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1.- OBJECTE:  
 
La present memòria valorada comprèn els treballs necessaris per a la instal·lació d’un quiosc 
prefabricat per desenvolupar la funció de lavabos públics. 
 
2.- SITUACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
La proposta s’emplaça en sòl urbà dins del sistema d’espais lliures públics, regulat a 
l’art. 40 del Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles, aprovat definitivament 
en data de 18 de desembre de 2001, l’acord es va publicar al DOGC núm.3603 de 
26/03/2002. 
 
El sistema d’espai lliures públics compren els espais destinats a la formació de parcs i jardins 
públics, reservats pel aquesta finalitat en el PGOU. En aquest tipus de sòl s’admeten 
construccions, instal·lacions i altres usos que no comportin cap perjudici al gaudi i utilització 
pública, així com ocupacions temporals per fires, circs, festes en espais no enjardinats en què les 
instal·lacions existents siguin compatibles amb aquestes ocupacions. 
 
3.- ESTAT ACTUAL:  
 
Es proposa instal·lar uns lavabos públics en el centre de Banyoles. Es tracta d’un espai ubicat 
dins un parc infantil si bé caldrà desplaçar algun element de mobiliari urbà per permetre el 
correcte posicionament del quiosc.  
 
4.- PROPOSTA 
 
Es proposa situar els lavabos a la zona de l’Hort de les Monges, a tocar amb la parada de la 
TEISA i connectat directament amb Barri Vell i Plaça Major. D’aquesta forma s’evita la dispersió 
de les instal·lacions en aquest àmbit.  
 
Pel que fa a la ubicació, i un cop estudiades diferents alternatives, es creu oportú de situar el 
mòdul a la zona de l’Hort de les Monges, zona centre de la ciutat. Els motius d’aquesta elecció 
són els següents: 
Proximitat al barri vell de la ciutat.  
Proximitat al transport públic.  
Situació propera a Plaça de les Rodes. 
Situació propera a serveis públics i privats del municipi.  
Oficina de correus propera a la zona.  
Zona ombrívola i amb il·luminació artificial. 
Font pública propera.  
Possibilitat de connectar el mòdul als servei d’aigua potable, electricitat i a la xarxa de 
clavegueram.  
 
Pel que fa a la dimensió es recomana la instal·lació d’un mòdul de dimensions inferiors a 2’60 
m x 2’60 m.  
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Durant els últims anys s’han portat a terme un seguit d’actuacions en l’entorn de l’estany de 
Banyoles, utilitzant els mateixos mòduls. 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 2 de novembre de 2009 va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ DE 
LAVABOS A L’ENTORN DE L’ESTANY DE BANYOLES.  
La Junta de Govern Local del dia 24 de gener de 2011 aprova definitivament el PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES I ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DE “LA 
CASETA DE FUSTA”.  
Per Decret número 2011.3158 l’Alcaldia-Presidència aprova definitivament el PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT, MILLORA I EMBELLIMENT DE LA CRUILLA ENTRE EL PASSEIG DARDER I EL 
PASSEIG DALMAU PER A MILLORAR LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA AMB EL JARDÍ HISTÒRIC-
BCIN.  
 
En les referides actuacions s’han instal·lat diferents construccions prefabricades que segueixen 
uns paràmetres estètics comuns. A fi i efecte d’unificar el tractament de la ciutat s’han 
instal·lat quioscos semblants amb un acabat tipus vinil per tal del donar-los un tractament 
cromàtic que els integri en l’entorn. 
 
Per tot això es preveu la connexió dels serveis d’aigua llum i sanejament. 
 
5.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR  
  
Anivellament del paviment de sauló.  
Diversos treballs relacionats amb els serveis consistents en l’obertura de rases pel pas 
d’instal·lacions.  
Tapar i igualar l’acabat del paviment de sauló.  
Execució fonamentació quiosc. 
Execució pavimentacions.  
Connexions serveis.  
Col·locació vinils i posada en funcionament. 
 
6.- LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS 
 
S’adjunten plànols annexes amb localització gràfica dels treballs. 
 
7.- VALORACIÓ DELS TREBALLS  
 
S’adjunta a la present memòria un pressupost detallat dels treballs.  
 
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) dels treballs per la realització de les 
escomeses necessàries per la instal·lació d’un quiosc destinat a lavabos públics, contemplats en 
la present memòria tècnica és de SETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS. 
 
I  per què així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo la present memòria. 
 
Banyoles, juliol de 2016 
Serveis Tècnics Municipals 




















