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1. Generalitats 
1.1. Antecedents 

L’empresa Excavacions Masdevall S.L., és una empresa dedicada a les activitats d’excavació, 
consolidació i preparació de terrenys, enderrocs i a la construcció d'obra civil tan pública com 
privada. 
Actualment la seu social de l’empresa es troba al polígon Industrial UP6 – Can Famada de 
Banyoles. 
La divisió d’Excavacions Masdevall S.L., que es dedica a l’obra civil, es troba actualment en 
expansió, i per les dificultats logístiques que es troben amb els diferents proveïdors, ha fet 
necessari disposar d’un magatzem exterior per a l’acopi d’àrids, grava, rocalla, materials de 
construcció i contenidors, que actua com a magatzem regulador i agilitza el funcionament de 
l’empresa, evitats ruptures d’estoc o talls en les cadenes de distribució, .... 
La opció més òptima per a ells, és utilitzar el magatzem exterior per acopi d’àrids, materials de 
construcció i contenidors, existent a la finca de la seva propietat ubicada al Pla de la Coromina, 
Polígon 4, parcel·les 106, 107 i 123 de Banyoles. 
 
Altrament comentar, que a la província de Girona s’han atorgar autoritzacions per a obres i usos 
provisionals, assimilables als de la present memòria, com són els següents expedients: 

• EXP.   2018/067847/6: ÚS PROVISIONAL PER INSTAL·LAR  CENTRE DE VENDA I 
EMMAGETZEMATGE DE TERRES D’EXCAVACIÓ, Castelló Empúries  CTU DE 18-12-18. 

• EXP.  2019/070199/6: TANCAMENT D’UNA PARCEL·LA PER ACOPI  DE MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ   PARCEL·LA 40 POLIGON 13,   Santa Cristina d’Aro  CTU  13-11-19. 

• EXP. 2018/065689/6: CLASSIFICACIO  I VENDA D’ARIDS I EMMAGATZEMATGE 
TEMPORAL DE TERRES D’EXCAVACIÓ, Mont-ras   CTU 26-7-18 

• EXP. 2018/065792/6:  CONSTRUCCIO TANCA I  US D’EMAGATZEMATGE  A LA RONDA 
MONESTIR, 148  Banyoles,  CTU 10-5-18 

 
 

1.2. Objecte del projecte 
L’objecte d’aquesta memòria és obtenir l’autorització de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona per al ús de de caràcter provisional de la finca del Pla de la Coromina, Polígon 4, parcel·les 
106, 107 i 123 de Banyoles, dins el sector no desenvolupat SUD6 a l’est del sector industrial UP4, 
com a magatzem exterior per a l’acopi d’àrids, grava, rocalla, materials de construcció i 
contenidors, així com la instal·lació d’un mòdul prefabricat de caràcter provisional que s’utilitzarà 
com a magatzem d’eines i equips pel manteniment de la finca. 
Les obres i actuacions previstes, objecte del present expedient, són les mínimes 
necessàries i imprescindibles, per a l’exercici de l’activitat, amb ús provisional. 
 
 

1.3. Emplaçament de l’obra 
Adreça:    Pla de la Coromina, Polígon 4, Parcel·les 106,107 i 123 

Població:  Banyoles NCP:        17820 Comarca: El Pla de l'Estany 

Ref. Cad.: 17016A004001060000EE, 17016A004001070000ES i 17016A004001230000EP  

Ref. Reg.: Registre de la Propietat de Banyoles, Volum 2.992, Llibre 252, Foli 200, Finca 516  

Ref. Reg.: Registre de la Propietat de Banyoles, Volum 2.948, Llibre 245, Foli 65, Finca 1.026  

Telèfon:    972581322 Mòbil: 626689204 e-mail:      info@masdevall.es 
Coordenades UTM    X: 481835    Y: 4662670          Font Coordenades:  Equip GPS     De mapa 1:2000 
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1.4. Dades del promotor 
Nom:       EXCAVACIONS MASDEVALL, S.L. NIF o CIF: B17095241 

Repres.:  Marc Masdevall Vila NIF o CIF: 40359983C 

Adreça:   Carrer Mas Famada, 22 NCP:         17820 

Població: Banyoles Comarca:  El Pla de l'Estany 

Telèfon:   972581322 Mòbil: 626689204 e-mail:       info@masdevall.es 
 
 

1.5. Dades del tècnic redactor 

Societat: BERTRAN ENGINYERIA, S.L.P. NIF o CIF: B17499278 

Tècnic:    Jordi Bertran i Jordà NIF o CIF: 77918667A 

Titulació: Arquitecte Col. núm.: 38208-6 

Adreça:   Carrer Barcelona 29-31 Baixos  NCP:         17820 

Població: Banyoles Comarca: El Pla de l'Estany Província: Girona 

Telèfon:   972572658 Web:         www.bertran.es Correu-e:  bertran@bertran.es 
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2. Memòria descriptiva i justificativa 
2.1. Classificació i qualificació urbanística del sòl 

Segons la normativa urbanística vigent al municipi, el sòl on s’ubica l’activitat de magatzem 
exterior per a l’acopi d’àrids, grava, rocalla i materials de construcció i un mòdul prefabricat de 
caràcter provisional que s’utilitzarà com a magatzem d’eines i equips, està classificat com a: sòl 
urbanitzable delimitat. 
Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la zona on vol instal·lar, és el sector SUD6 “Pla 
de la Coromina”, el qual tindrà un desenvolupament industrial. 
 
 

2.2. Normativa urbanística municipal aplicable 
El planejament vigent a aquest municipi és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 22 de desembre de 2.020 
de 2011 i publicat al DOGC número 8340 de 12 de febrer de 2.021. 
 
 

2.2.1. Zones de sòl urbanitzable 

Article 171. Ordenació i regulació del sòl urbanitzable. 
1. El sòl urbanitzable comprèn aquells terrenys que aquest POUM considera necessaris i 
adequats per garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica, sota el principi del 
desenvolupament urbanístic sostenible definit a l’article 3 del TRLU i a la Memòria d’aquest Pla. El 
sòl classificat com a urbanitzable a Banyoles és quantitativament proporcionat a les previsions de 
creixement del municipi, evita la dispersió sobre el territori i afavoreix les continuïtats amb les 
xarxes viàries i de serveis i permet el desplegament de programes de sòl i d’habitatge. 
2. Aquest POUM classifica només sòl urbanitzable delimitat i no delimitat, que es troba constituït 
per aquells sectors específicament delimitats que són susceptibles de transformació urbanística 
mitjançant la formulació, tramitació i aprovació definitiva del corresponent pla parcial urbanístic o 
del seu Pla Parcial de delimitació, i mitjançant el seu desenvolupament a través dels 
corresponents instruments de gestió. 
 
Article 172. Sectors de sòl urbanitzable delimitat. 
1. En funció de l’ús dominant dels sectors s’estableixen les següents tipologies: 
  D1: Desenvolupament residencial 
  D2: Desenvolupament activitats econòmiques 
  D3: Desenvolupament mixt 
  D4: Desenvolupament especial 
Els diferents sectors s’identifiquen amb la clau SUD (sòl urbanitzable delimitat) i SUND (sòl 
urbanitzable no delimitat) i es relacionen numèricament. 
2. Aquelles determinacions que aquest POUM estableix de manera vinculant, queden fixades als 
plànols d’ordenació mitjançant la qualificació concreta, amb independència que els plans parcials 
que desenvolupin els sectors puguin ajustar-les en funció de l’ordenació detallada. 
3. La tipologia D4 desenvolupament especial, ve motivada per la protecció de les hortes existents, 
de manera que a la zona dels sectors on s’estableix aquesta tipologia només s’admetrà que es 
mantinguin els edificis existents corresponents a habitatges ocupats o altres que puguin tenir 
interès en el seu manteniment i la construcció d’equipaments de proporcions ajustades a la 
integració del entorn i la qualificació d’espais lliures públics. Les finques destinades a hortes es 
qualificaran amb l’epígraf 0h, lliures d’edificació de conservació de les hortes i a excepció que 
estiguin vinculades a habitatges que l’ordenació del sector regula el seu manteniment, seran 
objecte de cessió en el procés reparcel·latori, si bé es podran establir mecanismes de concessió 
als propietaris als efectes que puguin disposar de l’ús de la propietat si es garanteix que sigui el de 
conservació de les hortes. 
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4. La relació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat i sòl urbanitzable no delimitat s’adjunta en 
l’annex normatiu 1C d’aquest POUM en el qual es detallen en forma de fitxa. 
5. El Pla descriu, per a cada sector, els objectius del seu desenvolupament i en determina les 
condicions d’ordenació, edificació, ús i gestió. 
6. Els diferents sectors, així com els seus usos principals, que aquest Pla d’ordenació urbanística 
municipal delimita en el sòl urbanitzable són els següents: 
 

SECTORS URBANITZABLES (SUD) 

Nom Ús 
Sup. 
Ha 

SUD 1 – Les Arcades R   3,23 
SUD 2 – Hortes sota Monestir 1 R   6,44 
SUD 3 – Hortes sota Monestir 2 R   7,61 
SUD 4 – Canaleta Central R   7,05 
SUD 5 – Canaleta R i A   3,83 
SUD 6 – Industrial Est A   9,84 
SUD 7 – Accés Nord R   1,65 
SUD 8 – Les Arcades 2 R i A   1,77 

TOTAL 41,42 
 
Article 173. Paràmetres i condicions dels plans parcial de sòl urbanitzable delimitat. 
1. Els paràmetres i les condicions dels plans parcials es regulen a cadascuna de les fitxes de 
l’annex normatiu 1C, Plans parcials urbanístics. 
2. A les fitxes s’inclouen les determinacions següents: 

a) L’àmbit de cadascun dels sectors a desenvolupar mitjançant pla parcial, amb la superfície 
corresponent expressada en m², segons la delimitació que es grafia en els plànols de la sèrie 
o.2 Qualificació i ordenació detallada del sòl, a escala 1:1.000. 

 b) Els objectius generals del desenvolupament de cada sector. 
 c) Les condicions d’ordenació, edificació i ús de cada sector, amb les especificacions següents: 

- El coeficient d’edificabilitat bruta expressat en m² sostre/m² sòl. Especificant els 
coeficients corresponents a usos residencials i complementaris. Altrament es podrà 
expressar l’edificabilitat màxima en termes de sostre absolut, sense indicar el coeficient 
d’edificabilitat brut, ja que aquest sempre ha de correspondre amb el sòl computable i no 
amb la totalitat del sòl del sector. 
- La densitat màxima d’habitatges bruta, expressada en hab/ha, en els sectors residencials, 
en base al nombre màxim d’habitatges calculat segons els diferents tipus d’aprofitament 
amb el criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el 
principi de densitat dinàmica o densitat social. 
- Els percentatges mínims de cessió per a cada tipus de sistema, les del sistema estany 
s’inclouen en la del sistema d’espais lliures, així com el percentatge mínim total de sòl 
públic i el màxim de sòl d’aprofitament privat. Als efectes del compliment del percentatge 
de cessió de espai lliure públic SV, computa la superfície destinada al sistema SR. 
- Les determinacions fonamentals de l’ordenació, quant a localització de zones i sistemes 
es refereix, i respecte a la posició de l’arquitectura, quan així es considera adequat. 
- La localització i el traçat preferent dels sistemes adscrits al sector i de les diferents zones 
delimitats en els plànols d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable, sèries o.2 grafiats, tenen 
valor indicatiu i que es concretaran en els plans parcials corresponents, a excepció que a la 
fitxa determini el seu caràcter vinculant. 
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- Si l’ordenació resultant contempla la convivència d’usos diferents de difícil encaix, caldrà 
definir la fórmula de transició adequada que garanteixi la correcta cohabitació d’usos 
regulats. 

d) Les condicions de gestió, on es determina els polígons d’execució, el sistema d’actuació 
preferent i les càrregues d’urbanització que li corresponen de cada sector. 
e) Les determinacions ambientals necessàries que avalin i garanteixin l’optimització dels 
recursos naturals, l’eficiència energètica, la millora de les condicions de qualitat urbana dels 
espais públics i dels habitatges, la gestió integrada de residus així com la incorporació de 
criteris de mobilitat sostenible. En qualsevol cas, si a l’àmbit de cada sector hi ha activitats en 
funcionament legalment implantades, amb independència del que s’estableixi concretament a la 
fitxa, s’hi admetran intervencions que millorin l’activitat i la possibilitat d’ampliació de les 
construccions existents, es limitarà a aquelles de caràcter provisional d’acord amb l’article 53.5 
del TRLU. 
Tan mateix els documents ambientals dels sectors d’ús residencial que confrontin amb sectors 
d’activitat hauran de verificar la compatibilitat de les ordenacions que es proposin amb l’objecte 
de garantir l’assoliment dels objectius de qualitat acústica en els nous edificis d’ús residencial o 
d’equipaments públics. 
f) L’agenda de desenvolupament del sector en funció dels sexennis previstos i els diferents 
processos necessaris pel desenvolupament del sector. S’estableix si s’escau, la necessitat de 
redactar documents previs al planejament derivat, com són el PEU Canaleta per determinar les 
proteccions d’inundabilitat i l’Avantprojecte d’urbanització per definir el traçat dels vials 
estructurants i les xarxes de serveis en alta. 
g) L’agenda de desenvolupament del sector, en funció dels recursos previstos i els diferents 
processos necessaris pel desenvolupament del sector. Les determinacions de l’agenda tindran 
consideració vinculant i només serà possible avançar els terminis si es justifica l’interès públic 
mitjançant una millora dels espais de dotació previstos a la fitxa corresponent, i una justificació, 
en termes ambientals, de la necessitat real de consum de nou sòl i de la disponibilitat de 
recursos hídrics, energètics i d’infraestructures de sanejament per atendre les noves demandes. 
h) Als terrenys compresos en sectors urbanitzables, es podran autoritzar usos i obres de 
caràcter provisional, d’acord amb les determinacions establertes a l’article 53 del TRLU. 
En aquells casos en que s’hagi iniciat el procediment de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica però que els propietaris unànimement acordin no iniciar les obres 
d’urbanització en un termini màxim de 3 anys, també s’admetrà l’autorització d’usos provisionals 
destinats al lleure, l’esbarjo, a l’ús esportiu, recreatiu, turístic i cultural... 

 
2.2.2. Normativa del sector de desenvolupament industrial est 

D’acord amb la fitxa SUD6 Industrial Est, aquest sòl d’ús principal per a activitats econòmiques, hi 
són compatibles els usos classificats en CLAU A. 
 
SECCIÓ SETENA. ZONA D’ACTIVITAT ECONÒMICA, INDUSTRIAL. CLAU A1 
 
Article 152. Definició i subzones 
 
1. Definició 
La zona d’activitat econòmica, industrial, clau A1, inclou els sòls destinats a acollir les activitats 
industrials, ja siguin en naus de mides i règims de tipologies entre mitgeres, o en naus de mida 
mitjana o gran, i en tipologia aïllada. S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau A1 
 
2. S’estableixen les subzones següents 
- Edificació entre mitgeres A11 
- Edificació aïllada A12 
 



  
 

EXCAVACIONS MASDEVALL S.L. 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

c/ Barcelona, 29/31 baixos      17820 BANYOLES                              7 
Tels: 972 572 658           www.bertran.es            Correu-e: bertran@bertran.es 

Article 154. Paràmetres de regulació general que s’apliquen a la zona d’activitat econòmica, 
industrial. Clau A1. 
Aquesta zona, a part dels paràmetres específics de la zona regulats en l’article següent, es regula 
segons els paràmetres comuns i els referents a l’edificació situada en relació a la parcel·la, definits 
i regulats tots amb caràcter genèric en el capítol II Paràmetres d’ordenació del títol IX, d’aquestes 
NU, en les seccions i subseccions següents: 
- Pel que fa a la volumetria definida: 

- En la secció segona de paràmetres referits a la parcel·la: la subsecció primera i la 
subsecció segona (articles del 238 al 246), en relació als paràmetres comuns a parcel·les 
amb tot tipus d’edificació. 
- La secció tercera, subsecció primera i segona (articles del 251 al 260) en relació als 
paràmetres referits al carrer. 
- La secció quarta (articles del 261 al 278) en relació als paràmetres referits a l’edificació. 

- Pel que fa a la volumetria flexible: 
- En la secció segona de paràmetres referits a la parcel·la: la subsecció primera, la 
subsecció segona (articles del 238 al 250) i la subsecció 3ª inclou els paràmetres 
específics per edificacions situades a la parcel·la. 
- La secció tercera, (articles del 251 al 253) en relació als paràmetres referits al carrer, 
només els de la secció 1ª. 
- La secció quarta (articles del 261 al 278) en relació als paràmetres referits a l’edificació 

 
Article 155. Regulació específica de la zona d’activitat econòmica, industrial, subzona 
d’edificació entre mitgeres. Clau A11. 
 
1. Definició 
Es correspon a les edificacions per a activitats econòmiques alineades a vial. 
 
2. Paràmetres referits a la parcel·lació 
- Parcel·la mínima: La parcel·la mínima en aquesta zona serà de 500 m2. 
- Front mínim: El front mínim de parcel·la serà de 14 metres. 
 
3. Paràmetres en relació amb la parcel·la 
- Ocupació: L’ocupació de les parcel·les industrials serà del 70%, i per tant d’aquest càlcul se’n 
determinarà la fondària edificable, quan no vingui determinada pels plànols d’ordenació. En els 
espais no edificables al front de parcel·la només es podran destinar a estacionament de vehicles i 
lloc de carrega i descàrrega, i es podran sistematitzar amb arbrat i jardineria, no podent-se 
destinar en cap cas a magatzematge de material ni matèries primer o manufactures ni al 
desenvolupament propi de l’activitat industrial, comercial o de magatzematge de que es tracti, la 
qual s’haurà de desenvolupar forçosament a l’interior de les edificacions o en els espais lliures del 
fons de les parcel·les.” 
 
4. Paràmetres d’edificació en relació amb el carrer 
En aquesta zona s’ordenen els solars de sòl urbà per a ús industrial que es poden edificar en 
règim d’alineació de vial, en naus industrials o en edificis d’ús exclusiu. 
 
5. Paràmetres en relació a l’edificació 
- Alçària de l’edificació: L’edificació en aquesta zona tindrà una alçària màxima de 10,5 metres en 
PB + PP. 
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Els elements tècnics o logístics com sitges o magatzems verticals que, per exigències del procés 
de la activitat, hagin d’ultrapassar l’alçària màxima assenyalada, podran ser autoritzats sempre 
que la seva construcció no perjudiqui terceres persones. Aquest elements tècnics podran disposar 
de la seva coberta i/o paraments, però limitats en una superfície del 20% de la parcel·la i sempre 
que es justifiqui tècnicament la seva necessitat. 
 
6. Condicions d’ús 
S’admeten els usos següents: 
 2.1 Oficines i serveis. Compatible. 

2.2 Comercial. Condicionat a les determinacions del Decret llei 1/2009 d’equipaments 
comercials o la normativa que la substitueixi. 

 2.4 Restauració. Compatible. 
 2.5 Recreatius i espectacles tipus I i II. Compatible. 
 3. Industrial. Dominant 

5. Equipaments i dotacions públiques. Compatible a excepció de l’ús 5.1a Sanitari que s’admet 
amb les excepcions dels centres sanitaris d’internament com hospitals, sanatoris i clíniques. 

 6. Serveis tècnics i ambientals. Compatible. 
 7.2 Aparcament. Compatible. 

S’admetran dos activitats per parcel·la, amb independència de l’ús d’oficina, amb les següents 
condicions: 

  - Que siguin del mateix ús general, segons la classificació d’usos establerta. 
  - Que cada activitat tingui una façana amb accés a vial de 7 metres. 

- Que la superfície mínima adscrita de cada activitat sigui, com a mínim, de 200 m2. L’ús 
d’oficina i serveis s’admet com a ús principal o com a ús complementari i de diferents 
titulars. 

 
7. Especificitats 
 7.1. A la subzona A11a, s’aplicaran els següents paràmetres: 
  - L’edificabilitat neta màxima és de 1,50 m2st / m2s. 

- La alineació a façana serà obligatòriament paral·lela al carrer i separada del mateix 5 
metres.  

 7.2. A la subzona A11b, s’aplicaran els següents paràmetres: 
  - La façana mínima serà de 12 metres. 
  - L’edificabilitat neta màxima és de 1,13 m2st / m2s. 
  - La ocupació màxima és del 75% - L’alçada reguladora màxima és de 12 metres. 

- La separació als límits de la parcel·la serà de 5 metres a excepció de les mitgeres on no 
caldrà separar-se. 

 7.3. A la subzona A11c, s’aplicaran els següents paràmetres: 
  - La parcel·la mínima és de 300 m2. 
  - La façana mínima és de 10 m. 
  - L’edificabilitat neta màxima és de 1,25 m2st / m2s. 
  - La ocupació màxima és del 80% - L’alçada reguladora màxima és de 7,50 metres. 
  - La alineació de la façana s’haurà d’ajustar a la vialitat. 
 7.4. A la subzona A11d, s’aplicaran els següents paràmetres 
  - L’edificabilitat neta màxima és de 1,88 m2st / m2s. 
  - La ocupació màxima és del 87,7% 
  - La alineació de la façana a la Ronda Monestir és obligatòria. 
 7.5. A la subzona A11e, s’aplicaran els següents paràmetres: 
  - La parcel·la mínima és de 300 m2. 
  - La façana mínima és de 10 m. 
  - L’edificabilitat neta màxima és de 1,307 m2st / m2s. 
  - L’alçada reguladora màxima és de 9 metres. 
  - La separació de l’edificació a vials s’ajustarà a les definides als plànols d’ordenació. 



  
 

EXCAVACIONS MASDEVALL S.L. 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

c/ Barcelona, 29/31 baixos      17820 BANYOLES                              9 
Tels: 972 572 658           www.bertran.es            Correu-e: bertran@bertran.es 

  - S’admetrà una activitat per parcel·la mínima 
7.6. A la subzona A11f, que prové del Pla Parcial Ampliació NP3, s’aplicaran els següents 
paràmetres: 

  - La parcel·la mínima és de 1000 m2. 
  - La façana mínima és de 20 m. 
  - L’edificabilitat neta màxima és de 1,50 m2st / m2s. 
  - La ocupació màxima és del 75% 
  - L’alçada reguladora màxima és de 9 metres. 
  - Les alineacions s’ajustaran a les definides als plànols d’ordenació. 

7.7. A la subzona A11g, que prové de la modificació del Pla Parcial Ampliació NP3, s’aplicaran 
els següents paràmetres: 

  - La parcel·la mínima és de 1000 m2. 
  - La façana mínima és de 20 m. 
  - L’edificabilitat neta màxima és de 1,00 m2st / m2s. 
  - La ocupació màxima és del 75% 
  - L’alçada reguladora màxima és de 9 metres. 

- Separació a vial i altres zones 5,00 m. excepte aquells fronts de vial assenyalats als 
plànols que seria de 3 m. 

 
Article 156. Regulació específica de la zona d’activitat econòmica, industrial, subzona 
d’edificació aïllada. Clau A12. 
 
1. Definició 
Es correspon a les edificacions per a activitats econòmiques de configuració aïllada en parcel·les 
petites. 
 
2. Paràmetres referits a la parcel·lació 
- Parcel·la mínima: La parcel·la edificable tindrà una superfície mínima de 1.000 m2 
- La longitud de la seva façana al carrer no serà inferior a 20 metres 
 
3. Paràmetres en relació amb la parcel·la 
- Edificabilitat màxima: L’edificació principal de la parcel·la no excedirà del sostre que resulta 
d’aplicar a la superfície de la parcel·la el coeficient de 1 m2 de sostre/ m2 de superfície. 
- Ocupació: L’ocupació de parcel·la per l’edificació principal no excedirà del 70% de la seva 
superfície. 
- Distàncies a les partions: les edificacions se situaran a una distància mínima de 5 metres del 
front de parcel·la que doni al carrer o a un espai lliure públic. També se situaran a una distància 
mínima de 5 metres a la resta de partions. 
- En els espais no edificables al front de parcel·la només es podran destinar a estacionament de 
vehicles i lloc de carrega i descàrrega, i es podran sistematitzar amb arbrat i jardineria, no 

�podent se destinar en cap cas a magatzematge de material ni matèries primer o manufactures ni 
al desenvolupament propi de l’activitat industrial, comercial o de magatzematge de que es tracti, la 
qual s’haurà de desenvolupar forçosament a l’interior de les edificacions o en els espais lliures del 
fons de les parcel·les.” 
 
4. Paràmetres d’edificació en relació amb el carrer 
- Construccions auxiliars: S’admeten les garites o casetes de control d’accés de persones i 
materials, i les casetes dels comptadors dels serveis urbans o dels transformadors de l’electricitat, 
que es podran construir, quan calgui, a la franja de separació entre l’edifici principal i el carrer, 
sempre que el seu tractament no distorsioni les visuals de l’entorn. 
Els cossos edificats destinats als usos especificats en el paràgraf anterior o qualsevol altre que es 
pugui considerar auxiliar de l’activitat podran originar una ocupació addicional del 5% de la 
superfície de la parcel·la, i computaran edificabilitat quan siguin utilitzables per persones. Aquests 
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cossos seran de planta baixa, la seva alçària no serà superior a 3,50 m, i mantindran les 
distàncies que qualsevol edificació ha d’observar respecte a les partions de la parcel·la amb 
l’excepció de les toleràncies assenyalades. 
 
5. Paràmetres en relació a l’edificació 
- Alçària de l’edificació: Els volums d’edificació no excediran en cap punt l’alçària de 12 metres. 
Els elements tècnics o logístics com sitges o magatzems verticals que, per exigències del procés 
de la activitat, hagin d’ultrapassar l’alçària màxima assenyalada, podran ser autoritzats sempre 
que la seva construcció no perjudiqui terceres persones. Aquest elements tècnics podran disposar 
de la seva coberta i/o paraments, però limitats en una superfície del 20% de la parcel·la i sempre 
que es justifiqui tècnicament la seva necessitat. 
 
6. Condicions d’ús 
S’admeten els usos següents: 
 2.1 Oficines i serveis. Compatible. 

2.2 Comercial. Condicionat a les determinacions del Decret Legislatiu 1/2009 d’equipaments 
comercials o la normativa que la substitueixi. 

 2.4 Restauració. Compatible. 
 2.5 Recreatius i espectacles tipus I i II. Compatible. 
 3. Industrial. Dominant 

5. Equipaments i dotacions públiques. Compatible a excepció de l’ús 5.1a Sanitari que només 
s’admet per clíniques veterinàries o similars. 

 6. Serveis tècnics i ambientals. Compatible. 
 7.2 Aparcament. Compatible. 

S’admetran dos activitats per parcel·la, amb independència de l’ús d’oficina, amb les següents 
condicions: 

  - Que siguin del mateix ús general, segons la classificació d’usos establerta. 
  - Que cada activitat tingui una façana amb accés a vial de 7 metres. 
  - Que la superfície mínima adscrita de cada activitat sigui, com a mínim, de 200 m2. 
 
 

2.3. Normativa aplicada per a sol·licitar les obres i l’ús provisional 

La normativa aplicable per a sol·licitar les obres i l’ús provisional d’un acopi d’àrids i materials de 
construcció, vinculada a una empresa dedicada a les activitats d’excavació, consolidació, 
preparació de terrenys i a la construcció d’obra civil, és el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme, concretament el Títol Segon “Règim 
urbanístic i classificació del sòl”, Capítol V “Règim d’ús provisional del sòl”, i específicament els 
articles 53 “Règim d’ús del sòl” i el 54 “Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i 
obres de caràcter provisional”. 
Així mateix, la documentació a presentar per a sol·licitar els usos i obres provisionals així com el 
seu procediment, està establert en els articles 65, 66, 67, 68, 69 i 70 del  Decret 64/2014 pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
 

2.3.1. Text refós de la Llei d’Urbanisme (D.L. 1/2010) 

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 reparcel·lació, d’ocupació 
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directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els 
afecta. 
1 bis. En cas de què en els terrenys als que es refereix l’apartat 1 hi estigui prevista la 
gestió de planejament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, poden 
autoritzar-se nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el Registre 
de la propietat del projecte de reparcel·lació. Els usos autoritzats no poden tenir un 
termini de vigència superior als set anys a partir de la data d’inscripció del projecte de 
reparcel·lació, i únicament poden autoritzar-se a les finques edificades prèviament a 
l’inici del projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el planejament que s’executa, i 
sempre que no impedeixin la futura execució de les seves previsions. Les obres 
necessàries pel desenvolupament dels usos autoritzats amb caràcter provisional es 
sotmeten al règim establer per a les construccions i instal·lacions que estiguin 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, sense que, en 
cap cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 

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 instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos 

en la zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si 
aquestes construccions i instal·lacions 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. 

6. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració pública 
poden ésser ocupats temporalment per raó de l’execució d’obres o la prestació de 
serveis públics. També poden ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica per a 
instal·lar-hi mercats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, 
recreatives, culturals, aparcaments públics i similars. L’autorització d’aquests usos per 
l’administració titular del domini públic no comporta l’incompliment de l’obligació de 
destinar els terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic. 

 
Article 54- Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter 
provisional 

1. Les sol·licituds 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 
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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 sol·licitats al seu estat originari. 

2. Si la sol·licitud 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 sol·licitar 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 sol·licitats 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. 

 
 

2.3.2. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (D. 64/2014) 

Llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals 
Article 65- Sol·licituds 

1. Les sol·licituds de llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han de presentar 
amb la documentació següent: 
a) Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així 

com de les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, 
amb indicació dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i de reposició. 

b) Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la 
seva referència registral i cadastral. 

c) Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels 
serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió 
corresponents. 

2. Els documents a què fa referència l’apartat 1 s’han d’elaborar amb el grau de detall 
suficient per comprovar el caràcter provisional dels usos i les obres de conformitat amb 
el règim d’ús provisional del sòl. 

 
Article 66- Acceptació dels efectes i compromís d’advertència 
A més dels documents a què fa referència l’article 65, amb la sol·licitud s’han d’aportar els escrits 
dels titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres 
provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a: 

a) L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que 
s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho 
acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests 
conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol 
altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats. 

b) El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i 
obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb 
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terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o ús 
corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.  

 
Article 67- Informació pública 
Les sol·licituds de llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han de sotmetre al tràmit 
d’informació pública durant el termini de vint dies. 
 
Article 68- Informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme 

1. Simultàniament a l’establiment del període d’informació pública, s’ha de sol·licitar 
informe a la comissió territorial d’urbanisme competent sobre els aspectes de legalitat 
dels usos i les obres provisionals interessades. 

2. L’òrgan municipal competent no pot atorgar la llicència urbanística sol·licitada si 
l’informe emès és desfavorable. 

3. El termini per emetre l’informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme és de dos 
mesos. Si aquest informe no s’emet en el termini assenyalat es pot interrompre el 
termini dels tràmits successius. 

 
Article 69- Resolució 

1. El termini per atorgar la llicència urbanística d’usos i obres provisionals és de dos 
mesos. El còmput d’aquest termini resta suspès durant el període comprès entre la 
sol·licitud de l’informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme competent i la 
seva recepció o, si l’informe no s’emet dins del termini assenyalat, el dia de finiment 
d’aquest termini. 

2. La resolució municipal que atorgui una llicència urbanística d’usos i obres provisionals 
pot subjectar-la a un termini temporal màxim. 

3. Les llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han d’atorgar amb la condició 
resolutòria expressa que l’acceptació i el compromís a què fa referència l’article 66 
siguin també assumits expressament per les terceres persones que adquireixin, en virtut 
de qualsevol negoci jurídic, els drets de propietat i ús relacionats directament amb els 
usos i les obres provisionals autoritzades. 

 
Article 70- Eficàcia 

1. L’eficàcia de les llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals resta supeditada al 
fet que les persones titulars acreditin davant l’administració municipal atorgant les 
circumstàncies següents: 
a) Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària 

de les condicions sota les quals s’atorgui la llicència urbanística corresponent. 
b) Constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del 

sector públic, de garantia suficient per assegurar la reposició de la situació que 
s’alteri al seu estat original. Aquesta garantia s’ha de constituir a disposició de 
l’administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les obres de 
reposició. 

2. Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de desmuntar o 
enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’administració municipal, amb 
audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents: 
a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3. 
b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència 

urbanística corresponent. 
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut o 

no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. 
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2.4. Justificació del caràcter provisional dels usos i les obres 

L’activitat que es pretén dur a terme, amb caràcter provisional, és l’emmagatzematge i acopi 
d’àrids, grava, rocalla, materials de construcció i contenidors, a la finca de la seva propietat 
ubicada al Pla de la Coromina, Polígon 4, parcel·les 106, 107 i 123 de Banyoles. 
Es tracta d’un emmagatzematge aèria completament a l’exterior, que precisarà dels següents 
elements i/o construccions pel seu desenvolupament, una tanca amb portal d’accés per a vehicles 
a l’accés a la finca, uns boxes pavimentats per classificació de sorres i àrids i una caseta 
prefabricada mòbil per a l’emmagatzematge d’eines, equips i maquinaria pel manteniment de la 
finca. 
Tal i com s’ha comentat en el punt 1.1. “Antecedents”, actualment la seu social de l’empresa 
d’Excavacions Masdevall S.L., es troba al carrer Mas Famada 22 de Banyoles, que es dedica a les 
activitats d’excavació, consolidació i preparació de terrenys, enderrocs i a la construcció d'obra 
civil tan pública com privada, es troba actualment en expansió i per les dificultats logístiques que 
es troben amb els diferents proveïdors, ha fet necessari disposar d’un magatzem exterior per a 
l’acopi d’àrids, grava, rocalla, materials de construcció i contenidors, que actua com a magatzem 
regulador i agilitza el funcionament de l’empresa. 
És per això, que es proposa utilitzar com a magatzem exterior per acopi d’àrids, materials de 
construcció i contenidors, la finca de la seva propietat ubicada al Pla de la Coromina, Polígon 4, 
parcel·les 106, 107 i 123 de Banyoles. 
Aquesta activitat que es vol desenvolupar en aquesta finca, és una activitat de caire industrial i 
logístic, relacionada amb el sector de la construcció.  
Així mateix, i tal i com s’ha especificat, les obres i actuacions previstes, són les mínimes 
necessàries imprescindibles, per a l’exercici de l’activitat, amb ús provisional. 
 
 

2.4.1. Emmagatzematge exterior 

Tal i com s’ha especificat, es tracta d’uns emmagatzematges i acopis exteriors d’àrids, materials 
de construcció i contenidors, i que s’utilitza en els diferents obres de construcció en què participa 
l’empresa, actuant com a magatzem regulador, agilitzant el funcionament de l’empresa. 
Els emmagatzematges i acopis exteriors que s’hi realitzen, es descriu a continuació: 
 
Terres 

- Terres per a aplicacions de jardineria. 
- Terres per a consolidacions de terrenys. 

 
Graves 

- Graves de drenatge 
- Graves per a aplicacions de jardineria. 
- Graves per a sub-bases 

 
Sorres i àrids 

- Sorra fina, a doll i en big-bags 
- Sorra granulada 
- Sauló 

 
Pedres 

- Pedres decoratives 
- Pedra de Banyoles 
- Pedra per a murs d’escullera 
- Pedra per a façanes 
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Material de construcció 
- Maons, rajoles ceràmiques 
- Blocs de formigó 
- Prefabricats de formigó 
- Canonades de formigó per a instal·lacions de sanejament 
- Canonades plàstiques per a instal·lacions d’aigua 
- Tanques 
- Barres d’acer corrugat 

 
Altres 

- Contenidors metàl·lics 
- Tanques delimitadores 

 
En cap cas, s’utilitza la finca per a l’emmagatzematge de residus generats - derivats de les obres 
de construcció en què es participa, que es gestionen a la mateixa obre on es generen, a través de 
gestors autoritzats. 
A la finca, s’habilitarà una zona per a l’emmagatzematge de residus produïts directament a 
l’emplaçament, com ara fustes de palets trencats, rajoles trencades, plàstics i embalatges, ..., i 
que també es gestionaran a través de gestors autoritzats. 
 
 

2.4.2. Boxes pavimentats de classificació 

A fi de classificar i emmagatzemar més correctament els materials de baixa granulometria, es 
disposa d’una zona de boxes, convenientment pavimentada, a fi de facilitar el seu moviment així 
com les operacions de càrrega i descàrrega per mitjans mecànics. 
Els boxes, totalment descoberts estan realitzats amb bloc de formigó, i tal i com s’ha especificat, la 
zona està pavimentada mitjançant solera de formigó. 
La zona, té caràcter provisional, i és desmuntable en la seva totalitat. 
A altres zones de l’activitat, es disposen d’altres boxes, que són de tipus mòbil, ja que es realitzen 
amb peces prefabricades de formigó armat desplaçables. Aquestes zones, per la tipologia dels 
materials que s’hi emmagatzemen, així com pel seu caràcter mòbil, no estan pavimentades. 
 
 

2.4.3. Tanca i portal d’accés 

A fi d’evitar la intrusió de persones alienes a l’activitat, la zona d’accés rodat i/o per a vianants a la 
finca, existeix una petita tanca i un portal no motoritzat de tipus metàl·lic. 
La tanca i portal són de caràcter provisional, i són totalment desmuntables. 
 
 

2.4.4. Casseta prefabricada mòbil 

La casseta prefabricada mòbil, està directament vinculada a l’activitat i s’utilitza per a 
l’emmagatzematge de eines, equips i maquinaria utilitzades pel manteniment de la finca, com ara 
desbrossadores i eines manuals per a petites operacions de reparació i manteniment. 
El mòdul prefabricat és de caràcter provisional, tota vegada és un mòdul desplaçable. 
 
 

2.4.5. Compatibilitat dels usos i obres de caràcter provisional amb la normativa 

urbanística municipal i sectorial 

D’acord amb allò exposat en el punt 5 de l’article 53 de la Decret Legislatiu 1/2010, modificat per 
l’article 16 de la Llei 3/2012, només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades 
als usos provisionals a què fa referència a l’apartat 3. En aquest cas, l’activitat que ens ocupa es 
podria relacionar amb les següent: 
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- L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles. 
- Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades. 
- En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la 

zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes 
construccions i instal·lacions 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. 

 
Així mateix, d’acord amb allò exposat en la “Secció Setena. Zones d’activitat econòmica, industrial. 
Clau A1” del POUM de Banyoles, en el sector SUD6 Industrial Est, en el qual es troba la finca, es 
un sector amb ús 3. Industrial - Dominant, essent compatible, entre altres amb 
l’emmagatzematge i acopi de àrids i materials de construcció proposat, tota vegada que les 
activitats de magatzem, d’acord amb els articles 281 i 284 del POUM de Banyoles, estan 
classificades amb el codi 3.2 Logistic i magatzem, dins del grup 3. Industria, logístic i 
tecnològic. 
Per tant, i en vista del què he exposat, considero que la intervenció que es vol fer és 
compatible amb el planejament vigent. 
 
 

2.5. Descripció de l’estat actual de la finca 

2.5.1. Generalitats 

La finca està composada per tres parcel·les, de formes irregulars. A les zones més pròximes a 
l’accés, les parcel·les tenen una pendent inferior a l’1,00%. A mesura que ens endinsem a la finca, 
el pendent va augmentat, fins a pics de 20-25%, pel que està configurada amb diferents feixes. 
La finca no està tancada perimetralment en la seva totalitat, únicament al seu accés, que es 
realitza a través del c/ Pla de la Coromina, des de l’Avinguda de la Farga de Banyoles i a la zona 
sud-oest, per una tanca perimetral del veí parcel·la 117. 
La finca, on es vol ubicar l’activitat, es troba totalment en sòl urbanitzable. 
Aquesta està composta de les finques cadastrals següents, amb les superfícies en sòl 
urbanitzable i no urbanitzable següent: 
 

 Situació finques Referència cadastral Registre de la propietat Classificació 
del sòl 

1A Pla de la Coromina 
Pol. 4, Par. 106  17016A004001060000EE 

Volum 2.992, Llibre 252, 
Foli 200, Finca 516 

Urbanitzable 
(SUD-06) 

1B Pla de la Coromina 
Pol. 4, Par. 123 17016A004001230000EP 

2 Pla de la Coromina 
Pol. 4, Par.107 17016A004001070000ES Volum 2.992, Llibre 252, 

Foli 200, Finca 516 
Urbanitzable 

(SUD-06) 
 
 
En conjunt, limita amb: 

- Nord:  Finques del Polígon 4, Parcel·la 105, 103, i 102 “El Boscató” 
- Est: Finques del Polígon 4, Parcel·la 108, 109 i 117 “El Boscató” 
- Sud: Finques del Polígon 4, Parcel·la 121, 122 i 124 “El Boscató” 
- Oest:  Ronda Canaleta, C/ Pla de la Coromina i finques urbanes del C/ Pla de la 

Coromina 70 i 89. 
 
 
 



  
 

EXCAVACIONS MASDEVALL S.L. 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

c/ Barcelona, 29/31 baixos      17820 BANYOLES                              17 
Tels: 972 572 658           www.bertran.es            Correu-e: bertran@bertran.es 

2.5.2. Superfície de les finques 

Les superfícies de les tres parcel·les que composa la finca, són les que s’especifíquen a 
continuació: 
 

 Situació finques Superfície 
cadastral 

Superfície 
registral 

Superfície 
comprovada 

1A Pla de la Coromina 
Pol. 4, Par. 106  8.546,00 

8.933,00 8.715,62 
1B Pla de la Coromina 

Pol. 4, Par. 123 712,00 

2 Pla de la Coromina 
Pol. 4, Par.107 12.067,00 10.937,00 12.840,72* 

Total 21.328,00 19.870,00 21.556,34 
* Per a l’activitat provisional, únicament s’utilitzarà d’aquesta finca 7.238,81 m2, essent la 
superficie total prevista de l’activitat de 15.954,43 m2. 
 
 

2.5.3. Estat inicial de les parcel·les 

A les parcel·les de la finca, ubicades la Polígon 4, Parcel·la 106, 107 i 123, del ”Pla de la 
Coromina”, abans de la seva utilització per a l’emmagatzematge exterior i acopi d’àrids, materials 
de construcció i contenidors, ja existia la tanca perimetral veïna, parcel·la 117. 
 
Tanca perimetral finca veïna – Parcel·la 117 

 
A la imatge s’observa la tanca perimetral veïna existent, parcel·la núm. 117 
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2.5.4. Estat actual de les parcel·les 

Actualment, a les parcel·les de la finca, ubicades la Polígon 4, Parcel·la 106, 107 i 123, del ”Pla de 
la Coromina”, s’hi alcen les següents construccions: 
 

Edifici Classificació del sòl 
Superfície 

construcció 
(m2) 

Tanca – Portal d’accés Urbanitzable No computa 
Boxes classificació materials lleugers Urbanitzable No computa 
Caseta prefabricada mòbil Urbanitzable 5,70 

 Total   5,70 
Tanca – Portal d’accés 
Tal i com s’ha indicat, es pretén legalitzar la tancament i portal existent a la zona la zona d’accés 
rodat i/o per a vianants a la finca, a fi d’evitar la intrusió de persones alienes a l’activitat. 
La tanca i portal de caràcter provisional i totalment desmuntable, està realitzat amb estructura i 
reixat metàl·lic i no està motoritzat. 

 
Imatge esquerra, des del C/ Pla de la Coromina de la tanca i portal d’accés a la finca. A la imatge, el portal no 
motoritzat, està completament obert. 
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 Imatge dreta, des del C/ Pla de la Coromina, de la tanca d’accés. A la imatge, el portal està obert 

 
Boxes classificació materials lleugers 
A fi de classificar i emmagatzemar més correctament els materials de baixa granulometria, es 
disposa d’una zona de boxes, convenientment pavimentada, a fi de facilitar el seu moviment així 
com les operacions de càrrega i descàrrega per mitjans mecànics. 
En total, hi ha dos boxes, totalment descoberts estan realitzats amb bloc de formigó, i tal i com 
s’ha especificat, la zona està pavimentada mitjançant solera de formigó. 

 
Imatge Box 1. Actualment s’hi emmagatzema sorra fina i grava. Al fons, s’observa el Box 2. 
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Imatge del Box 2. Actualment s’hi emmagatzema sorra fina 

 
Per altre banda, es preveuen disposar d’altres zones de boxes, que seran mòbils, a base de peces 
prefabricades de formigó armat. Aquestes zones, no estan pavimentades, i pel seu caràcter mòbil 
no es consideren construcció. 

 
Imatge d’una zona amb boxes mòbils, a base de peces prefabricades de formigó armat. 

 
Caseta prefabricada mòbil 
La caseta prefabricada mòbil, s’utilitza per a l’emmagatzematge de eines, equips i maquinaria 
utilitzades pel manteniment de la finca, com ara desbrossadores i eines manuals per a petites 
operacions de reparació i manteniment. 
Es tracta d’un mòdul prefabricat a base de panells de formigó. La caseta no precisa de 
fonamentacions, i és un mòdul desplaçable, que té un clar caràcter provisional. 
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Imatge de la ubicació actual de la caseta prefabricada mòbil 

 
 

2.6. Descripció de l’activitat de magatzem i acopi d’àrids i materials de 

construcció 

2.6.1. Descripció general 

Tal i com s’ha especificat, l’empresa Excavacions Masdevall S.L., és una empresa dedicada a les 
activitats d’excavació, consolidació i preparació de terrenys, enderrocs i a la construcció d'obra 
civil tan pública com privada. 
La divisió d’Excavacions Masdevall S.L., que es dedica a l’obra civil, es troba actualment en 
expansió, i per les dificultats logístiques que es troben amb els diferents proveïdors, ha fet 
necessari disposar d’un magatzem exterior per a l’acopi d’àrids, grava, rocalla, materials de 
construcció i contenidors, que actua com a magatzem regulador i agilitza el funcionament de 
l’empresa, evitats ruptures d’estoc o talls en les cadenes de distribució, .... 
 
Els emmagatzematges i acopis exteriors que s’hi realitzen, es descriu a continuació: 
Terres 

- Terres per a aplicacions de jardineria. 
- Terres per a consolidacions de terrenys. 

Graves 
- Graves de drenatge 
- Graves per a aplicacions de jardineria. 
- Graves per a sub-bases 

 
Sorres i àrids 

- Sorra fina, a doll i en big-bags 
- Sorra granulada 
- Sauló 
- ... 
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Pedres 
- Pedres decoratives 
- Pedra de Banyoles 
- Pedra per a murs d’escullera 
- ... 

Material de construcció 
- Maons, rajoles ceràmiques 
- Blocs de formigó 
- Prefabricats de formigó 
- Canonades de formigó per a instal·lacions de sanejament 
- Canonades plàstiques per a instal·lacions d’aigua 
- Tanques 
- Barres d’acer corrugat 
- ... 

Altres 
- Contenidors metàl·lics 
- Tanques delimitadores 
- ... 

 
Tal i com s’ha especificat, en cap cas, s’utilitza la finca per a l’emmagatzematge de residus 
generats - derivats de les obres de construcció en què es participa, que es gestionen a la mateixa 
obra on es generen, a través de gestors autoritzats. 
A la finca, s’habilitarà una zona per a l’emmagatzematge de residus produïts directament a 
l’emplaçament, com ara fustes de palets trencats, rajoles trencades, plàstics i embalatges, ..., i 
que també es gestionaran a través de gestors autoritzats. 
 
 

2.6.2. Emmagatzematges exteriors 

La finca està composada per tres parcel·les, de formes irregulars. Les zones més pròximes a 
l’accés, les parcel·les tenen una pendent inferior a l’1,00%. A mesura que ens endinsem a la finca, 
el pendent va augmentat, fins a pics de 20-25%, pel que està configurada amb diferents feixes. 
A continuació, s’aniran descrivint les diferents zones i els corresponents acopis. 
 
Esplanada d’accés 
Zona amplia a la part baixa de la finca, just al portal d’accés, amb un pendent inferior a l’1,00, on 
s’hi ubiquen també els boxes de classificació de materials lleugers i la caseta prefabricada mòbil 
descrits anteriorment. 
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Vista, des del portal d’accés a la finca, de la zona sud-oest de la finca. Al fons, s’observa la caseta prefabricada mòbil, 
així com diferents acopis, com ara contenidors buits, peces prefabricades de formigó i una pila de terres per a 
explanacions 

 

 
Vista, des del portal d’accés a la finca, de la zona central de l’esplanada d’accés a la finca. A la imatge s’observa una 
pila de graves i els big-bags de sorra fina 
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Vista, des del portal d’accés a la finca, de la zona nord de l’esplanada d’accés a la finca. A la imatge s’observa una pila 
de graves, un box mòbil i l’inici dels boxes de classificació descrits en el punt anterior 

 
Feixa 1 
Esplanada amb un pendent inferior a l’1,00. 

 
Vista oest de la feixa 1, des del camí de comunicació interior de l’activitat, on s’hi observa una pila de sauló. 
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Vista est de la feixa 1, des del camí de comunicació interior de l’activitat, on s’hi observa una pila de pedres d’escullera 

 
Feixa 2 
Esplanada amb un pendent inferior a l’1,00. 

 
Vista nord de la feixa 2, des del camí de comunicació interior de l’activitat, on s’hi observa una pila de pedres 
d’escullera de grans dimensions. 
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Feixa 3 
Esplanada amb un pendent inferior a l’1,00. 

 
Vista de la feixa 3, zona central, on s’observa una pila de grava “Avellaneta”. Al fons, s’observa la senyalització d’inici 
del camí de comunicació interior de l’activitat. 
 

 
Vista de la feixa 3, zona nord, on s’observen diferents piles de terres per a jardins, així com el camí de comunicació 
interior de l’activitat, en aquest cas, el camí comunica la feixa 3 i 4 pel nord 
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Vista de la feixa 3, zona sud, on s’observen diferents materials de construcció, com maons i/o rajols ceràmics, blocs i 
cassetons de formigó, canonades plàstiques 

 
Feixa 4 
Esplanada amb un pendent inferior a l’1,00. 

 
Vista de la feixa 4, zona sud, on s’observa una pila de pedra de Banyoles. Al fons, s’observa un dels box mòbils 
realitzats amb peces prefabricades de formigó armat. Aquests box, s’han descrit anteriorment 
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Vista central de la feixa 4, on s’observen diferents piles de sauló. Al fons, s’observa una nova zona d’emmagatzematge 
de productes de construcció, concretament maons i rajoles ceràmiques. 

 

 
Vista de la feixa 4, zona nord, on s’observa en primer pla l’emmagatzematge de productes de construcció, maons i 
rajoles ceràmiques, prefabricats de formigó, ..., descrit anteriorment 
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Vista de la feixa 4, zona nord, on s’observa una pila de terres per a jardineria. 

 
 
Justificació de les obres a executar 
No es preveuen executar cap tipus d’intervenció en l’edifici del magatzem. 
Pel què fa al mòdul prefabricat d’oficines, les obres a executar per a la seva instal·lació, seran les 
mínimes necessàries, atenent a allò exposat en el punt 5 de l’article 53 del Decret Legislatiu 
1/2010. Cal fer esment que és un mòdul prefabricat, que s’instal·larà a la finca. La seva 
construcció es farà a fàbrica. 
 
 

2.7. Descripció de les obres a legalitzar 

Degut a les característiques de l’activitat, així com el seu caràcter provisional, no es preveu 
l’execució d’obra nova, pel que únicament es procedirà a legalitzar les obres existents, així com la 
seva retirada. 
 
 

2.7.1. Obres a legalitzar. 

Aquestes seran les següent: 
- Tanca – Portal d’accés 
- Pavimentació de formigó armat de la zona de boxes 
- Boxes classificació materials lleugers 
- Caseta prefabricada mòbil 
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2.7.2. Obres de retirada de les obres realitzades i reposició de la situació 

alterada al seu estat original 

- Retirada de la Tanca – Portal d’accés. 
- Enderroc boxes classificació materials lleugers. 
- Enderroc del paviment de formigó armat de la zona de boxes. 
- Retirada de la caseta prefabricada mitjançant una grua. 

 
 

2.8. Pressupost d’execució material aproximat 

2.8.1. Pressupost per a la legalització de les obres realitzades. 

El pressupost d’execució material aproximat de les obres a legalitzar, serà el següent: 
Concepte Cost 

Tanca – Portal d’accés 
Excavació del terreny per a executar la fonamentació 90,00 € 
Formació de la fonamentació i bancada amb bloc de formigó alleugerit 335,00 € 
Portal i tanca protecció portal 480,00 € 

Pavimentació de formigó armat de la zona de boxes 
Excavació de la caixa del paviment 350,00 € 
Paviment de formigó armat i sub-base de tot-u reciclat 1.250,00 € 

Boxes classificació materials lleugers 
Excavació del terreny per a executar la fonamentació 280,00 € 
Formació dels fonaments 560,00 € 
Murets de bloc formigó alleugerit, armat i omplert de formigó 1.870,00 € 

Caseta prefabricada 
Caseta mòbil de formigó prabricat 375,00 € 
Total PEM legalització obres i instal·lacions realitzades 5.590,00 € 
 
 

2.8.2. Pressupost per a la retirada del mòdul i reposició de la situació alterada al 

seu estat original 

El pressupost d’execució material aproximat per a la retirada del mòdul prefabricat d’oficines, serà 
el següent: 

Concepte Cost 
Retirada tanca – portal d’accés 275,00 € 
Enderroc boxes classificació materials lleugers 890,00 € 
Enderroc del paviment de formigó 1.160,00 € 
Retirada i transport a magatzem de la caseta prefabricada mòbil 75,00 € 
Retirada del material emmagatzemat 300,00 € 
Gestió de runes i pagament taxa abocador 150,00 € 
Total PEM de retirada de les obres i instal·lacions 2.850,00 € 
 
 
                        Banyoles, a desembre de 2.021 
                           El facultatiu 
 
 



  
 

EXCAVACIONS MASDEVALL S.L. 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

c/ Barcelona, 29/31 baixos      17820 BANYOLES                              31 
Tels: 972 572 658           www.bertran.es            Correu-e: bertran@bertran.es 

3. Annexes 
3.1. Nota simple finca registral núm. 516 de Banyoles 
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3.2. Nota simple finca registral núm. 1.026 de Banyoles 
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4. Plànols 
 

4.1. Situació 
 

4.2. Emplaçament – Sobre plànol d’ordenació del POUM 
 

4.3. Planta general 
 

4.4. Mòdul prefabricat mòbil – Planta, secció i alçat 
 

4.5. Boxes de classificació – Alçat 
 

4.6. Tanca i portal d’accés – Planta i alçat 
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