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1.1.- ANTECEDENTS  
 
 

 Objecte del projecte 

 
El present projecte té per objecte l’autorització d’ús provisional de magatzem de camions i acopi de 
material de construcció. 
 
 

Emplaçament  

    
Adreça  Avinguda dels Països Catalans, 163 
Població Banyoles Codi Postal  17820 
Comarca  Pla de l’Estany   

 
 

Promotor/s 

    
Propietari: Grupefe SA NIF A-17.222.894 
Amb domicili a: 
Adreça Carretera Circumvalꞏlació de l’Estany, s/n   
Població Porqueres Codi Postal 17834 

 
 

 Redactor/s 

 
Arquitectes    Daniel Félez Xutglà 
Adreça La Banyeta Nova, 20 Planta 2   
Municipi Palol de Revardit  Codi Postal  17843 
 
 

Descripció de la parcelꞏla i edificació existent: 

 
Parcel.la de forma irregular, amb una construcció preexistent de planta baixa i planta pis, ubicada a 
l’Avinguda dels Països Catalans, 163 de Banyoles. 
 
L’edificació principal existent, fent xamfrà entre els carrer Masdevall i l’Avinguda dels Països Catalans està 
formada per planta baixa i planta primera i destinada a magatzem i exposició. Disposa d’un pati a la part 
posterior i un magatzem aïllat que limita amb el carrer Badalona. Essent les superfícies les següents, 
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Dades cadastrals 
Parcel.la amb una superfície de 3.603,00 m2, on hi ha una construcció, destinada a comerç i magatzem, 
amb una superfície construïda total de 1.669,00 m2.  
Referència cadastral número 1127204DG8612N0001JA.  
 
Dades registrals 
Finca número 7406 de Banyoles. Volum 2140, Llibre 128, Foli 56. 
 
Descripció; Solar situat a Banyoles, carrer Alvarez de Castro, paratge “El Oratori”. Té una superfície de 
TRES MIL SIS-CENTS METRES I CINQUANTA DECÍMETRES QUADRATS, sobre el que s’aixeca una 
edificació de planta baixa, destinada a magatzem i un primer pis destinat a dos habitatges, de superfície 
construïda uns CENT CINQUANTA METRES QUADRATS per planta. 
Llinda: front, el carrer Alvarez de Castro, amb la que està assenyalada amb els números cent cinquanta-
nou i cent seixanta-tres; dreta entrant, amb Rafel Juncá i el carrer Badalona, amb aquest carrer llinda amb 
una línia de trenta-sis metres i setanta-cinc centímetres; esquerra, amb el carrer Masdevall; fons, amb línia 
de setanta metres amb la fina de Joaquin Rosell, Pedro Coll, Juan Compte i Carmen Oliva. 
 
 
 
 

1.2.- PLANEJAMENT  
 
 

Norma urbanística vigent: 
 
Planejament vigent;  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles 
Qualificació del sòl; Sòl urbà 
Denominació zona; PAU 24. Països Catalans  
 
TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES. 
4.5.- Plans Especials 
PE lll; Pla Especial per a la transformació d’ús a l’illa indicada en el plànol d’ordenació, delimitada pels 
carrers Badalona – Barcelona – Girona i Constància, per passar d’industrial a residencial amb l’objectiu 
d’ampliar el parc d’habitatges al sector. 
 
 
PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE BANYOLES (aprovació inicial juliol de 2018) 
Capitol lll. Els polígons d’actuació urbanística (PAU) 
Article 166. Tipus, objecte i naturalesa dels polígons d’actuació urbanística. 
1. El POUM delimita diversos polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat, i precisa el seu àmbit, 
determinacions concretes dels sòls que els integren, així com dels terrenys objecte de cessió obligatòria i 
gratuïta i el seu destí i ús. 
 
3. Cadascun dels polígons d’actuació definits pel POUM vénen regulats en l’annex normatiu d’aquest 
POUM en el qual es detallen, en forma de fitxa, amb les característiques que s’exposen a l’article 167. 
 
4. Cada polígon d’actuació haurà de definir i concretar les obres d’urbanització i les rasants mitjançant un 
projecte d’urbanització que ha de comprendre la totalitat de les obres i que s’ha de tramitar simultàniament 
amb el projecte de reparcelꞏlació o amb el de taxació conjunta. 
 
5. L’àmbit de la reparcelꞏlació serà el del polígon d’actuació, d’acord amb allò establert en l’article 118 del 
TRLU i les finques compreses no en podran ésser excloses, llevat dels supòsits previstos per l’apartat 2 de 
l’article 134 del RLU. 
 
6. El POUM de Banyoles delimita polígons d’actuació (PAU) vinculats a actuacions de transformació 
urbanística de dotació, sobre sòls que en origen tenen la condició de sòl urbà consolidat, i que tenen per 
objecte augmentar l’edificabilitat o la densitat de determinades parcelꞏles, sense comportar una 
reordenació general de l’àmbit. 
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Article 167. Paràmetres i condicions dels polígons d’actuació urbanística 
1. Els paràmetres i condicions dels polígons d’actuació urbanística es detallen en cada fitxa de l’annex 
normatiu num. 1-A d’aquestes normes urbanístiques, incloent-hi l’àmbit de l’ordenació detallada de cada 
PAU. 
 
Fitxa annex – PAU 24 
Situació;  
Comprèn els terrenys situats a l’est de l’Avinguda Països Catalans, des del Carrer Barcelona fins al Carrer 
Blanquers, ocupant la major part de les 4 illes definides entre aquesta Avinguda dels Països Catalans i el 
Carrer Girona, així com aproximadament la meitat de la illa definida pels carrers Girona, Badalona, 
Barcelona i el Carrer del Paper. 
 
Objectius;  
Ordenar la transformació d’aquests terrenys d’ús industrial per usos residencials i terciaris en coherència 
amb l’espai que ocupen en compliment de les determinacions del PDUPE i del propi Planejament General 
Vigent. 
 
Antecedents urbanístics;  
PE ll, PE lll 
 
Incidències i observacions; 
La delimitació d’aquest polígon obeeix a la voluntat de transformació dels usos industrials en usos 
residencials i terciaris més adequats a les necessitats urbanístiques del nucli urbà de Banyoles alhora que 
comporti una millora qualitativa significativa amb la reducció de les molèsties que generen actualment les 
industries i la generació de uns sistemes urbanístics d’espais públics i d’equipaments. 
 
Ara bé, tenint en compte la important dimensió del polígon i l’existència d’activitats en funcionament que fa 
inviable una reparcelꞏlació física del polígon i atenent a la important consolidació de l’edificació, la 
reparcelꞏlació es planeja simplement econòmica. 
... 
 
(s’adjunta annex 3 amb la fitxa PAU 24) 
 
Actualment el PAU 24 està pendent de desenvolupar i reparcelꞏlar. Donat que no hi ha dates 
concretes, i per la demora que es dóna fins al dia d’avui, la propietat té la necessitat de solꞏlicitar 
llicència d’obres sotmesa a règim de comunicació tal com es contempla en els aparats següents de 
la Llei d’Urbanisme.  
 
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
Capítol V; Règim d'ús provisional del sòl 
Article 53; Usos i obres de caràcter provisional 
1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació 
urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar 
usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel 
planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcelꞏlació, d’ocupació 
directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. 
 
1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi prevista la gestió del planejament 
pel sistema d’actuació urbanística de reparcelꞏlació, es poden autoritzar nous usos de caràcter provisional 
a partir de la inscripció en el Registre de la propietat del projecte de reparcelꞏlació. Els usos autoritzats no 
poden tenir un termini de vigència superior als set anys a comptar de la data d’inscripció del projecte de 
reparcelꞏlació, i només es poden autoritzar en les finques edificades abans de l’inici del projecte de 
reparcelꞏlació, de conformitat amb el planejament que s’executa, i sempre que no impedeixin la futura 
execució de les previsions. Les obres necessàries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb 
caràcter provisional se sotmeten al règim establert per a les construccions i instalꞏlacions que estan fora 
d’ordenació. 

2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar 
o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència 
establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 
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3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals: 
a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles. 
b) La prestació de serveis particulars als ciutadans. 
c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades. 
d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals. 
e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells. 
f) En les construccions i les instalꞏlacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la zona 
urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes construccions i instalꞏlacions 
estan en situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i obres provisionals se subjecta a les 
determinacions d’aquest article amb les limitacions que estableix l’article 108. 
4. No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en sòl no urbanitzable, els usos 
disconformes amb aquest règim de sòl. 
 
5. Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals a què fa 
referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques preexistents. Aquestes obres han d’ésser 
les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene 
establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables. 
 
Article 54; Procediment per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional 
1. Les solꞏlicituds d’autorització d’usos i obres provisionals a què fa referència l’article 53.1, 2, 3, 4 i 5 han 
de contenir, a més dels requisits exigits per la legislació aplicable en matèria de procediment administratiu 
comú i en matèria de règim local, els documents següents: 

a) La memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres. 
b) L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del 
contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o 
enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització 
per aquest concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci 
jurídic. 
c) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres 
solꞏlicitats al seu estat originari. 
 

2. Si la solꞏlicitud presentada compleix els requisits a què fa referència l’apartat 1, l’ajuntament que 
pertoqui l’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies i, simultàniament, ha de 
solꞏlicitar l’informe corresponent a la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’emetre en el 
termini màxim de dos mesos. L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres provisionals solꞏlicitats si 
aquest informe és desfavorable. 
 
3. L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a: 

a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació alterada 
al seu estat originari. 
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats 
expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut 
de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin. 
 

4. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades 
expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la 
legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral. 
 
Tots aquests requeriments i condicions quedaran justificats en els següents apartats del present 
expedient.  
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1.3.- DESCRIPCIO  
 
 

Criteris funcionals del projecte    

 
La parcel.la ubicada a l’Avinguda dels Països Catalans número 163 està dins del Polígon d’Actuació 
Urbanística PAU 24, pendent de desenvolupar i reparcelꞏlar. A la finca si havia desenvolupat fa uns anys 
l’activitat de magatzem i venda de materials de construcció. 
Per les necessitats actuals de la propietat es proposa acollir-se a l’autorització de usos i obres de caràcter 
provisional que es preveuen a la Llei d’Urbanisme; per tal de destinar part de la construcció preexistent a 
l’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles.  
 
Superfícies 
L’ús provisional de magatzem de camions i acopi de material de construcció, ocupa part de la planta baixa i 
el pati de l’edificació existent, essent les superfícies totals les següents; 
 

 
 
 

Justificació proposta  

 
La parcel.la s’emplaça dins un polígon d’actuació urbanística; tal com preveu la Lleu d’Urbanisme, en el 
seu apartat 1 de l’article 53, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits 
per la legislació i el planejament sectorials o pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi 
iniciat el procediment de reparcelꞏlació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de 
l’actuació urbanística que els afecta.  
 
L’apartat 2 del mateix article diu que els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals 
autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi 
transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els afectats 
tinguin dret a percebre indemnització.  
 
Amb tot el que s’ha exposat, es pot dir que l’ús provisional d’una edificació existent, ubicada dins el 
PAU24, per destinar-la a ús de magatzem de camions i acopi de material de construcció, compleix 
amb la normativa vigent segons els diferents requeriments i condicions descrites i justificades.  
 
 

 
 
 

Banyoles, 
setembre de 2019 

 
 
 

Arquitectes, 
Daniel Félez Xutglà 
Tecnopol Arquitectura 

i Urbanisme SLP 
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ANNEX 3
FITXA PAU 24

Projecte Ús provisional en construcció preexistent
setembre de 2019 Emplaçament: Avinguda Països Catalans, 163 - Banyoles

Promoto: Grupefe SA



Delimitació




	01-portada
	02-index
	03-portada memoria descriptiva
	04-memoria
	05-portada planols
	06-planols
	01-localitzacio
	02-situacio
	03-planta coberta
	04-plantes actuals
	05-planta coberta propsota
	06-planta baixa proposta

	07-portada annex 1
	08-fitxa cadastre
	09-portada annex 2
	10-nota registre
	11-portada annex 3
	12-fitxa PAU 24

		2019-10-07T12:12:41+0200
	DANIEL FELEZ I XUTGLA / num:28472-6




