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ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE
BANYOLES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El vigent Pla general d’Ordenació urbana de Banyoles estableix a l’article 54.6 de
les normes urbanístiques que caldrà redactar un Pla especial de conservació i
millora del Nucli Antic segons el perímetre indicat en el plànol d’ordenació “Regim
del sòl –actuacions”
Així doncs, en base a l’anterior, l’Ajuntament de Banyoles va tramitar en el seu dia
el Pla especial del nucli antic (PENAB), aprovant-se definitivament en data 28 de
gener de 2009.
En els articles 56 i 57 del PENAB s’estableix una relació de colors per aplicar a les
façanes i els elements de fusteria i serralleria,
que serà transitòria mentre
l’Ajuntament no hagi aprovat l’Ordenança Municipal relativa a la Carta de Colors a
emprar dins de l’àmbit del PENAB.
L’Ajuntament de Banyoles, conjuntament amb la tramitació del Pla especial del
Nucli Antic de Banyoles, ha creat una nova carta de colors amb la voluntat
d’embellir les façanes del barri vell, aportant la singularitat que té l’estany com a
element determinant. En aquesta carta hi figuren noms i colors amb una estreta
relació amb l’estany i el seu entorn.
Aquesta carta de colors permetrà disposar d’una eina útil per a orientar i regular les
actuacions de rehabilitació i arranjament d’acabats de les façanes dels edificis del
Barri Vell.
La present ordenança contempla la modificació del llistat de colors del PENAB i es
considera que no és procedent la revisió en la seva totalitat del Pla especial del
nucli antic ni la seva modificació puntual, atès que només es tracta de disposar d’un
instrument per a orientar els acabats de façana.
D’acord amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l’aprovació
inicial de la present ordenança, exposició al públic pel termini de trenta dies i
aprovació definitiva.

CRITERIS NORMATIUS
Article 1. Objecte.
L’objecte de la present ordenança és regular el tractament cromàtic i acabats de les
façanes dels edificis que formen part de l’àmbit del Pla Especial del Nucli Antic de
Banyoles, adjuntant-se el document anomenat carta de colors del nucli antic de
Banyoles.
Aquesta Ordenança es redacta en compliment del que preveu l’article 56.7 del Pla
Especial del Nucli antic de Banyoles i un cop hagi entrat en vigor substituirà la
regulació transitòria establerta a l’esmentat article.
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Article 2.- Àmbit d’aplicació.
Constitueix l’àmbit d’aplicació de la present ordenança totes les façanes de l’àmbit
del Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles. Es grafia aquest àmbit en el plànol que
s’adjunta.

Article 3.- Carta cromàtica.
Constitueix la carta cromàtica la relació de colors que figura en aquest document.
La carta consta de 18 colors per aplicar al pla de façana (paraments), 19 colors per
aplicar als complements (emmarcats de llindes i brancals, cornises o frisos,
motllures...) 5 colors per aplicar a la fusteria (portes, finestres, persianes...) siguin
o no de fusta, 5 colors per aplicar sobre serralleria (elements de ferro com panys,
reixes, baranes...) diferenciant entre serralleria d’efecte normal (5 colors) i
serralleria d’efecte forja (4 colors). Es relacionen a continuació:

1. PARAMENTS (pla de façana):
CODI

NOM

008

Cendra

009

Blanc Vell

012

Roig Pozzuoli

016

Òxid Rosat Clar

018

Roig Anglès

150

Gris perla

602

Terra d'Itàlia

603

Rosat de l'Albera

610

Ocre de Sac

612

Cendra d'Església

614

Verd de Nou-cents

615

Blau de Costa

510

Verd Llot

511

Blau Morgat

512

Cendra Estanyol

513

Roig Rajoleria

514

Cendra Estany

515

Roig Riera
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2. COMPLEMENTS (emmarcats de llindes i brancals, cornises, frisos,
motllures..):
CODI

NOM

008

Cendra

009

Blanc Vell

012

Roig Pozzuoli

016

Òxid Rosat Clar

018

Roig Anglès

150

Gris perla

602

Terra d'Itàlia

603

Rosat de l'Albera

610

Ocre de Sac

612

Cendra d'Església

614

Verd de Nou-cents

615

Blau de Costa

510

Verd Llot

511

Blau Morgat

512

Cendra Estanyol

513

Roig Rajoleria

514

Cendra Estany

515

Roig Riera

036

Gris de Payne

3. FUSTERIA (portes, finestres, persianes...):
CODI

NOM

036
020

Gris de Payne
Blau vell

033

Havana Fosc

304

Verd Cadaqués

616

Verd d'Ombra
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4. SERRALLERIA (elements de ferro com panys, reixes, baranes...):
4.1. efecte normal

CODI

NOM

036
020

Gris de Payne
Blau vell

033

Havana Fosc

304

Verd Cadaqués

616

Verd d'Ombra

4. SERRALLERIA (elements de ferro com panys, reixes, baranes...):
4.2. efecte forja
CODI

NOM

700

Gris inox.

701

Gris forja

702

Òxid

703

Negre fum

Article 4.- Aplicació de la carta de colors.
Per tal de mantenir els objectius del PENAB l’aplicació de la carta de colors objecte
d’aquesta ordenança es complementa amb la resta d’especificacions dels articles 56
i 57 del PENAB que continuen vigents.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), quan
hagi estat publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini establert
a l’article 65.2.
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