espais 
lliures del sud i el tram de passeig colindant. S’executarà a instàncies dels 
propietaris del sector o a instàncies de l’administració quan les obres d’urbanització 
del sector Vallvera – Sitjar de Salt s’hagin executat en almenys el 50 %. En relació 
al viaducte només s’imputarà com al sector la meitat del seu cost. 

 
La tercera compren la resta d’obres del sector situades en la seva part central. 
S’executarà a instàncies dels propietaris del sector. Podrà executar-se en dues 
subfases, d’acord el grafiat en el plànol adjunt. 

 
2. Els projectes d’urbanització de les tres fases entraran en vigor simultàniament a 

l'entrada en vigor del pla parcial. Els projectes d’urbanització complementaris es 
redactaran quan siguin necessaris per l’execució de la fase corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Girona, 22 de març de 2.006. 
 
 
 
 
Oficina del Pla General 
 

Pere Solà Busquets, arquitecte cap de l’oficina 
Pep de Solà-Morales Capdevila, arquitecte redactor 
Jordi Oromí Eritjà, advocat cap dels serveis jurídics 

 
 


