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PREÀMBUL 
 
L’Estany és la raó de ser de la nostra ciutat, la qual no existiria com a tal, 
segurament, de no donar-se la seva singularitat en les dimensions en que ho ha fet 
i ho fa. En aquest sentit, més enllà de les diferents visions, derivades 
d’aprofitaments també diversos (des de la percepció secular com a recurs per a la 
indústria i la agricultura fins a la més actual, centrada en el seu paper per a 
l’abastament d’aigües a la població i com a lloc d’esbarjo privilegiat), l’Estany ha 
acabat esdevenint, en l’actualitat, l’element principal de la identitat dels banyolins i 
les banyolines. 
 
La història de l’erm eixorc que un bon dia fou triat com a assentament d’una 
comunitat de monjos benedictins procedents de les terres franques i que molt més 
remotament havia propiciat colonitzacions sense continuïtat, no és sinó patrimoni 
col�lectiu de les societats que s’han anat concentrant i ho continuen fent a l’entorn 
de l’Estany de Banyoles (d’ara endavant, l’Estany); i és per això mateix que amb 
tots els coneixements que la ciència i el paisatgisme té al seu abast actualment, 
tots els ciutadans i ciutadanes han de fer un esforç per a desenvolupar les seves 
activitats, moltes vegades relacionades directament amb el fet físic de l’Estany, de 
la manera més honesta i responsable possible i oblidar vells errors. 
 
Així, partint d’aquesta entesa assumida per tots els veïns i veïnes de Banyoles, 
l’Estany es defineix com un element cabdal, altrament el més característic, d’un 
fenomen físic anomenat Conca Lacustre de l’Estany, assentat concretament en la 
depressió del seu mateix nom i resultant d’una evolució geològica i hidrogeològica 
peculiar, que el fa un indret característic dins de les seves formacions del mateix 
origen, a nivell mundial. Aquest punt de trobada natural, amb els seus components 
ecològics propis, esdevé un fet històric, social, cultural i àdhuc econòmic 
inqüestionable. 
 
L’antecedent històric més antic sobre la propietat dominical de l’Estany és el 
Precepte de l’any 822 de l’Emperador Ludovic Pius, mitjançant el qual es va 
concedir als monjos benedictins fundadors del Monestir de Sant Esteve de Banyoles 
el dret de possessionar-se dels terrenys on s’ubica l’Estany, dret posteriorment 
confirmat per una Bula del Papa Benet VIII a l’any 1017 i pel Decret atorgat l’any 
1139 per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona i de Besalú. Nogensmenys el 
document fonamental és l’anomenada Concòrdia sobre les Aigües de l’Estany, del 3 
de juny de 1685, subscrita entre el Monestir de Sant Esteve, la Universitat o Comú 
de Banyoles i diversos particulars de la vila. Aquesta concòrdia posà fi al litigi que 
havia sorgit entre la Corona i els anteriors, declarant el dret dels vilatants de 
Banyoles a posseir i gaudir de l’Estany. 
 
El caràcter de bé comunal de l’Estany, fou confirmat de forma definitiva per la 
sentència de 25 de setembre de 1996, de la Sala contenciosa administrativa  
(Secció 5ª) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sentència 586/1996, 
dictada en el recurs 1476/1993). Aquesta Sentència esdevingué ferma per 
Sentència del Tribunal Suprem de 16 de desembre de 2002, de la Sala contenciosa 
administrativa  (Secció 4ª), dictada en el recurs 7821/1996, que va desestimar el 
recurs de cassació interposat per motius d’inadmissió.  
 
D’acord amb aquests antecedents, és voluntat d’aquest Reglament correspondre a 
totes les iniciatives ciutadanes que tenen l’Estany com a marc d’actuació. El primer 
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i el seu principal objectiu és la conservació i la restauració, si s’escau, dels paratges 
significatius de l’Estany i de tot el conjunt lacustre, ecosistema peculiar de zones 
humides continentals, que cal heretar com el més important llegat de la ciutat i 
transmetre’l a les futures generacions. 
 
Tanmateix, els diferents avatars històrics lligats a l'aprofitament de l'estany, 
sobretot la dessecació d'espais d'aiguamolls, han propiciat una certa confusió sobre 
els límits del bé comunal que, en qualsevol cas, resulta necessari aclarir. 
 
Amb aquest esperit i finalitat, l’Ajuntament de Banyoles aprova el present 
Reglament d’activitats de l’Estany, el qual és successor del Reglament aprovat el 28 
de gener de 1993, declarat ajustat a dret per la Sentència de 5 de novembre de 
1996 de la Sala contenciosa administrativa (Secció 5ª), del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sentència 689/1996 dictada en el recurs 2015/1993 i, més 
remotament, del Reglament d’usos de l’Estany de 17 de maig de 1984. 
 
Aquest Reglament pretén actualitzar i regularitzar certs aspectes, usos i activitats, 
que des d’un punt de vista ambiental, no s’ajustaven a la realitat de l’espai i de les 
necessitats actuals de la ciutat de Banyoles, actualització que es vol plantejar sense 
haver de disminuir l’actual àmbit d’aplicació del Reglament d’Activitats de l’Estany 
aprovat l’any 1993, i amb especial atenció a la normativa sectorial ambiental així 
com delimitar les competències i responsabilitats concurrents amb d'altres 
administracions que en cap cas la singularitat del bé comunal pot alterar. 
 
Als darrers anys, hi ha hagut diverses normatives referents al medi natural que 
afecten a l’estany i a la seva conca lacustre que justifiquen la necessitat de revisar 
el reglament vigent tant pel que fa  a la normativa com als criteris de conservació 
del medi natural, en particular la seva inclusió al Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya, l’aprovació del Pla Especial de delimitació definitiva de l’Estany de 
Banyoles, la proposta de designar-lo com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC). Tan 
mateix tot i no tenir valor normatiu, i com a reconeixement dels seus valors 
naturals, cal mencionar la inclusió de la conca lacustre de Banyoles a l’Inventari 
d’Espais d’Interès Geològic –número 211 –i també a l’Inventari de zones humides 
(codi 0450400). 
 
CAPÍTOL I 

Disposicions generals 

 
Article 1. Naturalesa jurídica de l’Estany 
 
L’Estany de Banyoles és un bé comunal del municipi, que gaudeix de la protecció 
jurídica que la legislació de règim local atorga a aquests béns i en especial la 
imprescriptibilitat, inalienabilitat i inembargabilitat  de tots els béns que el 
configuren. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament queda circumscrit a les àrees de caràcter 
municipal de Banyoles, a l’Estany i als seus entorns. També les zones porperes als 
Estanyols, recs d’entrada i sortida de l’Estany i terrenys pròxims, les zones 
d’aiguamoixos, (segons l’article 11 de la Llei 12/85 d’Espais Naturals) i la zona de 



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea de Serveis Territorials 
URBANISME 

 
 

 6 
 

dragues naturals de l’Estany i terrenys inundables, així com les àrees enjardinades 
al voltant del mateix, d’acord amb el plànol que consta com a annex I. 
 
L’Estany és un bé comunal de la ciutat de Banyoles i, com a tal, l’Ajuntament pot 
fer ampliacions de l’actual àmbit d’aplicació, amb la salvetat que no se’n poden fer 
reduccions. 
 
Article 3. Coherència amb les normatives superiors 
 
3.1. Aquest reglament és coherent amb el Planejament General del municipi de 
Banyoles i amb el Pla Especial de protecció, ordenació i restauració de l’entorn 
immediat de l’Estany. En el supòsit de conflicte d’interpretació, en l’aspecte 
urbanístic ha de prevaler la normativa del Planejament; però en l’aspecte 
d’activitats i de regulació de la utilització de l’Estany com a bé comunal, ha de 
prevaler el present Reglament. L’obtenció de la llicència municipal no eximeix de la 
necessitat de disposar de la resta d’autoritzacions previstes per la legislació 
sectorial vigent en cada cas. I pel que fa a les activitats o usos susceptibles de 
generar impactes sobre el medi natural, caldrà sol�licitar informe previ dels Serveis 
Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Girona per evitar l’afecció als hàbitats 
d’interès prioritari d’acord amb les directrius de la xarxa Natura 2000 (Acord 
GOV/112/2006) i el Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les 
activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de 
fauna salvatge. 
 
3.2. L’Estany i el seu entorn figura inclòs dins del Pla d’espais d’interès natural  
(PEIN) aprovat per Decret 328/1992, de 14 de desembre, de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC 01-03-1993), i aprovat definitivament el Pla especial de 
delimitació definitiva de l’espai PEIN Estany de Banyoles (Resolució 
MAH/3442/2004, de 3 de desembre), per la Llei 12/1985 d’espais naturals. 
 
3.3 Ll’acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs 
d’importància comunitària (LIC) inclou Banyoles com a LIC amb el codi ES5120008, 
aprovat per la Decisió 2009/95/CE de la Unió Europea. 
 
3.4. Les pesqueres i els passeigs de l’entorn de l’Estany han estat declarats bé 
cultural d’interès nacional, en la categoria de jardí històric, per Acord del Govern de 
la Generalitat de 12 de novembre de 1996 (DOGC 15-01-1997). 
 
3.5. El Consell de Ministres de l’Estat Espanyol, per acord de 15 de novembre de 
2002, va autoritzar la inclusió de l’Estany de Banyoles en la llista del Conveni de 
Ramsar de 2 de febrer de 1971, relatiu a zones humides d’importància internacional 
com a hàbitat d’aus aquàtiques (BOE 16-01-2003). 
 
3.6. Resolució de 20 de juny de 1995, per la qual es declara zona de seguretat, als 
efectes de la Llei de caça, el terme municipal de Banyoles, a l’oest de la carretera 
Girona-Besalú, publicat al DOGC número 2071, de 5 de juliol de 1995. 
 
3.7. Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continentals. 
 
3.8. En qualsevol dubte o conflicte d’interpretació del present Reglament amb les 
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anteriors normatives, s’ha d’interpretar a favor d’aquestes, i en general a favor de 
la major protecció de tot el conjunt lacustre. 
 
3.9. L'Ajuntament de Banyoles podrà delegar o exercir indirectament les seves 
competències a través d'algun ens especialitzat. 
 
S'haurà de tenir en compte la Directiva Marc de l’Aigua, de la Unió Europea. 
 
CAPÍTOL II 
Llicències i concessions 

 
Article 4. Les llicències per a activitats temporals 
 
4.1. Les activitats d’utilització de l’Estany i del seu entorn per a desenvolupar-se en 
un dia o dies determinats, o com màxim durant un any, estan subjectes a llicència 
municipal. 
 
4.2. Correspon a l’Alcalde l’atorgament de la llicència, previs els informes tècnics 
que procedeixin, de les unitats administratives municipals amb competència sobre 
la matèria, aquests informes s’han d’emetre en el termini d’un mes, amb suspensió 
del procediment. Transcorregut aquest termini, l’informe s’entén favorable. 
 
4.3. La llicència d’activitat temporal origina una situació de possessió precària, 
essencialment revocable per raons d’interès públic, que pot donar dret a 
indemnització, si s’escau.  
 
4.4. La sol�licitud de la llicència s’ha de resoldre en el termini de 2 mesos, 
transcorregut el qual sense que s’hagi resolt expressament s’entén desestimada 
perquè es tracta de l’adquisició de drets sobre béns comunals. 
 
4.5.  Les activitats de temporada que puguin ser sol�licitades per més usuaris dels 
que permet la utilització de l’Estany, s’han de resoldre prèvia una convocatòria  
pública, amb respecte als principis de publicitat, concurrència i igualtat 
d’oportunitats.  
 
4.6.  Els expedients s’inicien mitjançant la presentació de la sol�licitud a l’Alcaldia 
per part de l’interessat. La instància ha de contenir com a mínim, els següents 
elements: 
  
� Dades del sol�licitant tant si és persona física com entitat i, en el seu cas, 

dels seus representants.  
 
� Dades de l’activitat a desenvolupar, període de durada, àmbit territorial 

proposat , horari de l’activitat i nombre aproximat de participants. 
 
� Compromís per escrit de cobrir els serveis d’auxili mèdic, amb designació i 

acceptació de l’interessat, a càrrec del sol�licitant, si s’escau. 
 
� Compromís dels organitzadors de les activitats de retirar les estructures i 

infraestructures immediatament després de la realització de l’activitat i 
també compromís per escrit de neteja i restauració.  
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� Compromís dels organitzadors de realitzar la recollida selectiva dels residus 
generats. 

 
� Altres documents específics exigits per cada activitat. 

 
� En totes les activitats fisicoesportives s'han de complir les obligacions que 

marca el Decret 56/2003, d’activitats fisicoesportives en el medi natural o 
normativa que el substitueixi.  

 
4.7. Una vegada conclosa la instrucció de l’expedient, el cap de la Unitat 
administrativa ha de redactar la proposta de Resolució, perquè l’Alcaldia acordi el 
que procedeixi.  
 
Article 5. Les concessions administratives 
 
5.1. Totes les activitats i usos de l’Estany i del seu entorn, per a temps superior a 
un any i que comportin l’ús exclusiu d’una part del bé comunal, s’han de subjectar 
als tràmits de la concessió, que s’ha de tramitar d’acord amb la normativa sobre 
contractació pública.  
 
5.2.  Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació dels Plecs de condicions 
econòmico-administratives, així com l’adjudicació de la concessió.  
 
5.3. És d’aplicació supletòria a les concessions dels béns comunals de l’Estany, la 
normativa que estableix la vigent legislació de règim local sobre la concessió de l’ús 
privatiu dels béns de domini públic local.  
 
CAPÍTOL III 

Activitats turístiques, lúdiques i esportives 

 
Article 6. Activitats i usos. Tot ús o activitat que impliqui un fi lucratiu, turístic o 
esportiu ha d’anar acompanyat per a la seva realització d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil, que cobreixi les responsabilitats que en puguin derivar del 
seu exercici o funcionament normal o anormal i en especial el risc ecològic o 
contaminador de l’Estany o del seu entorn. 
 
Article 7. Del control dels sorolls 
 
L’Estany de Banyoles es determina com a zona de sensibilitat acústica alta (A). 
 
Els valors d’immissió en l’àmbit d’aplicació del present reglament, segons determina 
la legislació vigent en la matèria, són: 
  
De 7 a 23 hores 
LAR en dBA 

De 23 hores a 7 
LAR en dBA 

60 50 
  
Qualsevol activitat s’haurà d’ajustar a les prescripcions del present reglament.  
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Article  8. De la contaminació lumínica 
 
Es defineix l’àmbit d’actuació d’aquest reglament com a zona de màxima protecció 
a la contaminació lluminosa (E1) coincidint l’àmbit amb l’espai d’interès natural de 
l’Estany de Banyoles i amb la Xarxa Natura 2000. 
 
La il�luminació, tant pública com privada, exterior o interior s’ha de dissenyar de 
manera que previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i aprofitament 
de l’energia. 
 
Les làmpades que s’han d’utilitzar seran les de major eficiència energètica i de 
mínima emissió de flux lluminós, de conformitat amb la normativa sectorial vigent. 
 
Secció 1: Activitats dins de l’aigua 
 
Article 9. Àmbit  
 
Totes les activitats que es realitzin a dins l’aigua han de tenir el seu àmbit 
d’actuació d’acord amb l’annex 2 d’aquest reglament.  
 
Les zones de bany han d’estar degudament delimitades, i només han d’estar 
destinades per aquest ús. 
 
La barca comercial de passeig turístic per l’estany ha de seguir el traçat paral�lel de 
25 metres del límit de l’àmbit descrit anteriorment, i sense invadir  el camp albà en 
el seu sentit longitudinal, excepte a la punta de la cuaranya. 
 
Les barques de rem de passeig tenen el seu àmbit entre la riba de llevant de 
l’estany fins a una distància de 10 metres del camp albà. Aquesta activitat es podrà 
suspendre quan la celebració de determinats esdeveniments esportius que es 
realitzin a l’estany ho facin aconsellable. 
 
L’àmbit de les activitats científiques es podrà fer extens a tot el bé comunal de 
l’estany de Banyoles, prèvia autorització de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Activitats permeses dins l’àmbit d’actuació del present reglament: 
 
Activitats esportives i físico-esportives  

• Rem 
• Piragüisme 
• Natació 
• Salvament i socorrisme 
• Pesca 

 
Activitats turístiques: 

• Barques comercials de passeig turístic per l’estany 
• Barques de rem de passeig 

 
Activitats lúdiques: 

• Bany 
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Activitats científiques i pedagògiques: 
• Activitats subaquàtiques 
• Activitats de qualsevol tipus a nivell general 

 
Activitats publicitàries 
 
Activitats de manteniment  i gestió de l’espai natural i de les infraestructures 
esportives. 
 
Totes les activitats no contemplades en aquest article queden expressament 
prohibides. 
 
Article 10. Accés i sortida 
 
Totes les activitats sotmeses a concessió han de tenir l’accés i la sortida a l’Estany 
des d’on es marqui a la concessió, en tot cas, ha de ser des del front d’Estany. 
 
Per a la resta d’activitats que impliquin la utilització de les embarcacions permeses, 
l’accés i sortida a l’Estany només es pot realitzar a través del Club Natació 
Banyoles. Els/les titulars responsables de les concessions o autoritzacions per poder 
entrar i sortir de l’aigua són els/les responsables de vetllar perquè els/les 
usuaris/usuàries que entrin i surtin de l’Estany tinguin totes les autoritzacions i 
permisos corresponents i han d’informar, en format paper o a través de 
senyalització, de totes les obligacions d’aquest reglament que els resultin d'obligat 
compliment.  
 
Per altres activitats que no impliquin la utilització d’embarcacions, l’accés i sortida a 
l’Estany ve determinada a la llicència corresponent que, en tot cas, sempre ha de 
tenir en compte l’àmbit referit a l’article anterior. 
 
Totes les entrades i sortides com les zones d’embarcament no han d’afectar 
negativament els hàbitats d’interès comunitari, especialment els prioritaris com els 
aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus), presents en diverses zones 
de les vores de l’estany. 
 
Article 11. Barques de rem de passeig 
 
Només poden fer ús de l’Estany les barques de rem degudament autoritzades i que 
compleixin amb tota la normativa, i d’acord amb els termes de la concessió 
corresponent. 
 
11.1. És prohibit l’embarcament i el desembarcament en qualsevol altre punt de 
l’Estany que no siguin els/les autoritzats/autoritzades en la concessió corresponent.  
 
11.2.  No està permès practicar el bany o la natació des de l’embarcació, ni accedir 
a les zones de bany, que estaran degudament delimitades. S’ha de negar el lloguer 
de barques de rem a qui porti ginys de pesca. 
 
11.3. El nombre de barques a utilitzar serà com a màxim de 20, nombre que podrà 
ser reduït a criteri de l’Ajuntament sense dret a indemnització. 
 
11.4. L’Ajuntament ha d’establir un inventari de les barques de rem de passeig, 
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que anirà lligat a la taxa corresponent del padró fiscal municipal. Les barques de 
rem han de mostrar de manera visible el número de registre. 

11.5. En qualsevol cas, per obtenir el número de registre és imprescindible 
presentar a l’Ajuntament document acreditatiu de tenir amb vigència una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i el certificat d’idoneïtat estès per tècnic 
competent. 

11.6. L’estètica estricta de les barques no pot diferir de la típica embarcació a rems 
per un màxim de 5 persones, de fibra o fusta acolorida amb trams blaus, vermells 
i/o blaus, amb lletres blanques i/o negres. 

Article 12.  Barques comercials a motor de passeig turístic per l’Estany 

12.1. Tan sols s’autoritza una barca comercial a motor de passeig turístic per 
l’Estany, amb una capacitat entre 60 i 80 passatgers i el seu sistema motriu serà 
mitjançant motor elèctric o algun altre sistema que no comporti cap risc de 
contaminació. La concessió de la utilització del bé comunal s’ha de fer d’acord amb 
la normativa vigent sobre contractes de les Administracions públiques.  

12.2. Només pot estar a l’Estany aquella embarcació que tinguin la concessió o 
llicència corresponent. 

12.3.  No es pot portar en cap cas més passatgers del nombre indicat.  

12.4.  Cada substitució de barca no pot comportar un augment del nombre de 
passatgers ni de potència i ha de fer-se amb embarcació de motor elèctric o algun 
altre sistema motriu que no comporti cap risc de contaminació, tot això havent 
adreçat una sol�licitud prèvia a l’Ajuntament, el qual ha de decidir després de 
constatar la documentació presentada. 

12.5. En cap cas no es pot fer la neteja de la barca ni del seu motor dintre de 
l’Estany. La neteja de sota el casc de qualsevol embarcació sempre s’ha de fer fora 
l’aigua i allunyats de la riba assegurant que les restes no arribin a l’estany. També 
es prohibeix abocar líquids residuals i restes contaminants a l’Estany.  

12.6. Qualsevol tipus de missatge que s’emeti des de la barca o les instal�lacions 
de sortida i arribada ha de tenir el vist-i-plau de l’Ajuntament. 

12.7. La barca ha d’acreditar l’Autorització per a la prestació de serveis de 
transport de passatgers en aigües continentals, expedit per la Direcció General de 
Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya. Els/les 
conductors/patrons/conductores de les embarcacions han de posseir la titulació 
corresponent que els habiliti com a tals, segons les normes que regulen aquesta 
matèria.  

En tot cas, la documentació acreditativa de navegabilitat de l'embarcació serà la 
que determini i exigeixi l'administració competent en la matèria en cada moment.  

12.8. Cada embarcació ha de tenir cobertes les responsabilitats corresponents, tant 
pels passatgers transportats com el perill o risc que per a l’Estany i el seu entorn 
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pugui comportar l’activitat. A tal efecte caldrà una assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers que cobreixi “com a mínim” la cobertura d’assegurança 
exigida per la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya. 

Article 13. Embarcacions a motor d’explosió 

Les embarcacions a motor d’explosió són expressament prohibides en el marc del 
present Reglament. 

S’estableix l’excepció en casos de competicions esportives o d’entrenament en el 
cas dels Catamarans dels entrenadors de rem i/o piragüisme. També s’exceptuen 
aquelles plataformes o embarcacions amb motor que tinguin per objectiu realitzar 
accions de salvament i socorrisme, manteniment, neteja, activitats científiques i 
activitats publicitàries de l’Estany, que també han de respectar, sempre que sigui 
possible, el seu àmbit per la realització de l’activitat corresponent. 

 No obstant, cal  substituir progressivament els motors de les embarcacions per 
motors elèctrics, sempre que sigui possible tècnicament per garantir la seva 
funcionalitat. 

 El sol�licitant haurà de comunicar la presència d’aquestes embarcacions al moment 
de fer la sol�licitud de l’activitat i l’Ajuntament podrà establir en cada cas el nombre 
d’embarcacions per aquesta tipologia d’activitats necessàries per activitats 
puntuals. En tot cas, el número màxim de catamarans en circulació serà de 6 si no 
hi ha cap esdeveniment puntual que requereixi un major nombre.  

Els patrons de les embarcacions han d’estar en possessió dels permisos 
corresponents i les embarcacions han de tenir subscrita pòlissa d’assegurances pels 
danys que puguin causar a les aigües de l’Estany i al seu medi, així com a terceres 
persones.  

L’organització, la sortida i l’arribada estan radicades al Club Natació Banyoles, o en 
els llocs d’entrada i sortida a l’Estany dels / de les concessionaris/concessionàries, 
els/les quals s’han de responsabilitzar i tenir cura de la seva correcta gestió. 

Cal que els actuals propietaris o propietàries d’embarcacions, en un termini de 30 
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord d’aprovació del 
present Reglament, subscriguin una instància adreçada a l’Alcalde-President en la 
qual facin constar les característiques de cada embarcació i la sol�licitud d’inscripció 
en l’inventari de referència, la qual cosa l’Ajuntament portarà a terme, si procedís, i 
haurà de comunicar als/les interessats/interessades el número o números de 
matrícula que els corresponguin, prèvia comprovació de les dades pertinents en el 
termini esmentat d’abans d’un mes.  

Article 14.  Bany 

Tan sols és permès als Banys Vells, al Club Natació Banyoles i al paratge de la 
Caseta de Fusta. Des de la riba, la distància màxima el qual es pot practicar és de 
30 m. i ha de ser assenyalat per boies. Com a mínim la temporada de bany ha de 
ser durant els mesos de juliol i agost. Cal regular anualment la temporada i horaris 
de bany dins de les zones permeses per Decret d’Alcaldia i se n’ha de donar la 
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publicitat corresponent.  

Article 15. Natació esportiva 

S’ha de determinar en cada cas el seu àmbit per dur-la a terme, havent d’estar els 
circuits i/o el recorregut dins de les zones habilitades pels diferents usos, establerts 
a l’article 9. En tot cas n’és responsable de la seva organització el Club Natació 
Banyoles.  Aquesta activitat és prevalent sobre les altres que es puguin realitzar a  
l’Estany, per tant s’han de suspendre totes les altres activitats que interfereixin en 
la seva realització prèvia sol�licitud presentada davant la Corporació. 

Article 16. Activitats subaquàtiques  

Només es poden realitzar les activitats subaquàtiques que tinguin finalitats 
científiques o d’estudi, d’excavacions arqueològiques, de neteja i manteniment, de 
formació en salvament i socorrisme o similars. S’ha de determinar el seu àmbit 
d’actuació en cada cas, el qual ha de ser senyalitzat per sobre l’aigua de forma 
suficientment visible i amb una durada limitada i s’haurà de notificar l’acord als 
altres concessionaris de l’Estany als efectes oportuns. 

Secció 2: Activitats fora de l’aigua 
 
Article 17.  Passeig, curses a peu o activitats similars 

La seva pràctica és permesa a tot el paratge de l’Estany en els camins per a 
vianants, però quan impliqui una organització, s’ha de sol�licitar el permís 
corresponent a l’Ajuntament de Banyoles. Resta prohibit pel carril bicicleta que 
dóna la volta a l’Estany. 

Pel que fa als esdeveniments esportius, la seva pràctica és permesa prèvia 
sol�licitud de la corresponent autorització, en la qual es delimitarà el traçat del 
circuit.  

No es poden obrir nous camins, ni tallar totalment la circulació de vianants i 
ciclistes. Excepcionalment, aquesta circumstància pot comportar l’autorització de 
realitzar curses a peu pel carril bicicleta. En aquesta circumstància els/les ciclistes 
podran utilitzar el camí per a vianants pels trams que estiguin ocupats amb ocasió 
d'un esdeveniment organitzat. 

Tanmateix, per a qualsevol de les modalitats, no es poden deixar residus com a 
conseqüència de l’esmentada pràctica i s'hauran de retirar totes les estructures i 
infrastructures immediatament després de l’activitat, especialment les cintes o 
altres elements de delimitació del traçat. 

Article 18. Altres activitats o usos que impliquin una utilització temporal 
del paratge de l’Estany 

La seva realització s’autoritza en cada cas particular, i s’ha d’atendre les necessitats 
d’espai i seguretat, a criteri de l’Ajuntament. En qualsevol cas, els seus 
organitzadors o organitzadores seran responsables dels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar amb motiu d’aquests actes. L’actuació tan sols pot organitzar-se, 
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sense cap afectació i perjudici per a la vegetació, la fauna i l’entorn, en els paratges 
dels Desmais, des del límit del terme municipal i des d’allà cap a llevant fins a 
l’alçada del Parc de la Draga i excepcionalment a la zona de bany de la Caseta de 
Fusta i a la zona d’arribada del camp de regates, a criteri de l’Ajuntament, sempre i 
quan aquests actes no interfereixin amb esdeveniments esportius, amb la 
temporada de bany o que per motius de logística o d’impacte no es consideri viable.  

Article  19.  Pícnic 
 
Només es pot fer a la zona habilitada del Paratge de la Draga i amb les limitacions 
que s’estableixin per part de l’Ajuntament de Banyoles. 

Article 20.  Vols 

Amb l’excepció dels Serveis d’Extinció d’Incendis o de salvament, es prohibeix el vol 
amb qualsevol aparell, ala en delta, globus aerostàtic, avionetes, helicòpters, 
ultralleugers, parapents, etc., tripulats o no, a una altura inferior als 400 m. per 
sobre de l’espai natural de l’Estany de Banyoles, sense la prèvia autorització 
municipal. Aquesta autorització està condicionada pel nivell de soroll, grau de risc o 
possibles molèsties que es puguin causar. També es prohibeix l’enlairament i 
aterratge dels mateixos aparells dins de l’àmbit del reglament.  

Article 21.  Equitació i marxa a cavall 

No es permet la realització d’equitació o marxa a cavall pels vials destinats a 
vianants i a ciclistes. De totes maneres, l’Ajuntament pot definir determinats 
recorreguts per la pràctica de l’equitació, que en cap cas no seran entre el carril bici 
i l’Estany, els quals seran degudament senyalats sobre el terreny. 

No obstant, per esdeveniments esportius la seva pràctica es pot autoritzar prèvia 
sol�licitud de l’activitat esportiva en qüestió, que es delimitarà el traçat del circuit, 
sense impedir en cap moment la circulació dels/de les vianants ni dels ciclistes; 
tanmateix, no es poden deixar residus com a conseqüència de l’esmentada pràctica, 
especialment les cintes o altres elements de delimitació del traçat, i s’han de recollir 
totes les dejeccions dels animals. 

Article 22. Ciclisme i Bicicleta Tot Terreny (BTT) 

La seva pràctica és permesa a tot el paratge de l’Estany en el carril destinat a 
bicicletes, però quan impliqui una organització, s’ha de sol�licitar el permís 
corresponent a l’Ajuntament de Banyoles. Resta prohibit circular en bicicleta pel 
carril de vianants que dóna la volta a l’Estany. 

Pel què fa als esdeveniments esportius, la seva pràctica és permesa prèvia 
sol�licitud de la corresponent autorització, en la qual es delimitarà el traçat del 
circuit, no podent en cap cas crear nous camins, ni tallar totalment la circulació de 
vianants i ciclistes. Excepcionalment, aquesta circumstància pot comportar 
l’autorització de realitzar curses de bicicleta pel camí peatonal. En aquesta 
circumstància els/les vianants, si s’escau i està degudament senyalitzat podran 
utilitzar el carril bicicleta pels trams ocupats. 
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Tanmateix, per a qualsevol de les modalitats no es poden deixar residus com a 
conseqüència de l’esmentada pràctica i retirar totes les estructures i infrastructures 
immediatament després de l’activitat, especialment les cintes o altres elements de 
delimitació del traçat. 

Només poden accedir a l’àmbit del present reglament aquells vehicles lleugers de 
dues rodes, unides per un quadre, que s’acciona amb pedals. En cap cas queden 
inclosos en aquesta regulació vehicles motoritzats.  

Article 23. Activitats de caça o cinegètiques 

No és permesa la seva realització sota cap concepte en l’àmbit del present 
Reglament, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 1995, per la qual es declara 
zona de seguretat, als efectes de la Llei de caça, el terme municipal de Banyoles, a 
l’oest de la carretera Girona - Besalú, publicat al DOGC número 2071, de 5 de juliol 
de 1995.  

Excepcionalment es poden autoritzar, per part de l’administració competent, 
captures o batudes per al control de la fauna o d’animals ensalvatgits per a la seva 
retirada del medi.  

Article 24. Pesca  

La pesca recreativa i esportiva és permesa a la riba de l’estany i a l’estanyol del 
Vilar en els termes establerts per la normativa sectorial específica. 

Amb caràcter general, no es permet: 

1. La utilització de peixos vius com a esquers, per prevenir l’alliberament de 
peixos a l’estany, exòtics o no. La prohibició és extensiva a peixos pescats 
prèviament a l’estany. 

2. Es prohibeix la pesca des d’embarcació i la pesca nocturna. 
3. La pesca d’espècies autòctones: barb, bagre, anguila, tenca, sorelló i bavosa 

de riu hauran de ser pescades amb la modalitat de pesca sense mort i 
retornades al mateix lloc. 

Només seran permeses les competicions de pesca tradicionals a l’estany i a 
l’estanyol del Vilar, fins a un màxim de 100 pescadors/es per competició, els quals 
només podran utilitzar una sola canya. 

Aquestes mesures seran modificades en el correspoinent Pla Tècnic de Pesca 
derivat del Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals. 

No és permès d’obrir nous camins ni accessos per arribar a l’aigua sense la 
corresponent autorització. 

En casos puntuals, i amb les autoritzacions corresponents, es permet la pesca i 
captura d’exemplars d’espècies exòtiques per a la seva retirada del medi. 
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CAPÍTOL IV 

Altres activitats  

 
Article 25.  Activitats científiques 
 
Necessiten d’un permís previ de l’Ajuntament, al qual han de facilitar un informe 
anterior i posterior dels aspectes de la investigació, per tal de tenir coneixement 
dels resultats obtinguts. 

Article 26. Repoblacions faunístiques 

En l’àmbit del present reglament no es permet realitzar tant a particulars com a 
entitats o administracions públiques cap mena de modificació de la fauna, sense 
comptar amb la corresponent autorització municipal i salvant el dret d’altres 
autoritzacions administratives. 
Amb la finalitat d’evitar desequilibris biològics, i la introducció de malalties i 
epizoòties en les poblacions naturals, queda prohibit l’alliberament i la introducció 
d’espècies autòctones, exòtiques o introduïdes de peixos i altres organismes de la 
fauna, sense autorització prèvia de l’Ajuntament de Banyoles i de l’administració 
competent en la matèria de medi natural, i salvant el dret d’altres autoritzacions 
administratives, i avalades per un estudi de viabilitat, necessitat i d’impacte. 

En cap cas la repoblació es pot realitzar amb espècies que no siguin autòctones o 
naturalitzades, amb el seu corresponent estudi de viabilitat, necessitat i impacte i la 
possible àrea d’afectació de l’actuació. 

Article 27. Repoblacions vegetals 

En l’àmbit del present reglament no es permet realitzar, tant a particulars com a 
entitats o administracions públiques, cap mena de modificació de la vegetació, si no 
gaudeix de la corresponent autorització municipal i dels altres organismes 
competents.  

Les repoblacions s’han de fer amb planta auctòctona, compatible genèticament amb 
la de l’Estany. La revegetació o enjardinament que comporti una retirada prèvia 
d’espècies vegetals invasores i generi restes vegetals d’aquestes, aquestes deixalles 
s’hauran de gestionar de manera que no comportin noves colonitzacions en el medi 
natural. 

Article 28. Cooperació al servei d’extinció d’incendis 

Aquestes activitats tenen preferència total sobre les altres que puguin o s’estiguin 
realitzant a l’Estany, atès el seu caràcter de necessitat pública, havent de cessar les 
altres sense dret a cap reclamació. 

En sentir el senyal acústic d’avís que s’emet des de les instal�lacions del Club 
Natació Banyoles, s’ha de suspendre totes les activitats que s’estiguin 
desenvolupant en aquell moment, al temps que la Policia Local ha d’advertir aquells 
que facin activitats dins l’Estany i, si cal, ordenar la retirada de l’indret. 
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Les responsabilitats de suspendre o retirar totes les activitats un cop fet el senyal 
acústic, correspon als organitzadors de les activitats o als concessionaris dels 
serveis. 

Article 29. Anuncis publicitaris i sessions fotogràfiques. 
 
Els anuncis publicitaris i sessions fotogràfiques que requereixin la utilització 
d’equips o personal a l’aigua, es poden permetre prèvia sol�licitud de l’esmentada 
pràctica.  
 
En aquest cas, cal un compromís per escrit que cobreixi el servei de salvament i 
socorrisme per l’activitat concreta, a càrrec del sol�licitant. 
 
No es pot començar a realitzar cap rodatge sense tenir la llicència corresponent, i 
hauran d’acreditar una pòlissa de responsabilitat civil amb els límits establerts. 
 
L’Ajuntament, es reserva la potestat, que en cas d’incompliment de les condicions 
que s’estableixin en la corresponent autorització per part del sol�licitant, de treure 
l’autorització sense dret a cap indemnització. 
 
Els/les sol�licitants hauran d’entregar, com a mínim, una còpia del producte 
resultant per a l’arxiu municipal. 

Article 30.  Circulació rodada de vehicles de motor 

Es prohibeix l’entrada i circulació de vehicles, incloses motocicletes en tots els 
camins i passejos de l’àmbit, exceptuant els vehicles de vigilància, salvament i 
socorrisme i manteniment i gestió de l’espai natural de l’Estany. L’aparcament s’ha 
de realitzar en els llocs habilitats i degudament senyalitzats per aquesta finalitat. 
Aquests vehicles han de portar un distintiu en un lloc visible. Aquests vehicles 
preferentment han de circular pel carril bicicleta excepte per aquelles maniobres o 
activitats en què sigui necessari la utilització d’un altre vial. 

En casos puntuals i prèvia sol�licitud, es podrà autoritzar un màxim de vehicles fins 
a determinades zones només pel transport d’equips de material, tant per 
competicions esportives, rodatges publicitaris, assistència mèdica, vehicles de 
servei i activitats científiques, amb l’informe previ de l’Ajuntament de Banyoles, i 
prèvia liquidació de les taxes corresponents per ocupació de via pública, si s’escau. 
 
En tot l’àmbit del reglament, no es pot sobrepassar els límits establerts a la Llei 
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, en què la 
velocitat màxima és de 30 Km/hora, sens perjudici de la regulació de la velocitat a 
la carretera convencional, sota la competència de la Diputació de Girona, si no és 
per circumstàncies urgents i excepcionals. 

Article 31. Acampada 

Es prohibeix l’acampada, pernoctació, vivac o similar en l’àmbit de l’esmentat 
reglament. 
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Article 32. Prohibició d’abocaments i altres 

Explícitament es prohibeix:  

a) Efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües de 
l’Estany. 

b) Acumular residus sòlids o líquids que puguin constituir un perill de 
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn. 

c) Efectuar accions sobre el medi físic o biològic vinculat a l’aigua, que en 
constitueixin o en puguin constituir degradació.  

d) Rentar vehicles. 
e) Abeurador per a animals. 
f) Obtenció d’aigua, excepte les concessions atorgades. 
g) Donar aliment a la fauna salvatge. 
h) L’entrada o alliberament a l’aigua de qualsevol animal. 
i) Acumular residus de plantes invasores (esqueixos, restes de poda, fruits, 

llavors, branques, etc). 
j) Fer foc dins l’àmbit del present reglament (graellades o barbacoes, fogueres 

recreatives, etc.). 
 
CAPÍTOL V 

De les pesqueres  

 
Article 33. Naturalesa Jurídica 

33.1. Les pesqueres de l’Estany de Banyoles constitueixen, com a conjunt i 
individualment, un element paisatgístic i arquitectònic de notable interès i com a tal 
és objecte de protecció. 

La seva presència des de mitjans de segle XIX, amb la posterior evolució i 
transformacions, les converteixen en un element indissoluble del paisatge 
vuitcentista relacionat amb la moda. 

33.2. Per tractar-se de construccions fixes situades entre la riba i l’aigua de 
l’Estany, tenen la consideració de béns immobles municipals, amb la categoria de 
béns comunals, a l’igual que l’Estany al qual estan incorporades.  

33.3. La utilització i conservació de les pesqueres  es regeix pel que disposa el Pla 
Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn immediat de l’Estany de 
Banyoles o, en el seu cas, pel que disposi la figura de planejament urbanístic que  
el substitueixi. 
 
CAPÍTOL VI 

Règim Sancionador 

 
Article 34. Competència  
 
34.1.  L’Ajuntament gaudeix de competència sancionadora establerta en el present 
Reglament, en base al que determina el Títol XI de la Llei reguladora de les Bases 
de Règim Local, sens perjudici d’aplicar altra legislació sectorial si s’escau, si els 
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fets comesos estan tipificats en aquelles normes. 
 
34.2.  Correspon a l’Alcalde sancionar les infraccions que es cometin contra les 
disposicions d’aquest reglament, en tant en quan regula l’ús i conservació de 
l’Estany, bé comunal del municipi, així com el seu entorn. 
 
Article 35.  Procediment sancionador 
 
35.1. Per a imposar les sancions previstes en aquest reglament, l’Ajuntament s’ha 
d’ajustar a la normativa reguladora vigent sobre la potestat sancionadora dels ens 
locals. 
 
35.2. És competència de l’Alcalde ordenar la instrucció dels expedients 
sancionadors. 
 
35.3. El nomenament d’instructor de l’expedient s’ha de fer a favor d’un funcionari 
dels grup A o B, de qualsevol Administració Pública. 
 
35.4. El nomenament de secretari de l’expedient pot fer-se a favor de qualsevol 
funcionari de les referides Administracions Públiques. 
 
35.5. Correspon a l’Alcalde resoldre els expedients sancionadors. 
 
35.6. Les competències de l’Alcalde són delegables en un Tinent d’Alcalde o a la 
Junta de Govern Local. 
 
Article 36. Infraccions molt greus 

Constitueixen infraccions molt greus els següents fets:  

1. La pertorbació rellevant de la convivència dels/de les usuaris/usuàries de 
l’Estany i del seu entorn, que afecti de manera greu, immediata i directa la 
tranquil�litat o l’exercici dels drets dels/de les altres usuaris/usuàries, o el 
normal desenvolupament de les activitats autoritzades a l’Estany i el seu 
entorn.  

2. Impedir l’ús de l’Estany a altres persones amb dret a usar-lo. 
3. Els actes que contaminin de forma greu les aigües de l’Estany o dels recs 

(sistema Estany). 
4. Els actes que ocasionin danys greus a l’entorn de l’Estany. 
5. Els actes que ocasionin danys importants a les infraestructures i mobiliari 

municipal de l’Estany i dels seu entorn.   
6. Exercir a l’Estany i al seu entorn, activitats o usos totalment prohibides en 

aquest Reglament. 
7. Introducció d’espècies al�loctònes tant d’animals com de vegetals. 

Article 37. Infraccions greus 

Constitueixen infraccions greus els següents fets:  

1. Realitzar a l’Estany i el seu entorn activitats sense llicència, però que 
podrien ser autoritzades, si causen problemes al normal desenvolupament 
de les activitats autoritzades i a les persones que utilitzen l’Estany d’acord 
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amb aquest Reglament.  
2. Els actes descrits en l’article 32 si la pertorbació que causen no és rellevant. 
3. Els actes que contaminin de forma lleu les aigües de l’Estany o dels recs 

(sistema Estany). 
4. Els actes que ocasionin danys no greus a l’entorn de l’Estany, o a les 

infraestructures i mobiliari urbà.  

Article 38. Infraccions lleus 

Constitueixen infraccions lleus els següents fets:  

1. Tot exercici sense llicència de qualsevol activitat l’Estany i el seu entorn, que 
podria ser autoritzada d’acord amb el Reglament, sempre que no causi cap 
perjudici als béns comunals, ni pertorbi el normal desenvolupament de les 
activitats autoritzades, ni l’ús i gaudi del lloc per part de les persones amb 
dret a utilitzar-lo. 

2. Tot incompliment de les prescripcions d’aquest Reglament, que no 
constitueixi una infracció molt greu o greu 

3. Tota desobediència a les ordres de les autoritats i agents municipals que es 
donin en casos puntuals per al desenvolupament d’activitats sempre que 
consti que l’infractor ha pogut tenir coneixement de les ordres donades.  

Article 39. Sancions 

Les infraccions tipificades en aquest Reglament han de ser sancionades de la forma 
següent:  

1. Infraccions molt greus: multa de 1.501 € fins a 3.000 € 
2. Infraccions greus: multa des de 751 € fins a 1.500 € 
3. Infraccions lleus: multa fins a 750 € 

Article 39 bis. 

L’import de ka sanció podrà fer-se efectiu abans que es dicti la resolució que la 
imposi, amb una reducció del 50% de l’import de la sanció, només en relació amb 
les infraccions lleus i greus. 

Article 40. Reparació dels danys ocasionats 

40.1. Si qualsevol dels fets constitutius de les infraccions anteriorment tipificades, 
causen danys als béns comunals, instal�lacions, infraestructures o mobiliari urbà, el 
responsable dels danys causats té l’obligació de satisfer l’import de la seva 
reparació.  

40.2. L’expedient de reparació dels danys ocasionats és independent de la 
instrucció de l’expedient sancionador. 

40.3. Correspon a l’Alcalde ordenar la instrucció de l’expedient de reparació dels 
danys, així com la seva resolució.  
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40.4. L’expedient ha de contenir un informe tècnic que valori els danys causats i 
les despeses de la seva reparació quan sigui possible.  

40.5. En l’expedient, s’ha de donar audiència a l’interessat i practicar les proves 
que ell proposi. 

40.6. Si la resolució de l’expedient de restauració dels danys obliga a l’autor a 
ingressar a la Tresoreria municipal la quantitat necessària per reparar els danys, o 
simplement el valor dels danys irreparables, l’interessat ha d’ingressar la referida 
quantitat en via voluntària en els terminis que estableix la legislació sobre 
recaptació tributària. Si no ho fa, s’ha de exigir el pagament per la via de 
constrenyiment. 

Article 41. Imputació dels danys 

En el supòsit d’activitats amb llicència o autorització, la responsabilitat dels danys 
causats s’ha d’exigir a la persona o entitat que sol�liciti la llicència, la qual s’ha de 
fer càrrec de l’organització, el desenvolupament i el bon fi de l’activitat o ús. 
 
CAPÍTOL VII 

Taxes, preus públics i garanties 

 
Art. 42.  Taxes i preus públics 
 
42.1. L’Ajuntament pot establir taxes i preus públics, segons legalment 
correspongui, per la tramitació de les llicències d’ús i activitats a l’Estany i el seu 
entorn, i pel propi ús o exercici de les activitats, així com el cànon que correspongui 
per les concessions, i per l’ocupació privativa dels béns comunals. 
 
42.2. L’establiment de taxes i preus públics s’ha de fer mitjançant una Ordenança 
fiscal o Norma reguladora del preu públic.   
 
Art. 43.  Garanties 
 
Tota concessió de permís per a qualsevol ús o activitat pot implicar efectuar un 
dipòsit  metàl�lic o qualsevol tipus de garantia admesa en Dret a la Caixa Municipal 
per la quantitat d’euros que determini l’Ajuntament i que pot arribar fins a 50.000 
€, per a cada ocasió, amb la finalitat de respondre dels perjudicis que es puguin 
causar, així com de retornar les coses al seu estat anterior, endemés sense 
perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el sol�licitant per les 
infraccions que cometi, i també la responsabilitat civil i penal que pugui esdevenir 
del fet. L’import de la garantia s’ha de fixar previ informe motivat dels tècnics 
municipals. 
 
En el cas que algun sol�licitant no oferís prou garanties de solvència per respondre 
de les responsabilitats que es puguin produir, l’Alcalde, previ informe motivat, 
podrà exigir-li una aportació, aval, fiança o assegurança de caució en quantitat 
suficient. 
 
L’incompliment per part del sol�licitant comportarà l’arxiu de la sol�licitud 
presentada per desestiment. 
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DISPOSICIONS  ADDICIONALS 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Activitats amb risc potencial 
d’afectació del medi 
 
Quan es pressuposi que una activitat o ús que es realitzi dins l’àmbit d’aplicació 
d’aquest reglament pugui tenir una afectació i una incidència negativa en el medi 
natural, l’Ajuntament de Banyoles podrà exigir al sol�licitant la vigilància i control 
ambiental de l’esmentada activitat o ús, per part d’un tècnic en ciències ambientals, 
biologia o amb titulació similar, perquè controli i certifiqui que el sol�licitant ha 
satisfet tots els requeriments ambientals esmentats en aquest reglament i en totes 
les normatives ambientals corresponents.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.  Captacions d’aigua 
 
L’autorització i regulació dels cabals d’extracció d’aigua per atendre les necessitats 
de la població seran gestionats per l’Ajuntament de Banyoles com a administració 
competent per administrar el bé comunal. 
 
L’explotació no ha d’afectar l’equilibri natural de la unitat del sistema format per 
l’Estany, els seus estanyols i els recs. 
 
L’autorització pel subministrament d’aigua fora del terme municipal de Banyoles 
requereix l’acord exprés del Ple de l’Ajuntament de Banyoles. Es consideren que 
tenen autorització els municipis de Porqueres, Camós, Fontcoberta, Serinyà, 
Cornellà de Terri i Palol de Revardit, els quals es subministra aigua potable 
actualment. 
 
L’empresa concessionaria pot fer les captacions directes de l’estany necessàries 
sempre i quan el volum total extret d’aigua no sigui superior a 10.000 m3/dia. 
 
Mensualment, el concessionari ha de presentar a l’Ajuntament de Banyoles el volum 
total d’aigua extret per dies. L’empresa concessionària resta obligada a instal�lar un 
comptador per tal de poder comptabilitzar el volum d’aigua extret, que ha de ser 
accessible per part dels/de les tècnics/ques competents. 
 
En èpoques d’alt consum d’aigua, el concessionari haurà de presentar a 
l’Ajuntament de Banyoles un pla d’actuació per a l’estalvi d’aigua.  
 
L’Ajuntament de Banyoles, com a gestor del bé comunal de l’Estany, mitjançant 
acord de ple, pot establir mesures excepcionals en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics per tal de disminuir el consum d’aigua. 
 
S’instal�larà un sistema de monitorització i control per comptabilitzar les entrades i 
sortides d’aigua de l’estany, així com la monitorització de les sortides de les aigües 
de l’estany a través dels col�lectors, per a conèixer el balanç hídric de l’estany. 
Aquesta informació ha de servir per garantir l’equilibri hidràulic i hidrogeològic de la 
conca lacustre de l’estany, les necessitats d’aigua de la comarca i els cabals 
ecològics dels recs. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Els recs 
 
Els recs de sortida de l’Estany de Banyoles formen part del bé comunal. La 
regulació d’aquests fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament s’ha d’efectuar a 
través d’un Pla Especial de Recs. L’Ajuntament de Banyoles ha de realitzar aquest 
Pla Especial en un termini màxim de 4 anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament, i en tot cas, abans de l’aprovació del POUM. Mentrestant, tots els usos 
agrícoles i industrials poden disposar de l’aigua necessària.  
 
Correspon a l’Ajuntament, als regants i als industrials vetllar per la conservació del 
sistema de recs. En cas de qualsevol desavinença entre els/les usuaris o usuàries, 
correspon a l'Ajuntament de Banyoles decidir la gestió i usos de l’aigua, segons els 
criteris que cregui convenients  facilitant a través d’horaris i torns per regar, l’accés 
a l’aigua a tots els/les usuaris o usuàries. 
 
L’Ajuntament de Banyoles, en un termini màxim de 18 mesos a comptar des de 
l'endemà de la publicació de l'acord d'aprovació del present reglament, ha de 
realitzar un cens dels/de les regants i usuaris de l’aigua dels recs, especificant la 
destinació i ús de l’aigua, per tal de regularitzar el cens de regants i industrials i la 
resta d'usuaris i usuàries. 
 
Només s’autoritzen els usos de l’aigua per a activitats agrícoles i industrials. No 
obstant, es pot autoritzar la utilització d’aigua per a altres usos, prèvia sol�licitud, 
on es determinaran les condicions particulars de cada autorització. En cas de 
mancança d’aigua, aquests darrers usos seran els primers en suprimir-se, a través 
d’un ban d’alcaldia o resolució de l’Alcalde, sense dret a indemnització. 
 
En èpoques o en dies de pluja és obligatori deixar els cursos principals dels recs 
lliures d’obstacles o d’elements que puguin obstruir el pas correcte dels cursos 
principals d’aigua. Per tant, s’han de deixar en la posició correcte totes les cadiretes 
i bagants corresponents. 
 
L’Ajuntament de Banyoles es reserva el dret de cobrar les taxes o preus públics 
corresponents pel manteniment i neteja dels recs i per l’aprofitament privatiu de 
l’aigua, que es regularà mitjançant la corresponent ordenança municipal . No 
obstant, l’Ajuntament de Banyoles pot incoar expedients de finançament mitjançant 
contribucions especials entre els/les usuaris/usuàries de l’aigua dels recs quan ho 
estimi oportú, atenent a l’ús privatiu i/o aprofitament especial del bé comunal. 
 
Exceptuant les obres d’interès general, resta prohibit cobrir cap ramal principal de 
curs de rec. Tanmateix no es podran fer obres durant els mesos de juliol i agost 
que suposin un tall del curs de l’aigua superior a 24 hores. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.  Delimitació del bé comunal 
 
L'Ajuntament de Banyoles ha de procedir a delimitar física i jurídicament la zona del 
bé comunal en el termini màxim de QUATRE ANYS a partir de l'entrada en vigor 
del present Reglament. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.  Ocupació de la riba de l’Estany per 
part del Club Natació Banyoles 
 
En la mesura que part de les instal�lacions del Club Natació Banyoles ocupen 
terrenys comunals de l’Estany i del seu entorn, en el termini màxim de 4 anys a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, l’Ajuntament de Banyoles ha de 
procedir a: 
 

a) Delimitar física i jurídicament la zona del bé comunal de l'Ajuntament de 
Banyoles i la zona de propietat privada del Club Natació Banyoles. 

b) Regularitzar la situació jurídica de l’ocupació dels béns comunals, mitjançant 
una concessió dels béns comunals per un temps determinat, d'acord amb 
allò establert la vigent legislació sobre règim local. 

c) Realitzar un conveni de relacions entre l’Ajuntament de Banyoles i el Club 
Natació Banyoles. No obstant, mentre no estigui signat, el Club ha de 
garantir l’accés a l’Estany a través de les seves instal�lacions a totes les 
activitats organitzades i autoritzades per l’Ajuntament de Banyoles. 

 
Nogensmenys, les activitats del Club Natació Banyoles, en tot allò que afectin a l’ús 
de l’Estany i el seu entorn, resten subjectes a les prescripcions del present 
Reglament, sens perjudici del que s’indica en el paràgraf anterior. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. Altres autoritzacions i llicències 
 
1. Totes les autoritzacions i llicències que no tinguin fixat un termini màxim, s’han 
d’adaptar a les prescripcions d’aquest Reglament en el termini de 3 mesos a partir 
de la seva publicació en el BOP de Girona. 
 
2. Es prorroga la suspensió de traspassos i /o canvis de titularitat de la totalitat de 
les pesqueres de l’Estany de Banyoles, amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament i fins a l’entrada en vigor de la reglamentació reguladora del seu règim 
jurídic, que es realitzarà en un termini màxim de 3 anys. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. Travessia de Sant Martirià 
 
Sens perjudici de l’article 14 d’aquest reglament, es pot habilitar un circuit diferent 
per a la Travessia de Sant Martirià, entre el Club Natació Banyoles i la riba oest de 
l’Estany, tant pels/per a les nedadors/nedadores com per a les embarcacions de 
salvament i socorrisme i les altres necessàries pel bon desenvolupament de la 
prova esportiva tradicional. 
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DISPOSICIÓ  FINAL 
 
Entrada en vigor 
 
El present  Reglament entrarà en vigor a partir de l'endemà de la data de la seva 
publicació en el Butlletí oficial de la província de Girona, i d’acord amb la normativa 
vigent sobre règim local.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
En el moment d’entrada en vigor del present Reglament, queda derogat l’anterior 
Reglament d’activitats de l’Estany, aprovat per l’Ajuntament en sessió plenària de 
28 de gener de 1993, i les modificacions dels articles 20 i 36 del Reglament 
d’Activitats de l’Estany, aprovades per l’Ajuntament de Banyoles en sessió plenària 
celebrada el dia 6 d’agost de 1998. 
 
Reglament aprovat definitivament en sessió plenària del dia 27 de setembre de 
2010 i en vigor des del dia 4 de novembre de 2010. 
 
 
AQUEST TEXT REFÓS INCORPORA LA MODIFICACIÓ ACORDADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2014, QUE HA 
ENTRAT EN VIGOR EL DIA 8 DE MAIG DE 2014. 
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