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1 PLANEJAMENT VIGENT
Al quadre següent s’esquematitza el planejament d’aplicació:
QUADRE 1.1 | PLANEJAMENT VIGENT
Planejament territorial

Planejament urbanístic

Planejament ambiental

Altres instruments

Pla territorial general de Catalunya

Aprovació definitiva
16.03.1 995

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Aprovació definitiva
14.09.2 010

Planejament director supramunicipal
Pla director urbanístic del Pla de l’Estany

Aprovació definitiva
22.04.2 010

Planejament municipal
PGOU. Text refós

Aprovació definitiva
10.04.2 001

Pla d’espais d’interès natural PEIN

Aprovació definitiva
14.12.1 992

Pla especial de delimitació definitiva de l’espai del
PEIN: Estany de Banyoles

Aprovació definitiva
03.12.2 004

Xarxa Natura 2000

Aprovació definitiva
05.09.2 006

Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

Aprovació definitiva
23.11.2 010

Inventari d’espais d’interès geològic
Inventari de zones humides
Font: Elaboració pròpia

El Planejament territorial i urbanístic supramunicipal es desenvolupen amb més detall als punts 1.1 i
1.2, mentre que el planejament urbanístic municipal s’explica en el punt 2, d’aquesta Memòria.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de BANYOLES

AVANÇ DE PLANEJAMENT. Juliol 2014 | 5

II MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA

1.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL

1.1.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA
El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, (en endavant
PTGC) és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya
i, a la vegada, marc orientador de les accions amb incidència territorial dels poders públics per a crear
les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis.
El Pla inclou les determinacions següents:


La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del
potencial de desenvolupament i de la situació socioeconòmica.



La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran
d’exercir una funció impulsora i reequilibradora.



La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó
d’interès general referida a tot el territori.



La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o
ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.



La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment
comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.



La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.



La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran
d’adequar als àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya; es poden agrupar
unitats comarcals, però en cap cas no es poden dividir.

de

Els sistemes de propostes del pla són a tres nivells:


Definició d'àrees bàsiques territorials (ABT) constituïdes per l'agrupació de petits
municipis com a llindar mínim de cobertura territorial per als equipaments col·lectius
(salut, sanejament, educació, esport...)



Estudi dels grans sistemes urbans com a àrees de cohesió i d'influència del seu
entorn territorial.



Definició dels àmbits funcionals territorials (AFT) constituïts per agrupacions de
comarques i de sistemes urbans.

Bàsicament, els objectius del PTGC són potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar
el creixement.
Les propostes i formulacions que adopta el Pla són:
−

Estratègies, segons la base de tres grans eixos: territorial, mediambiental i econòmic.

−

Definició del model a partir de la imatge-objectiu de distribució de la població i la delimitació
indicativa d’àrees territorials amb assignació de determinades funcions territorials dintre
l’estratègia global del Pla, per tal d’assolir el model territorial desitjat.

Els estudis d’informació del PTG defineixen els sistemes urbans existents com àrees formades a
partir de la cohesió i influència que tot nucli d’una certa entitat genera al seu entorn territorial tot
situant Banyoles de les Àrees de reequilibri de Catalunya, localitzades a l’exterior de l’àmbit
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metropolità, concretament al Nivell 1, Girona-Cassà de la Selva, amb Banyoles com a sistema
d’articulació.
Els àmbits funcionals territorials (AFT) , dins de la lògica d’estructuració del territori del PTGC,
constitueixen set àmbits de planejament, on els Plans territorials parcials desenvolupen a major detall
les seves determinacions. La Llei 23/2010, de 22 de juliol, modifica la Llei 1/1995 per fixar un vuitè
àmbit, l’àmbit de planificació territorial del Penedès.
Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany s’integren en el Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines.
IMATGE 1.1 | ÀMBITS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL

Seguint el principi de jerarquia normativa que informa i ordena les relacions entre els diferents
instruments de planejament, el present POUM ha de mantenir la coherència amb les directrius i
determinacions del planejament territorial.
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1.1.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial
parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010), que comprèn les
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i
la Selva.

IMATGE 1.2 | PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES
Àmbit territorial

El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, en endavant PTPCG, estableix les directrius i
normes que han de respectar les actuacions de desenvolupament territorial, en especial el
planejament urbanístic general, la creació de les infraestructures de mobilitat, i les derivades de les
polítiques de protecció del patrimoni territorial.
Així mateix, aquest Pla té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població
actual i futura. Per això el PTPCG estableix detalladament les pautes espacials per a un
desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions:
−

Donar cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades com a hipòtesis de
futur per a l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les necessitats de sòl per a habitatge
assequible.

−

Contribuir a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels recursos
del territori i del desvetllament del seu potencial endogen.

−

Distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori que afavoreixin una
eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt de Catalunya.

−

Permetre que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes
condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis.

−

Un desenvolupament sostenible que respongui als criteris del Programa de Planejament
Territorial de Catalunya.
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Aquests criteris, agrupats per cada un dels sistemes bàsics territorials: espais oberts, assentaments i
infraestructures de mobilitat, s’expliciten a continuació.

Criteris de planejament
Sistema d’espais oberts
1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del
territori.
4. Moderar el consum de sòl.

Sistema d’assentaments
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà

Sistema de mobilitat
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes
d’assentaments.
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans.
15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.

El contingut del Pla territorial, doncs, respon a l’objectiu d’aportar les referències espacials
necessàries per assolir els desitjats nivells d’utilització racional del territori i del medi, de cohesió
social i de desenvolupament urbanístic sostenible del territori i es centra en la regulació dels tres
sistemes bàsics de la realitat territorial:
-

Sistema d’espais oberts. El Pla diferencia segons les seves característiques i la seva
funció territorial les diferents classes de sòl que han de quedar al marge dels processos
d’urbanització i estableix la normativa i els criteris de gestió de cadascuna.

-

Sistema d’assentaments urbans. El Pla assenyala les estratègies de desenvolupament
per a cada nucli o àrea urbana que són adequades per a les finalitats del pla.

-

Sistema d’infraestructures de mobilitat. El Pla fa propostes de nous traçats i de
millores en la xarxa viària territorial i en la xarxa ferroviària, en ambdós casos en
coherència amb el planejament sectorial d’aquestes matèries.
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Anàlisi comarcal
Pes específic de la població comarcal respecte a la de la totalitat de l’àmbit de planejament.
Gironès i Selva apleguen quasi la meitat de la població de l’àmbit amb un 24 % i un 23 %,
respectivament. Segueixen en importància l’Alt i el Baix Empordà amb un 19 % i un 18% de la
població de l’àmbit. A distància la Garrotxa acull un 8 % i finalment Pla de l’Estany i Ripollès amb un 4
% cadascuna

IMATGE 1.3 | VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
Xarxa de ciutats

Font: Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Estructura dels assentaments urbans
Des d’una visió comarcal, els pols amb un major pes específic dins la seva pròpia comarca són els
que s’estructuren al voltant de Banyoles i de Girona i que acullen, respectivament, un 85 % i un 84 %
de la població comarcal.
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IMATGE 1.4 | Pes específic dels nodes sobre totals comarcals

Font: Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Avaluació de les necessitats de sòl
S’avaluen en 16.000 llocs de treball a l’any 2026 el que suposa un increment d’uns 3.800 respecte
l’any de referència del 2001.
El Pla fa una proposta de setze àmbits plurimunicipals, que es consideren els més adequats per
acollir el possible desplegament dels sectors urbanitzables d’activitat econòmica que es podrien anar
desenvolupant durant la vigència del Pla. La proposta de delimitar-los s’ha d’entendre com a formant
part de l’estratègia del Pla de fomentar la cooperació intermunicipal en la creació de polígons
industrials, per tal de fer-los més eficients i facilitar el repartiment de càrregues i beneficis per al
conjunt Un d’aquest àmbits és el format pel conjunt dels municipis de la comarca del Pla de l’Estany.
L’edificabilitat bruta per als sectors industrials i logístics s’estableix en 0,4 m2sostre/m2sòl i pel terciari
no logístic en 0,6.
En el punt 1.9.1 de la Memòria de l’ordenació, es desenvolupen amb major detall les previsions del
Pla territorial.
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La proposta del Pla per a l’àmbit
Les característiques del territori del Pla de l’Estany i la seva proximitat del sistema urbà de Girona, un
dels elements bàsics de l’estructuració nodal de Catalunya, han aconsellat que s’adopti la figura del
Pla director urbanístic per establir amb una major concreció les directrius de coordinació de
l’ordenació urbanística, les determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, les
mesures de protecció dels espais oberts, la concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les
infraestructures necessàries.

Sistema d’espais oberts
Un 6 % de la superfície de l’àmbit està inclosa dins del Pla Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura
2000 -Estany de Banyoles i Muntanyes de Rocacorba-.
El Pla territorial proposa protegir de forma especial un 31 % més del territori de l’àmbit, un 56% queda
acollit al règim de protecció territorial per motius d’interès agrari i/o paisatgístic, mentre que un 3%
resta sota protecció preventiva, segons les categories establertes pel propi pla.

Sistema d’assentaments
El pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari 2026, un paper territorial
determinat en funció de les seves característiques. Per tal d’aconseguir aquest escenari assigna a
cadascun dels assentaments, l’estratègia de desenvolupament urbanístic que es determina a
continuació. Tanmateix es representen en els plànols d’ordenació a escala 1/50 000 i s’indiquen
esquemàticament en el quadre de característiques adjunt.
Pel nucli de Banyoles el Pla determina l’estratègia de creixement potenciat.

Font: Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Sistema d’infraestructures de la mobilitat
_ Vies estructurants primàries
_ Vies estructurants secundàries
_ Vies integrades

C-66 Besalú-Girona
GIP-5121 Banyoles-Navata
GI-524 Olot-Banyoles
GI-513 Banyoles-Orriols
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El Pla recull la proposta de la continuació del desdoblament de la C-66 fins a Besalú, punt d’enllaç
amb la futura A-26. En relació al sistema urbà de Banyoles, el Pla també recull la proposta d’un nou
vial de connexió, pel sud de Mata, amb la carretera GI-524 cap a Mieres. Aquest vial permetria així la
connexió directe de la C-66 i la GI-524 sense travessar els nuclis del sistema urbà.
D’altra banda, en relació a la proposta del PITC d’estudi de viabilitat d’un possible corredor de tren
tramvia entre Girona i Olot que podria passar per Banyoles, es recomana la previsió d’un corredor de
transport col·lectiu en aquest sistema urbà. El corredor, en primeres fases podria servir per al pas de
mitjans més flexibles com els autobusos, i permetre en un futur la conversió a mode tramviari si els
estudis de viabilitat així ho determinessin.
IMATGE 1.5 | Sistema d’infraestructures

Font: Pla territorial parcial de les Comarques Gironines
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Paisatge
IMATGE 1.6 | UNITATS DE PAISATGE

Font: Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Les Directrius del paisatge d’aquest Pla es basen en el Catàleg de Paisatge de les Comarques
Gironines, que com ja s’ha fet esment es desenvolupa amb més detall al Informe de sostenibilitat
ambiental preliminar que integra el Volum V d’aquest Avanç de planejament.
A les Comarques Gironines, es defineixen un total de 26 unitats de paisatge. Banyoles s’integra en la
unitat de l’estany de Banyoles.
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1.2 Planejament urbanístic supramunicipal: PDU DEL PLA DE L’ESTANY
Aprovació definitiva el 22 d'abril de 2010, publicat al DOGC núm. 5613, 22 d'abril de 2010.

Propòsits generals:
- Urbanístics: El Pla Director vol permetre la definició d’un model supramunicipal que permeti i
potenciï l’encaix i la funcionalitat comarcal del creixement urbà de la conurbació central del Pla
de l’Estany i de l’entorn de l’eix de la C-66, així com l’estructura dels nuclis dispersos i els nuclis
urbans de la vall del Fluvià, i de les seves eventuals extensions, a partir dels condicionants de
la matriu biofísica.
- Paisatgístics: El Pla Director vol preservar la qualitat i la funcionalitat de l’espai lliure, no com
a “espai buit” sinó com a “espai ple d’espai”, és a dir espai ple de valor, amb el poblament i
patrimoni dispers que caracteritza l’estructura territorial del Pla de l’Estany.
- Ambientals: El Pla Director vol consolidar la connectivitat entre els espais naturals protegits
de Rocacorba i Estany de Banyoles, i permetre el manteniment de la funcionalitat de la matriu
biofísica i la qualitat ambiental del conjunt de la comarca.
- Econòmics: El Pla Director vol preveure les determinacions espacials necessàries per a la
gestió del sòl i el paisatge com a valors patrimonials, ambientals i de mercat duradors, així com
preveure les actuacions necessàries per afavorir el manteniment de la diversificació econòmica
que caracteritza la comarca.

Objectius:
1. Mantenir i millorar la qualitat paisatgística pel seu valor patrimonial, ambiental i econòmic.
2. Mantenir les capacitats del territori per acollir la diversitat productiva que el caracteritza.
3. Consolidar l’activitat agropecuària, en fase de reconversió.
4. Establir les base d’una estructura coherent i jerarquitzada de la xarxa viària principal i la
capil·lar per tal de conjugar eficientment l’accessibilitat externa de la comarca amb la
capacitat de distribució i connectivitat internes.
5. Establir les bases del model territorial de la conurbació central del Pla de l’Estany, de
Banyoles a Cornellà de Terri i de l’eix de la C66; dels assentaments urbans de la vall del
Fluvià; i del poblament dispers del terraprim i els aspres.

Determinacions:

Sòl de protecció especial
S’inclouen en aquests tipus aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció
altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar. Comprèn aquells
espais que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial i aquells que el Pla
considera que cal preservar pel seu valor natural i connectiu.
El sòl de protecció especial incorpora el sòl amb risc i/o afectacions naturals. Per aquest motiu, no
s’ha creat una ulterior categoria, ja que s’entén que les situacions de risc, afectació i vulnerabilitat
queden incloses en un sòl on no són previsibles transformacions importants.
Concretament el Pla ha establert els següents subtipus de sòl, reflectit en els plànol d’ordenació O02
Directrius d’ordenació i gestió:
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- Sòl inclòs en PEIN i Xarxa Natura 2000
- Sòl de valor natural i connectiu. Més enllà del sòl actualment protegit per la legislació
sectorial, el Pla, ha reconegut pel seu valor natural i connectiu una sèrie d’espais als que ha
atorgat la categoria de sòl de protecció especial. El Pla ha posat especial atenció a preservar i
garantir la connectivitat a través dels àmbits fluvials de la comarca, pel seu important valor a
nivell intern i intercomarcal. Així el Pla protegeix els principals connectors fluvials transversals.
Finalment el Pla també hi incorpora la zona del Guèmol i el Puig de Miànigues.

IMATGE 1.7 | PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY
Directrius d’ordenació i gestió
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Sòl de protecció territorial
Comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció
especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de
la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció
preventiva per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic que es donessin
al llarg del seu període de vigència.
El pla distingeix dos motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i en
conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient interès
territorial:
- Sòl amb interès agrari i paisatgístic. Recull les àrees d’activitats agràries d’interès per al
territori, terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris i terrenys que per estar molt
poc edificats convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats
estructuradors de l’ordenació del territori.
- Sòl de preservació de corredors d’infraestructures. En àrees de sòl que, per raó de la seva
situació al llarg de determinades infraestructures o en llocs crítics del territori, han de quedar
excloses de transformacions urbanístiques amb la finalitat de no dificultar futures propostes de
millora de la mobilitat territorial o de dotació d’infraestructures en general.

Sòl de protecció preventiva
El Pla qualifica de sòl de protecció preventiva els sòls classificats com a no urbanitzables en el
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial.
El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el
planejament d’ordenació urbanística municipal i, en el marc que les estratègies que el Pla estableix
per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.

Àrees d’expansió
El Plànol d’ordenació O02 Directrius d’ordenació i gestió mostra la localització les àrees d’expansió
sobre les àrees de sòl de protecció preventiva, concretament es proposa:
• Sòl residencial: S de Banyoles-N de Mata (12,5 ha).

Canvi d’ús i reforma interior (C)
S’assigna en aquelles àrees en què el Pla ha detectat disfuncions de la dinàmica urbana causades
per la presència d’una àrea especialitzada amb un ús determinat.
Sòl industrial a l’interior del nucli de Banyoles:
- Actual localització industrial, a l’extrem S de l’Estany de Banyoles. Al costat de la Font de la
Puda.
- Zona industrial al NE de Banyoles. La delimitació final serà determinada pel POUM de
Banyoles, aproximadament l’estratègia fa referència al sòl urbanitzable industrial UP-5 i el sòl
urbà industrial UA-5a i els àmbits del Pla Especial II i Pla Especial III de l’actual POUM de
Banyoles.
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Determinacions per a l’ordenació de l’espai lliure
Àrea dels horts del Monestir: el planejament general haurà de tenir en compte la protecció del
sistema de recs i les hortes, en especial la zona de sota el Monestir, pel seu valor ecològic i
patrimonial.

Gestió i tractament de residus (I)
El Pla incorpora les previsions del PTSIRM, que es concreten en:
- L’ampliació del dipòsit controlat de Puigpalter (més planta de lixiviats) en el mateix àmbit de
l’abocador.
- La construcció d’una planta de voluminosos i estabilització de la fracció resta en el mateix
àmbit de l’abocador.

Xarxa de pluvials
Pel què fa al dimensionament i disseny de la xarxa de recollida d’aigües pluvials, caldrà prendre les
següents mesures quantitatives i qualitatives que garanteixin el bon funcionament i la integració a
l’entorn:
a) Mesures Quantitatives
El sistema de drenatge urbà es dimensionarà amb una capacitat suficient per evacuar l’escorrentiu
provocat per una tempesta de fins a 10 anys de període de retorn.
El cabal punta d’abocament de la nova xarxa, ja sigui en lleres naturals com a xarxes existents,
s’establirà en funció del cabal punta d’escorrentiu provocat per una pluja de les mateixes
característiques en les condicions prèvies a la transformació dels terrenys.
Caldrà garantir que la transformació dels terrenys no afecti els sectors consolidats aigües avall del
sector.
Per a tal fi, s’adoptaran les mesures següents:
- Mesures generals de laminació dels cabals puntes, ja sigui en basses de laminació com en
dipòsits subterranis ubicats en els espais lliures dels punts baixos dels nous sectors.
- Mesures individuals de laminació incloent normativament la necessitat de laminació a nivell de
parcel·la mitjançant la construcció de dipòsits, cobertes vegetades o altres mesures
justificades.
- Combinació de mesures generals (per als vials) i individuals (per a les parcel·les).
b) Mesures Qualitatives Caldrà garantir la qualitat de les aigües abocades al medi. Serà necessari
retenir i tractar els hidrocarburs i sòlids arrossegats per l’escorrentiu dels primers 20 mm de pluja o un
volum mínim equivalent a 40 m³ per hectàrea de superfície impermeable.
En xarxes separatives caldrà prendre mesures que en garanteixin el seu funcionament òptim.

Infraestructures energètiques
Pel què fa a les energies renovables, i ateses les característiques d’alt valor paisatgístic de la
comarca, s’és restrictiu en l’emplaçament d’hortes solars i camps fotovoltaics fora de les cobertes de
les àrees industrials i/o d’equipaments territorials, i es requerirà un informe de la Direcció General de
Paisatge.
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de BANYOLES

AVANÇ DE PLANEJAMENT. Juliol 2014 | 18

II MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Proposta de nous equipaments territorials
Els diferents tipus de sistemes d’equipaments, dotacions i serveis territorials supramunicipals
previstos per aquest Pla són els següents:
- Equipaments territorials comarcals públics: Sanitari – Assistencial – Sociosanitari
- De gestió de residus: Planta de Voluminosos i estabilització de resta (àmbit dipòsit de residus
controlat de Puigpalter).

Serveis territorials
Àrees d’estada i miradors. El Pla director urbanístic del Pla de l’Estany reconeix com a serveis
territorials una sèrie d’àrees d’estada situades en punts característics del territori des dels que es pot
gaudir lliurement de la naturalesa, sense perjudici de que la planificació municipal pugui incorporar-ne
de nous. Puig de Sant Martirià.

Infraestructures de la mobilitat viària
El Pla director urbanístic estima necessàries les següents actuacions de millora de les infraestructures
de la mobilitat viària bàsica:
- La construcció de la ronda oest de Porqueres, des de l’antiga C-150a fins a la GIV-5247, amb
un caràcter compatible amb l’àrea urbana confrontant. Aquesta ronda ha de millorar
l’accessibilitat de Mata, Camós, S i W de Banyoles i Sant Miquel de Campmajor, i al mateix
temps ha de servir de frontera clara del desenvolupament urbà al S de Mata, protegint el sòl
agroforestal de Camós.
- Remodelació de l’actual GIV-5248 a l’W de l’estany per pacificar el trànsit i reservar un espai
per a vianants i ciclistes.
- Remodelació de la C150a d’entrada a Banyoles pel S per a crear un eix cívic.

IMATGE 1.8 | PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY
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2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT
2.1 DESENVOLUPAMENT DEL PGOU (exp.1983 / 000286 )
El PGOU és el resultat de la iniciativa de l’Ajuntament de Banyoles per a la Revisió del Pla General
fins aleshores vigent aprovat el maig de 1956 i de l’adaptació del mateix a la Llei del Sòl de 5 de maig
de 1975. Va ser aprovat definitivament en data 18 de gener de 1984.
En data juny de 2011 l’ordenació urbanística general d’aquest municipi es regeix pel Text refós del
Pla general d’ordenació urbana de Banyoles (exp. 2001/ 000810) aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona de data 18 de desembre de 2001. El text refós de les normes urbanístiques va
ser publicat al BOP 69 d’11 de maig de 2003. La data de publicació de les normes és el 10 de
setembre de 2007 DOGC número 4965 del 10.09.2007
Durant el període de vigència del PGOU s’han tramitat els següents expedients de modificació que es
van recollir en el Text Refós:
1985 / 000422
1986 / 000356
1987 / 000153
1989 / 000982
1990 / 000315
1990 / 000638
1991 / 000740
1992 / 001090
1992 / 001091
1993 / 000688
1994 / 000437
1994 / 000560
1994 / 000706
1995 / 000509
1997 / 000315
1998 / 000098
2000 / 000778
2000 / 000965
2000 / 000966
2000 / 000967

_Disposició transitòria en el Pla general
_Modificació puntual del Pla general
_Modificació puntual del Pla general plaça Remei
_Mod. P.G. pseig. Industria i C/Pere Abius
_M.P.G. normativa de la profunditat edificable illes compactes
_M.P.G. vial prat de Dallas
_Modificació de Pla general en la Normativa Complementària dels
Equipaments Sanitaris.
_Modificació de Pla general per la reclassificació d'uns terrenys de 3.397 m2
en el sector de Can Puig, de sòl no urbanitzable a urbà-equipaments
_Modificació de Pla general : proposta de disseny de la xarxa viària i
ordenació circulatòria de la zona definida pel carrer Divina Pastora
_Modificació de Pla general :diferents errades materials en la modificació del
P.G.O. referent a Usos i Normativa per a les Zones de Xalets Aïllats
_Normes complementàries d'edificació
_Modificació de Pla general per passar de sòl no urbanitzable a sòl urbà en
els límits del carrer Pintor Solives
_Modificació de Pla general del traçat del carrer Navata
_Modificació de Pla general de la Regulació del règim d'usos de les zones
industrials
_Modificació de Pla general en el sentit de qualificar la finca de can Castanyer
d'equipament i la finca de l'escorxador de cases separades
_Modificació de Pla general per canviar la qualificació d'illes industrials a
residencial plurifamiliar en un solar del carrer Girona
_Modificació de Pla general per a la regulació d'usos
_Modificació de Pla general de la línia mitgera entre la parcel·la núm. 17 i la
zona verda de la urbanització Puig de la Fontpudosa
_Modificació de Pla general referent a l'ús del solar de les Aigües de
Banyoles, situat al passeig de la Puda, 70
_Modificació de Pla general per classificar uns terrenys de sòl no urbanitzable
a sòl urbanitzable per a equipament
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2001 / 000145
2001 / 000672

_Modificació de Pla general per a la regulació d'usos
_Modificació de Pla general en un solar delimitat pel rec Major i els carrer
Girona i Blanquers

A partir del text refós es consideren vigents els següents expedients: (vegeu annex_Refosa del
planejament vigent: recull d’expedients)

2000 / 001235 / G
2001 / 000264 / G
2001 / 000801 / G
2001 / 000809 / G
2001 / 000957 / G
2001 / 001117 / G
2002 / 000121 / G
2002 / 003136 / G
2002 / 004819 / G
2002 / 004975 / G
2002 / 005383 / G
2002 / 005558 / G
2002 / 006004 / G
2003 / 007916 / G
2003 / 007917 / G
2003 / 008027 / G
2003 / 008162 / G
2003 / 008449 / G
2003 / 009627 / G
2004 / 013890 / G
2004 / 013923 / G

2004 / 014676 / G
2004 / 015312 / G
2005 / 017810 / G

2005 / 017861 / G
2005 / 017962 / G
2005 / 018878 / G

2005 / 018879 / G

_Pla parcial d'ordenació UP9
_Pla especial per a equipament escolar al Pla de l'Ametller - sector UP9
_Pla especial : modificacions puntuals del PERI prolongació del carrer Abat Bonito
_Modificació de Pla general : diverses modificacions puntuals
_Modificació del Pla general a l'illa delimitada pel Rec Major i els carrers Muralla,
Girona i Torras i Bages
_Modificació de Pla general en els sectors NP3 i Ampliació NP3
_Pla especial : modificació del projecte d'adaptació de l'ordenació física del Pla
especial de la Vila Olímpica
_Modificació del Pla general per a l'ordenació, qualificació i règim del sòl en l'àmbit
de la UA22
_Pla especial d'ordenació de l'equipament destinat a centre municipal d'estudis
musicals i usos complementaris
_Modificació del Pla general de definició d'una nova alineació del sector oest del
carrer Girona, entre el carrer Abad Bonitus i front del Pla especial III
_Modificació del Pla general per a la regulació i ubicació dels usos recreatius referits
a les activitats musicals
_Modificació del Pla general per a qualificar la finca situada al carrer Sant Martirià,
55-59
_Pla especial d'ordenació de l'equipament destinat a Centre d'Interpretació de la
conca lacustre - Museu Darder d'Història Natural
_Modificació del Pla parcial del sector UP1
_Pla especial de millora interior del sector UA5c
_Modificació del Pla general per al trasllat d'una part de la superfície destinada a
equipament cultural (E8) del carrer Valls, 87 a la finca del carrer Canal, 22
_Modificació del Pla general per a la regulació d'activitats i instal·lacions
relacionades amb les telecomunicacions
_Pla especial de la UA 24b
_Modificació del Pla general per a la dotació d'un equipament públic per a ús sociocultural al carrer Figueres
modificació del Pla general al límit del sector UP7 i la creació de dos polígons
d'actuació urbanística (A i B)
modificació del Pla general per a la inclusió de l'illa formada pels carrers Puig
Colomer, camí dels Prats i Simó Dusay a la normativa complementària per a la zona
de xalets aïllats
_Modificació del text refós del Pla general a la finca el Molí de la Plaça
_Modificació del text refós del Pla general per a l'ordenació volumètrica de la UA21
_Modificació del text refós del Pla general per a l'ordenació volumètrica de l'àmbit
que inclou el passatge del Rec Major i la finca situada entre els carrers Canal i
Josep M. Bohigas
_Modificació del text refós del Pla general per a la delimitació d'una unitat d'actuació
discontínua (UA12 can Sisó - c. Pare Claret)
_Modificació del Pla parcial UP9 per a l'ordenació de la zona d'equipament privat
_Modificació del text refós del Pla general per tal d'incloure el Centre d'Interpretació
de la Conca Lacustre - Museu Darder en el pre-catàleg d'elements d'interès històric,
artístic, paisatgístic o arquitectònic
_Modificació del text refós del Pla general per a definir les alineacions de la carretera
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2005 / 019531 / G
2005 / 020794 / G
2006 / 021651 / G
2006 / 021652 / G
2006 / 021653 / G
2006 / 021684 / G
2006 / 023371 / G
2006 / 023459 / G
2006 / 024840 / G
2006 / 024978 / G
2006 / 025265 / G
2007 / 027994 / G
2008 / 032566 / G
2008 / 033416 / G
2008 / 034542 / G
2008 / 034768 / G
2008 / 034769 / G
2008 / 035151 / G
2008 / 035152 / G
2009 / 038569 / G
2009 / 038572 / G
2009 / 039263 / G
2010 / 041642 / G

de Vilavenut
_Pla especial del Molí de la Plaça cal Moliner E-47
_Modificació del text refós del Pla general per a l'ordenació de l'illa formada pels
carrers València, Tarragona, Farga i Paper
_Modificació del Text refós del Pla general per a la regulació dels usos recreatius
referits a les activitats musicals
_Modificació del Text refós del Pla general per a la regulació d'usos al barri de la
Farga
_Modificació del Text refós del Pla general per a la regulació dels usos industrials
_Modificació de la secció 1a i 2a de les illes d'ordenació tancada-oberta del Pla
especial Vila Olímpica
_Modificació del Pla parcial del sector NP3 per a l'ordenació i reajustament de límits
entre el sistema d'equipaments E43 i l'espai lliure contigu
_Modificació del Pla general per afegir l'ús hoteler a la zona de xalets aïllats situada
en segona línia d'estany
_Modificació del Pla general per a la regulació de les activitats pecuàries
_Pla parcial UP7
_Modificació del Pla general per incorporar el sistema d'habitatges dotacionals en el
planejament urbanístic
_Modificació del Pla general per a la regulació general d'usos
_Modificació dels annexes del Pla general - Pla especial regulador de l'edifici en
l'àmbit de la UA16
_Modificació del Pla parcial del sector NP3 per a l'ajustament del sistema
d'equipaments E43 i l'espai lliure adjacent
_Modificació del Pla parcial del sector Ampliació NP3 per modificar paràmetres de la
parcel·la d'Inoxpa, SA
_Modificació del Pla general per incloure-hi el carrer Alba
_Modificació del Pla general al sector UP4 per augmentar l'edificabilitat del sistema
d'equipaments
_Modificació del Pla general a l'entorn del nucli antic
_Pla especial del Nucli antic
_Modificació del Pla general per a les zones de xalets aïllats
_Pla de millora urbana en l'àmbit del Pla especial VI
_Pla especial urbanístic d'ordenació de l'equipament destinat a Museu Arqueològic
Comarcal
_Pla especial urbanístic per a l'ordenació de l'àmbit del Monestir
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2.2 RÈGIM DEL SÒL: la classificació del sòl
Quadres del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable:
Dades de planejament vigent:

Superficie
Municipal

Sòl urbà

1.098,00

Superficie
Municipal

Sòl urbanitzable
programat
desenvolupat

282,75

Sòl urbà

1.096,01

Sòl urbanitzable
programat no
desenvolupat

26,83

Sòl urbanitzable
residencial

321,30

Sòl urbanitzable
no programat
desenvolupat

37,22

Sòl urbanitzable no
programat no
desenvolupat

26,76

18,75

Sòl urbanitzable
industrial

34,60

Total sòl
urbanitzable

Font

705,69 TR2001

Total sòl
urbanitzable

8,30

SNU

42,90

SNU

Font

731,81 PDUPE

Sectors de pla parcial
Superficie
Solars
Vials
Espais lliuresEquipament Sostre màxim e
51.269,00 29.379,00
14.074,00
5.050,00
2.766,00
27.083,00 0,53
79.014,00 64.656,00
8.838,00
5.520,00
0,00
71.727,00 0,91
33.421,00 18.521,00
6.700,00
0,00
8.200,00
15.039,00 0,45
50.928,00 33.630,00
14.836,00
2.462,00
0,00
40.742,00 0,80
157.367,00 85.675,00
41.906,00
13.996,00
15.790,00
78.683,00 0,50
371.999,00 231.861,00
86.354,00
27.028,00
26.756,00
233.274,00

UP1
UP5
UP7
UP8
UP9
TOTAL

Unitats urbanístiques integrades
NP2
NP4

72.735,00
114.710,00
187.445,00

% SOLAR
SOSTRE
60,00%
50,00%

0,4
0,4

El PGOU estableix 4 unitats urbanístiques integrades:
-

UU1/ NP1

Sector de Pla de l’Ametller (4.6 Ha).Ús residencial dominantment. Ha d’incloure connexió directe
del carrer de la Formiga amb la carretera de Camós, traçat viari rectilini.
-

UU2/ NP2

A l’altra banda del camí dels Prats, Turó del Puig de la Font Pudosa (7.2 Ha). Ús exclusivament
residencial. Ha de garantir la preservació del Turó lliure d’edificació.
-

UU3/ NP3 i ampliació NP3

A l’entrada de Banyoles des de Girona. Ús exclusivament industrial.
-

NP4

Situat al nord-est del nucli urbà entre la riera Canaleta, el Monestir, el barri Mas Palau i el sector
UP8. Ús exclusiu industrial.
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2.3 QUALIFICACIÓ DEL SÒL
2.3.1 SISTEMES
Sistemes
-

Sistema viari
Sistema general:
Carreteres i camins
Vies primàries urbanes (avingudes, passeig i rondes)
Sistema local:
Carrers
Passatges d’accés a edificacions
Camins rurals

-

Sistema d’infraestructures
Serveis d’abastament d’aigua
Transformadors i xarxa de subministrament elèctric
Centrals de telèfon i comunicacions
Parcs mòbils de maquinària
Plantes incineradores
Abocadors de deixalles i escombraries
Xarxa de sanejament i estacions depuradores

-

Sistema de Parcs i Jardins Urbans
Sistema de l’Estany. Sistema de protecció de l’estany i els recs de desguàs fins els afluents
del Terri.
Sistema d’equipaments (edificabilitat neta=1, alçada màxima 9.50 m):
a. Docent
b. Sanitari- assistencial
c. Socio -cultural
d. Administratiu
e. Esportiu
f. Cementiri, mercat, escorxador, bombers i altres serveis tècnics.
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2.3.2 ZONES

Zones en Sòl urbà
- C1 Conjunt històric.
Edificació segons alineació a vial.

Es permeten obres de conservació o restauració, millora i ampliació sense alterar l’estructura, de
substitució quan es trobi en ruïna per una edificació de mateixes característiques tipològiques i
arquitectòniques. En solars sense construcció es determinen els paràmetres següents:.
Parcel·la mínima

Front mínim

Profunditat edificable

Alçada cornisa

Coberta

No es determina

4

Promig tram <16 m

Promig façana carrer (en
centre) <11 m

30% constant de teula.
Tolerància 5%. Barbacana
obligatòria de 50 cm màxim.

Per sobre l’alçada reguladora es permet un cobert auxiliar no habitable amb una superfície
màxima de 20 m2, separada 5 m de les façanes i una alçada màxima de 2.5m.
El pati posterior es pot ocupar en planta baixa amb us auxiliar fins a un 30% de la superfície del
pati en cap cas superior als 15 m2, amb coberta inclinada de teula i una alçada màxima de
2.80m.
Composició de façana per eixos de simetria:
Ample façana

Eixos màxims

<5m

1

Entre 5 i 7

2

Entre 7 i 9

3

>9m

(Amplada /3) +1

Limitacions pels volats:
Planta

Volada màxima

Superfície màxima

1a

0,60

Longitud façana x 0.40

2a i 3a

0,40

Longitud façana x 0.20

Les baranes no seran mai d’obra de fàbrica i seran de forma rectangular.

Densitat d’habitatges:

2 habitatges per cada parcel·la amb 5 m de façana o menys.
En cantonada, el mòdul s’estableix de 5 m en un tram.

En el termini d’un any des de l’aprovació definitiva del PGOU s’ha de tramitar un pla especial de
conservació i millora del casc antic que podrà variar en un 5% l’edificabilitat global del sector.
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Usos permesos:
Planta soterrani
Planta baixa

garatge aparcament i magatzem
habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
comercial fins a 500 m2 de superfície de venda,
oficines i serveis privats, sanitari, sociocultural
Docent, restauració
Garatge aparcament
habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
oficines i serveis privats, restauració i us comercial
vinculat a la planta baixa i sense accés independent

Plantes pis

Els garatges en soterrani només s’admeten en cas d’obra nova

Subzona C12
Edificacions front al carrer de Mata
Parcel·la mínima

Front mínim

Profunditat edificable

Alçada cornisa

Coberta

No es determina

7m

Promig tram <12 m

Promig façana carrer
(en centre) <8 m

30% constant de teula. Tolerància 5%.
Barbacana obligatòria de 50 cm màxim.

Densitat d’habitatges:

2 habitatges per cada parcel·la amb 7 m de façana o menys.
En cantonada, el mòdul s’estableix de 7 m en un tram.

Usos permesos:
Planta soterrani

garatge aparcament i magatzem

Planta baixa

habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
comercial fins a 250 m2 de superfície de venda,
oficines i serveis privats, sanitari, sociocultural
Docent, restauració
Garatge aparcament

Plantes pis

habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
oficines i serveis privats, restauració i us comercial
vinculat a la planta baixa i sense accés independent

Els garatges en soterrani només s’admeten en cas d’obra nova

-

C2 Conjunt urbanístic.

Conjunt existent segons projecte global.
Es regularan les possibles ampliacions i reformes amb la redacció d’estudis de detall per cada illa.
Usos permesos:
Planta soterrani

garatge aparcament

Planta baixa

habitatge unifamiliar,
comercial fins a 100 m2 de superfície oficines i serveis
privats, sanitari, sociocultural
Docent, esportiu fins a 100 m2, restauració màxim 100m2
a les parcel·les amb front a la plaça Canigó i a la plaça
Central aparcament

Plantes pis

habitatge unifamiliar i plurifamiliar
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C.21. Plaça del Remei.
Normativa pròpia que correspon a la modificació aprovada definitivament en data 1 d’abril de
1987.

Usos permesos:
Planta soterrani

garatge aparcament

Planta baixa

habitatge
comercial fins a 500 m2 de superfície de venda oficines i
serveis privats, sanitari, sociocultural
Docent, restauració
aparcament

Plantes pis

habitatge unifamiliar i plurifamiliar

C.22. Barri de Mas Palau.
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C.23. Barri de l’Ametller.

C.23a. Prolongació del barri de l’Ametller
Correspon a la modificació aprovada definitivament en data 21 d’abril de 1999.
Us

Residencial exclusiu

Ordenació

habitatge unifamiliar aïllat o aparellat

Parcel·la mínima

adjudicada en projecte de reparcel·lació

Densitat

1 habitatge / 250 m2 solar

Ocupació

60%

Edificabilitat

0.80

Distancia a partió

3 m llevat front carrers Cassià Casademont, Santa Coloma de
Farners i Passatge Matamors amb alineació a vial.

Vol cossos i elements sortints

No permesos

ARM

6.50 m (PB +1)

Tanques

Obra massissa fins a 1.10 i vegetal fins 1.80

-

I1 Illes compactes

Va ser objecte de modificació aprovada definitivament en data 13 de juny de 1990.

Paràmetres reguladors definits en els plànols d’ordenació.
Limitacions per nombre de plantes i cota de cornisa
Pb+3p (I13 – I12)
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Pb+2p (I11)

9.50 m

Façana mínima

5m

Parcel·la mínima

80 m2

Fondària edificable

14 m

Pati d’illa

100% fins a 3.60 m d’alçada excepte en subzona I13
que s’ha de separar 3 m de partions posteriors

Usos permesos:
Planta soterrani

Garatge aparcament i magatzem

Planta baixa

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
Comercial, oficines i serveis privats, sanitari, sociocultural
Docent, restauració, esportiu
Aparcament

Plantes pis

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
Oficines i serveis privats, docent amb superficie màxima
de 125 m2, restauració i us comercial vinculat a la planta
baixa i sense accés independent

-

I2 Illes de pati interior

Paràmetres reguladors definits en els plànols d’ordenació.

Limitacions per nombre de plantes i alçada reguladora
Pb+4p I21

15.50 m

Pb+3p I22

12.50 m

Pb+2p I23

9.50 m

Pb+p I24

6.50 m
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Fondària edificable

14 m

Pati edificable

50% fins a 3.60 d’alçada

Façana mínima

8m

Parcel·la mínima

160 m2

Usos permesos:
Planta soterrani

Garatge aparcament i magatzem

Planta baixa

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
Comercial, oficines i serveis privats, sanitari, sociocultural
Docent, restauració, esportiu
Aparcament

Plantes pis

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, residencial i hoteler
Oficines i serveis privats, docent amb superficie màxima
de 125 m2, restauració i us comercial vinculat a la planta
baixa i sense accés independent

-

I3 Illes industrials

Queda prohibit tot ús no industrial
Ocupació en planta

70% del solar

Distància mínima a límits

5 m llevat subzona “a” entre mitgeres

Façana mínima

14 m

Parcel·la mínima

500 m2

Alineació de façana

paral·lela a la del carrer

Alçada màxima forjats

10,50 m

Soterrani

Permès

Distàncies a perímetre

5m

Edificabilitat

1.5 mst /m2s

Tancament

opac fins a 1.10m i vegetal fins a 3.50m

Aparcament

1 vehicle /100 m2 de parcel·la

Arbres

de tipus urbà 1 arbre per cada 50 m2 solar

Densitat

Una indústria per parcel·la mínima

Condicions d’ús establertes en la regulació aprovada definitivament en data 12 de setembre de
1995.
Habitatge
Residencial
Comercial
Oficines
Sanitari
Educatiu
Cultural i religiós
Restauració
Recreatiu
Esportiu

Permès només per al personal de vigilància (1 habitatge per
indústria o magatzem)
No
Permès al detall, compatible amb els establiments industrials
veïns
Admès
Dispensari, consultoris i ambulatoris. No són admesos
hospitals, sanatoris i clíniques.
Admès
Admès
Admès
No
Admès
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Càmping
Abocador
Garatge, aparcament
Extractiu
Industrial

No
No
Admès
No
Admès

Subzona I33.
Correspon a la modificació aprovada en data 5 d’abril de 1995. Normativa del pla parcial del
sector UP4 per la zona d’indústria aïllada.

-

F1 Front de carrer comercial

Les dimensions dels paràmetres són específics per cada un dels fronts marcats.

Usos permesos:
Planta soterrani

garatge aparcament i magatzem

Planta baixa

residencial i hoteler
Comercial, oficines i serveis privats, sanitari, sociocultural
Docent, esportiu
aparcament

Plantes pis

habitatge, residencial i hoteler
oficines i serveis privats, docent amb superfície màxima
de 125 m2, restauració i us comercial vinculat a la planta
baixa i sense accés independent

-

F2 Front de carrer de cases

Alineació de façana obligatòria
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Alçada reguladora màxima

9.50m pb+2pp

Parcel·la mínima

150 m2

Ocupació PB

60%

Ocupació PP

35%

Fondària edificable

16 m

Usos permesos:
Planta soterrani

garatge aparcament i magatzem

Planta baixa

Habitatge unifamiliar
Comercial, oficines i serveis privats, sanitari, sociocultural
Docent, esportiu, restauració
Aparcament

Plantes pis

Habitatge unifamiliar

Subzona F21.
Correspon al pla parcial Can Puig aprovat definitivament en dat 12 de juliol de 1971.
Ordenació

Illes edificació contínua, separada del vial i amb
pati posterior

Alçada reguladora màxima

6 m pb+pp

Parcel·la mínima

200 m2

Ocupació

50%

Edificabilitat

1

Separacions

2m a carrer i 5m a partió posterior

Usos permesos:

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar

-

F3 Front de carrer de naus industrials

Alineació de façana obligatòria

Façana mínima

10 m

Parcel·la mínima

300 m2

Alçada màxima

7,50 m

Soterrani

Permès

Edificabilitat

1.25

Densitat

1 indústria per parcel·la mínima

Ocupació

80%

Volades sobre carrer

Prohibides

Condicions d’ús establertes en la regulació aprovada definitivament en data 12 de setembre de
1995.
Habitatge

Permès només per al personal de vigilància
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Residencial
Comercial
Oficines
Sanitari
Educatiu
Cultural i religiós
Restauració
Recreatiu
Esportiu
Càmping
Abocador
Garatge, aparcament
Extractiu
Industrial

(1 habitatge per indústria o magatzem)
No
Permès al detall, compatible amb els establiments industrials
veïns
Admès
Dispensari, consultoris i ambulatoris. No són admesos
hospitals, sanatoris i clíniques.
Admès
Admès
Admès
No
Admès
No
No
Admès
No
Admès

Subzona F31
Correspon a la modificació aprovada definitivament en data 21 d’octubre de 1998.
Ordenació

Industrial entre mitgeres

Alçada màxima

10.50

Parcel·la mínima

500 m2

Façana mínima

14

Ocupació

87.70 %

Edificabilitat

1.88

Separacions

obligatòria alineació a ronda Monestir. L’espai no edificat se
situarà a la part posterior de les parcel·les amb front al carrer
del Paper i la zona verda

Soterranis

Permesos igual ocupació en planta

Volades a carrer

Prohibides

Tanques

massisses fins a1.80 i vegetal fins a 2.20.

Usos permesos:

industrial

-

S1 Solars per a blocs aïllats

Alçada màxima

12,50 m / pb+3pp

Soterrani

Permès osta projecció edificació

Distàncies entre edificis

En plànols d’ordenació

Usos permesos:
Planta soterrani

garatge aparcament i magatzem
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Planta baixa

Plantes pis

-

Habitatge plurifamiliar, residencial i hoteler
Comercial, oficines i serveis privats,
Públic administratiu, sanitari- assistencial, sociocultural
Docent, esportiu
Aparcament
Habitatge plurifamiliar, residencial i hoteler. Públic
Administratiu, oficines i serveis privats, docent amb
Superfície màxima de 125 m2,

S2 Solars per a cases separades

Blocs plurifamiliars paral·lels a l’alineació del carrer

Espai lliure

Enjardinat

Construccions auxiliars

No permesos

Tanques

Mixtes obra massissa i vegetal

Parcel·la mínima

600 m2

Ocupació

60%

Alçada:
Pb+3p S21

12.50 m

Pb+2p S22

9.50 m

Pb+4p S23

15.50 m

Soterrani

Permès per aparcament

Separacions a partions

3m

S’admeten aparellades
Tanques

obra massissa fins 1.10 i vegetal fins 1.80 m

Usos permesos:
Planta soterrani

Garatge aparcament i magatzem

Planta baixa

Habitatge plurifamiliar, residencial i hoteler
Comercial, oficines i serveis privats,
Sanitari, sociocultural, Docent, esportiu, restauració
Aparcament

Plantes pis

Habitatge plurifamiliar, residencial i hoteler, oficines i
serveis privats, docent, sanitari, sociocultural
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-

S3 Solars per a xalets aïllats

Cal tenir en compte que hi ha zones on és admissible aplicar la normativa complementària
corresponent a la modificació aprovada definitivament en data 27 de juliol de 1993.

S3.1 .Edificació aïllada extensiva
Parcel·la mínima

600 m2

Ocupació

30%

Edificabilitat

0.70 mst /m2s

Façana mínima

16 m

S.3.2. Edificació aïllada intensiva
Ús

Residencial

Densitat

2 habitatges parcel·la

Parcel·la mínima

400 m2

Ocupació

50%

Edificabilitat

0.80 mst /m2s

Distància mínima a perímetre

3 m llevat parcel·lació anterior 2m

Alçada màxima

9m

Tanques

obra massissa fins 1.10 m i vegetal fins 1.80m

Façana mínima

14 m

Aparellament

Permès

Construccions auxiliars

Mitjançant estudi de detall ocupació 12% i alçada 3m

Usos permesos

Unifamiliar. En planta baixa s’admet us comercial amb
superfície màxima de 500 m2, residencial, oficines i serveis
privats, sanitari, sociocultural i docent.

En les zones grafiades en la modificació de la normativa complementària s’admet l’ús en planta
baixa de restaurant (carretera de Camós i tram del carrer de Circumval·lació al Puig).
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Dins la zona del sector NP3 i ampliació, el carrer Mata i el límit amb Porqueres (Barri de
Canameres) s’admet incorporar en planta baixa l’activitat industrial.

S.3.3. Edificació aïllada intensiva
Parcel·la mínima

250 m2

Ocupació

60%

Distància a partió

2m

Façana mínima

12 m

S.3.4.
Correspon a la modificació del carrer Pintor Solives aprovada definitivament en data 28 de
novembre de 1994.
Densitat

2 habitatges parcel·la

Parcel·la mínima

250 m2

Ocupació

60%

Edificabilitat

0.80 mst /m2s

Distància mínima a perímetre

2 m, pot adossar-se a façana en cas de continuació

Alçada màxima

6.50 m (pb+1)

Tanques

obra massissa fins 1.10 m i vegetal fins 1.80m

Construccions auxiliars

12% ocupació parcel·la i alçada màx.3 m

Usos permesos

Unifamiliar.

S.3.5.
Correspon al pla parcial Can Puig aprovat definitivament en data 12 de juliol de 1971.
Ordenació

aïllada voltada de jardí privat

Parcel·la mínima

400 m2

Ocupació

25%

Edificabilitat

0.40 mst /m2s

Distància mínima a perímetre

3 m, excepte construccions auxiliars

Alçada reguladora màxima

6.00 m (pb+1)

Tanques

obra massissa fins 0.60 m i vegetal fins 1.60m

Construccions auxiliars

12% ocupació parcel.la i alçada màx.3 m

Usos permesos

Unifamiliar.

S.3.6.
Correspon al pla parcial Puig de la Fontpudosa aprovat definitivament en data 20 de maig de
1966 i l’ampliació aprovada definitivament en data 20 de juliol de 1974
Ordenació

unifamiliar aïllada

Parcel·la mínima

400 m2

Ocupació edificació principal

30%

Ocupació edificació secundaria

15%
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Edificabilitat edificació principal

0.75 mst /m2s

Edificabilitat edificació secundaria 0.15 mst /m2s
Distància mínima a perímetre

3 m, excepte solars amplada < 14 m que s’admet
1.50 m en un dels partions.

Es permet aparellament amb una separació a partió de 5 m
Alçada reguladora màxima

6.50 m (pb+1,5) inclou semisoterrani i àtic.

Tanques

obra massissa fins 0.60 m i vegetal fins 1.60m

Construccions secundaries

alçada màx.4 m (3m fins cornisa)

Usos permesos

Unifamiliar.

S.3.7.
Correspon al pla parcial Els Pins aprovat definitivament en data 25 de gener de 1975
Ordenació

unifamiliar aïllada

Parcel·la mínima

400 m2

Ocupació edificació principal

30%

Ocupació edificació secundaria

16%

Edificabilitat edificació principal

0.75 mst /m2s

Edificabilitat edificació secundaria 0.15 mst /m2s
Distància mínima a perímetre

3 m, excepte partio posterior 5m

Es permet aparellament amb una separació a partió de 5 m
Alçada reguladora màxima

6.50 m (pb+1,5) inclou semisoterrani i àtic.

Tanques

obra massissa fins 1.1 m i vegetal fins 1.80m

Usos permesos

Unifamiliar.

-

S4 Solars de protecció històrica –artística

Edificis i conjunts d’interès històric i artístic

-

S5 Solars per a serveis generals

Reservats a la instal·lació de serveis col·lectius amb explotació comercial privada (estacions de
servei i de reparacions, clíniques, hotels, restaurants, clubs, escoles de conducció, discoteques,
teatres i cinemes).
Ordenació volumètrica i tipològica Lliure
Ocupació màxima

70%

Alçada màxima

9.50 m

Edificabilitat

1 m2st/m2 sòl

Usos permesos
La Puda, Cal General,
Hotel del Lago (UA22),
Can Castanyer (UA21)

Residencial i Hoteler, restauració, recreatiu,
sociocultural i docent
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Carrer de Mata

Residencial i Hoteler, comercial amb grans
superfícies de venda i exposició, estacions
de servei i tallers, sanitari com clíniques, hospitals i sanatoris,
restauració, recreatiu, sociocultural i esportiu

UA18a (modificació 27/10/1999)

només ús de residència de gent gran

-

S6 Volumetria específica

Subzona S6.1.1 Especificació compacta
Correspon a la modificació del passeig de la indústria aprovada definitivament en data 21 de
desembre de 1989.
Façana mínima

10 m

Parcel.la mínima

400 m2

ARM

15.50 M (PB+4)

Ocupació

100% pb fins a 3.50 m des de cota passeig indústria

Vols i sortints

Carrer > 10

0.90 m separats 0.90 de mitgera

Es pot reduir fins a 0.60 mantenint proporció
Carrer<10

0.60 m separats 0.60 de mitgera

Tribunes 0.30 m separada de mitgera 0.60
Elements decoratius 0.20
Usos permesos:
Planta soterrani

Garatge aparcament

Planta baixa

Residencial i hoteler
Comercial, oficines i serveis privats
Sanitari sociocultural
Docent, restauració

Plantes pis

Residencial i hoteler, oficines i serveis privats, docent amb
superfície màxima de 125 m2, sociocultural, sanitari

Subzona S6.1.2 Edificació singular en zona d’equipament
Correspon a la modificació del passeig de la indústria aprovada definitivament en data 21 de
desembre de 1989.
Ocupació

100% pb fins a 6 m
80% p1 fins a 3.05 sobre cota màxima pb
70% p2 fins a 3.05 sobre cota màxima p1, separació 3m
de la zona 6.1.1. i 1.20 del carrer Pere Alsius
35% p3 fins a 3.05 sobre cota màxima p2, separació 4 m
de zona 6.1.1. i carrer Pere Alsius

No es permet coberta inclinada no elements fixes per sobre p3.
Usos permesos:
Planta soterrani

garatge aparcament, instal·lacions annexes equipament

Planta baixa

equipament cultural

Plantes pis

docent, cultural, sanitari, sociocultural i administratiu
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Subzona S6.2
Correspon a la modificació de la illa UA12 aprovada definitivament en data 21 de març de 1990.
Alçades reguladores s’estableixen en plànols tenint en compte que l’alçada lliure de la planta
baixa és 3m i de les plantes pis 2.50m. L’última planta tindrà un cos retirat 3 m amb una
marquesina de remat obligatòria amb un gruix màxim de 0.20 m
Separacions a veïns

3 m excepte en pb que pot adossar-se fins a 3m
6 m a la mitgera nord
3 m respecte la carretera de Camós

Balcons sortints

prohibits carrer Mn. Constans i façanes amb
finques veïnes.
Permesos en patis oberts, correguts ample màxim
0.90 m.

Número màxim habitatges

75 unitats

Aparcaments

1/habitatge>130 m2
1 per cada 2 habitatges de 80 a130 m2
1 per cada 4 habitatges < 80 m2
1 per cada 100 m2 st de local si és > 400 m2.

Sortida aparcament

ample 6 m a la carretera de Camós i al punt més
baix del carrer Mn. Constans.

Escales

ample mínim 1.30 m

Usos permesos:
Planta soterrani
Planta baixa

Plantes pis

Garatge aparcament
Habitatge plurifamiliar, residencial i hoteler
Comercial, oficines i serveis privats
Sanitari sociocultural, esportiu, aparcament
Docent, restauració
Habitatge plurifamiliar, oficines i serveis privats

Fases i termini execució

10 anys a partir aprovació de la modificació

Subzona S6.3
Correspon a la modificació de les illes industrials aprovada definitivament en data 8 de juliol de
1998.
Parcel·lació i ocupació

Plànols d’ordenació

Ordenació

alineació a vial

Fondària edificable

14 m

ARM

conjunts històrics

Construccions auxiliars

no

Garatges

1 plaça per habitatge o 100 m2 sostre no residencial

Tanques

opaques fins a 1.10 i 1.80 si son vegetals

Usos permesos:
Planta baixa

-

residencial, Comercial, oficines i serveis privats,
Sanitari, cultural, Docent, recreatiu

V2 Espais lliures privats
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Zones en sòl no urbanitzable
El PGOU classifica com sòl no urbanitzable aquell on no es permet l’acció urbanitzadora ja que no és
necessari pel creixement urbà del municipi, i per tant és objecte de conservació o protecció.
Zones:
NU1 Protecció del sistema general d’Infraestructures
NU2 Protecció Agrícola
NU3 Protecció forestal i paisatgística
NU4 Protecció especial de l’Estany
NU5 Protecció de conjunts arquitectònics
NU6 Serveis
NU7 Rústica
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2.4 DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ
(Vegeu plànol d’informació i16e Planejament vigent. Refosa de planejament 2.014. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ)

2.4.1 PLANS ESPECIALS
El planejament vigent preveu al sòl urbà la formació dels següents plans especials:
QUADRE 2.2| Planejament vigent. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
Previstes i executades
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
PE I
PE II
PE III
PE IV
PEV
PEVI
PEU
PEU
PEU

Conservació i millora del nucli antic
Transformació d’ús carrers Badalona, Girona, Constància i Barcelona
Transformació d’ús carrers Alvarez de Castro, Barcelona i Girona
PERI de l’espai de l’interior de l’illa delimitada pels carrers Conill, Canat i Rambla
Recuperació del Rec Major a l’illa dels carrers Canat, Alfons XII i Colon.
Eixamplament de vial en un tram del carrer Dr. Hysern
Ca l’Ametller
Santa Maria
Servites

Plans especials redactats (juny 2014)
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2.4.2 UNITATS D’ACTUACIÓ
També defineix uns polígons o àmbits d’actuació per tal d’assegurar l’obtenció, segons el cas,
d’espais lliures i/o equipaments i la urbanització a través d’Unitats d’Actuació (UA).
QUADRE 2.3 | Planejament vigent. UNITATS D’ACTUACIÓ
Previstes i executades
UA
UA 5a
UA 5c
UA 6a
UA 10
UA 11
UA 12
Can Sisó-c/ Pare Claret
UA 16
UA 17a
UA 18b
UA 21
Can Castañer
UA 22
UA 24b
UA 27
UA 31
Barri de l'Ametller
UA 32
UA 33
UA 34
PAU Passatge Llibertat:
PAU-A:
PAU-B:

Superfíci
e (m2)

Solars

Vials

Espais
lliures

16.766,00
24.196,00
8.176,00
12.056,00
3.957,00

13.852,00
20.651,00
6.522,00
7.175,00
2.442,00

2.914,00
3.545,00
104,00
4,281,00
1.500,00

1.160,00

776,00

4.400,00
1.160,00
9.334,00

2.661,00
612,00
5.597,00

6.477,00
8.946,00
16.283,99
4.758,00

Equipaments

Sostre
màxim

Edificabilitat

0,00
0,00
1.550,00
600,00
0,00

17.315,00
30.976
12.264,00
7.083,00
1.953,00

1,03
1,28
1,50
0,59
0,49

0,00

384,00

3.088,00

2,66

990,00
0,00
1.131,00

749,00
548,00
2.606,00

2.784,00
0,00
4.477,00

0,63
0,00
0,48

3.074,00

0,00

3,203,00

5.950,00

0,92

8.807,00
10.909,61
4.145,00

139,00
976,98
0,00

0,00
4.396,41
613,00

2.160,00
8.141,50

0,24
0,50
0,00

5.863,00

3.933,00

1.626,00

304,00

3.146,00

0,54

2,419,00
3.506,00
9.630,00

1.923,00
3.127,00
9.437,40

496,00
379,00
0,00

0,00
0,00
192,60

916,00
1.876,00
8.036,00

0,38
0,54
0,83

200,00

Unitats executades (juny 2014)
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2.5 PLANEJAMENT EN TRÀMIT
2.5.1 MODIFICACIÓ DEL TRPGOU EN L’ÀMBIT DE LA RONDA MONESTIR - RIERA
CANALETA (HORTES SOTA MONESTIR)
L’àmbit constituït pels sectors de sòl urbanitzable delimitat recollits pel planejament vigent, UP5 i UP8,
un altre no delimitat, NP4, i la unitat d’actuació UA34 Can Laqué, és avui objecte d’una modificació
puntual del Pla General que es tramita en paral·lel als treballs de redacció del POUM.
Té una superfície total de 25,70 hectàrees i s’hi preveuen usos residencials i industrials.

QUADRE 2.4 | ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

Sector

Superfície
(ha)

Ús

UP 5

7,98

Industrial

UP 8

5,17

Residencial

NP 4

11,59

Residencial

Can Laqué

0,96

Residencial

total àmbit

25,70

L’objecte de la Modificació puntual a tràmit és l’adaptació del planejament als criteris i determinacions
del PDU del Pla de l’Estany. Va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament al juliol del 2 012.
Els tres sectors de sòl urbanitzable estaven previstos al PGOU del 84. Posteriorment, al 1999, es van
modificar els paràmetres del sector no delimitat, NP4, incrementant l’índex d’aprofitament privat i
disminuint l’edificabilitat bruta i la densitat d’habitatges.
Pel que fa a l’àmbit de Can Laqué-Veïnat de Can Sala, en el PGOU del 84 quedava inclòs dins del
sector NP4. Al 2001, es va modificar el Pla general per tal de classificar aquest àmbit com a sòl urbà.
Així mateix es delimita una unitat d’actuació amb l’objectiu d’ordenar l’edificació i dotar-la de serveis
urbanístics.
En definitiva, el planejament vigent recollit en el Text refós del 2001 fixa els següents paràmetres
urbanístics:
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QUADRE 2.5 | PARÀMETRES URBANÍSTICS. Planejament vigent

sector

ús

Superfície total (ha)

TR 2011

_mesurada sobre
cartografia digital
Aprofitament
privat
2

Edificabilitat
bruta
2

m2 sl/m sl

m2 sl/m st

Densitat d’habitatges
/ Nº màxim habitatges

UP 5

industrial

7,98

0,82

0,91

-

UP 8

residencial

5,17

0,66

0,80

330 habitatges

NP 4

residencial

11,59

0,50

0,40

22 habitatges/ha

Can Laqué

residencial

0,96

Superfície total

25,70

QUADRE 2.6 | PARÀMETRES URBANÍSTICS. Modificació proposada

sector

ús

Superfície
total

Cessions
mínimes

(ha)
Espais
lliures

Equipaments

Edificabilitat
bruta

Densitat màxima
d’habitatges

2

m2 sl/m st
industrial

4,9

18%

5%

0,60 industrial

residencial

8,3

15%

10%

0,40 habitatge

40 habitatges/ha

residencial

11,84

10%

15%

0,30 habitatge

25 habitatges/ha

residencial

0,9

Superfície total

25,9

SUD Industrial
Canaleta
SUD Canaleta
Central
SUD Hortes darrera
Monestir
PAU Can Laqué
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IMATGE 2.1 | Modificació del PGOU de Banyoles en l’àmbit Ronda Monestir-Riera Canaleta
11 SECTORS I ÀMBITS PROPOSATS. . Juliol 2013

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de BANYOLES

AVANÇ DE PLANEJAMENT. Juliol 2014 | 45

II MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA

IMATGE 2.2 | Modificació del PGOU de Banyoles en l’àmbit Ronda Monestir-Riera Canaleta
12 ESQUEMA D’ORDENACIÓ. Juliol 2013

El desenvolupament del sector de les Hortes, al connectar el carrer de Joan XXIII amb l’avinguda de
la Farga a l’alçada de la ronda Canaleta, permet tancar la xarxa urbana estructurant, entenent com a
tal la que absorbeix el trànsit intermunicipal i intercomarcal, connectant el nucli urbà amb la xarxa
viària bàsica de carreteres, així com amb la xarxa comarcal i local. Això ja es plantejava com objectiu
al PGOU de 1 984.
Aquest nou vial constituiria la columna vertebral del sector, recolliria el trànsit dels accessos a la ciutat
per Mas Palau, la Canaleta i Can Puig alhora que possibilitaria redefinir aquesta xarxa estructurant
urbana en permetre descarregar l’antiga travessia (avinguda Països Catalans - carrer de la Llibertat).
Això donaria peu a un canvi de caràcter d’aquesta via que amb una secció adient contribuiria a la
cohesió urbana de la zona més propera a l’estany amb el nucli antic fomentant i consolidant els usos
comercials. Així mateix permet allunyar el trànsit intermunicipal de la vora de l’estany, sobre la
carretera local C-150a a Serinyà, primant la resta d’accessos a l’autovia.
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IMATGE 2.3 | Xarxa viària estructurant
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2.5.2 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TRPGOU A L’ÀMBIT DEL PE II, UA 5c I ELS
TERRENYS D’ÚS INDUSTRIAL ADJACENTS ENTRE ELS CARRERS DELS
BLANQUERS, GIRONA, BARCELONA I RONDA MONESTIR

La modificació puntual del Pla General es va aprovar inicialment per l’ajuntament en data 29 d’abril
de 2013.
L’objecte de la modificació és la delimitació i definició d’un àmbit de sòl urbà no consolidat
subjecte a la redacció d’un Pla de millora urbana per a la transformació global d’usos industrials
a usos residencials.
IMATGE 2.4 | SITUACIÓ

Suposa una superfície total d’uns 78.310 m2 situada al nord-est del nucli urbà entre el barri Vell i el
barri de la Farga. Al sud-oest una filera d’illes ocupades per antigues industries separa l’àmbit de
l’antiga travessia. Aquestes illes queden dins d’un àmbit de Pla especial (PE III), segons el
planejament vigent.
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IMATGE 2.5 | Situació. USOS

Planejament vigent a l’àmbit de la modificació

El Text refós del PGOU del municipi qualifica tot l’àmbit com a Illes amb industria aïllada, clau I3
que es regula a l’article 58 de les Normes.

Al mateix temps hi delimita

- una unitat d’actuació i

la UA 5c

- un àmbit de pla de millora

el PE II
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IMATGE 2.6 | PLANEJAMENT VIGENT

Art. 58.-Illes industrials (I.3)
58.1.- Definició
Són aquelles destinades a l'ocupació lliure per naus i instal·lacions de producció o magatzem, segons les
pròpies exigències de l'activitat que hi té lloc.
58.2.- Paràmetres reguladors
- Façana mínima:
14,00 mI.
- Parcel·la mínima:
500 m2
- Alineació de façana:
paral·lela a la del carrer
- Alçada màxima de forjats:
10,50 m.
- Soterrani:
permès sempre.
- Distancies a perímetre:
5,00 m.
- Ocupació màxima del solar:
70%
- Edificabilitat neta màxima:
1,5 m2/m2.
- Densitat màxima d’instal·lacions: una indústria per parcel·la mínima.
- (...)
58.3.- Condicions d'ús de les zones industrials (...) Modificat amb posterioritat a TR

Pel que fa als Plans especials, el Text refós determina que ates que en els seus àmbits la definició
detallada de l'ordenació requereix un estudi específic de l’àrea i de les seves implicacions urbanes,
únicament s'estableixen les condicions a que s’haurà d'ajustar el corresponent Pla especial i no es
defineix de manera precisa la seva ordenació. Serà el propi Pla especial qui proposarà i definirà
l'ordenació amb el grau de detall que correspon al sòl urbà.
En els casos en que l’àmbit del Pla especial comprengui vials existents i urbanitzats, la superfície
d'aquests no comptabilitzarà en la superfície de cessió obligatòria i gratuïta, com tampoc
comptabilitzarà per al càlcul de l'edificabilitat del sector.
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Convenis subscrits

Es subscriuen dos convenis entre
- l’Ajuntament
- la propietat (terrenys -parcialment- i activitat)
- immobiliària (opció de compra)

Juncà immobles SL / Juncà Gelatines SL
Lobby Platinium SL

per tal de facilitar el trasllat de l’activitat a un altre emplaçament
24.09.2001 Conveni

- ajuntament
- Juncà G SL

- Subscripció
- Aprovació inicial Ple ajuntament
- Informació pública
- Aprovació definitiva

Î Dret de superfície c. Constança
entre Badalona i Blanquers

1r conveni
2n conveni
- 17.12.2010
- 21.04.2013
- 27.12.2010
- 29.04.2013
- un mes
- un mes
- al NO haver-hi al·legacions es considera aprovat
definitivament

El segon conveni es tramita com a Annex del conveni anterior i en suposa una modificació per acord
d’ambdues parts. El motiu de la modificació és triple:
1) Canvis en la normativa urbanística que afecten els paràmetres fixats
(tipologia dels habitatges amb protecció + deure de cessió del sòl amb aprofitament)
2) Retards en l’Agenda a causa fonamentalment de la conjuntura econòmica
3) Pressa en consideració del Pla especial de Recs en elaboració

Proposta

Consta de:

1. Memòria
2. Normes
3. Agenda i avaluació econòmico-financera
4. Plànols
6. Estudi de la mobilitat generada
(Memòria + Plànols)

5. Annexes
5.1 Reportatge fotogràfic
5.2 Conveni urbanístic
5.3 Fitxes cadastrals
5.4 Memòria social

Es redacta en compliment dels Convenis subscrits
Abast de la modificació





Transformació global dels usos previstos,
Condicions d’ordenació
Definició d’una nova vialitat que respongui a les necessitats del nou sector i que permeti una
adequada i correcta implantació de l’ús residencial, així com l’articulació de les zones verdes i
equipaments.
Permetre la recuperació d’un tram del reg Major i derivacions del Sistema de l’Estany que en
aquests moments passa soterrat. (elements subjectes a protecció pel PGOU i que formen part del
Pre-catàleg de bens a protegir subjectes a la redacció d’un Pla Especial)
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Reserves per a sistemes
Haurà d’incorporar una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. D’aquesta reserva, s’haurà de
destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i espais
lliures públics (article 100.3 del TRLUC)

Cessions
Es cedirà gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector (article 43.1 TRLUC). (Atès que la modificació no implica un increment de sostre
edificable no és d’aplicació l’article 99.3 del TRLU).

Reserva d’habitatges amb protecció
Es farà una reserva del sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de
nova implantació, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial
de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a
equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de
cessió d’ús. (article 57.3 TRLUC).

En la Memòria s’assenyala la conveniència i oportunitat de la MP en base al PDU del Pla de l’Estany i
als anàlisi dels escenaris socioeconòmics de futur de la comarca que incorpora: “...Bona part d'aquest
sòl, però, podria mantenir un ús vinculat a les activitats econòmiques amb la localització d'oficines i
activitats terciàries. És a dir un ús mixt de residencial, serveis i activitats econòmiques compatibles
amb el teixit residencial...”
IMATGE 2.7 | Modificació del PGOU de Banyoles en l’àmbit del PE II, UA 5c i els terrenys d’ús industrial
adjacents entre els carrers dels Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda del Monestir.
PROPOSTA. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. Abril 2013
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IMATGE 2.8 | Modificació del PGOU de Banyoles en l’àmbit del PE II, UA 5c i els terrenys d’ús industrial
adjacents entre els carrers dels Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda del Monestir.
ORDENACIÓ INDICATIVA DE LA PROPOSTA. Abril 2013
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Refosa de planejament vigent: recull d'expedients Taula de continguts
num expedient
2008 / 035152 / G
2010 / 041645 / G
2010 / 041642 / G
2009 / 038572 / G
2001 / 000801 / G
2009 / 039263 / G
2002 / 004819 / G
2002 / 000121 / G
2006 / 021684 / G
2002 / 005557 / G
2003 / 007758 / G
2002 / 006004 / G
2005 / 019531 / G
1983 / 000286 / G
1992 / 000936 / G
2001 / 000809 / G
2001 / 000810 / G
2001 / 000957 / G
2002 / 004975 / G
2002 / 005383 / G
2002 / 005558 / G
2003 / 008027 / G
2003 / 008162 / G
2003 / 009627 / G
2004 / 012601 / G
2004 / 013923 / G
2004 / 014676 / G
2005 / 017810 / G
2005 / 018878 / G
2005 / 018879 / G
2005 / 020794 / G
2006 / 021651 / G
2006 / 021652 / G
2006 / 021653 / G
2006 / 023459 / G
2006 / 024840 / G
2006 / 025265 / G
2007 / 027994 / G
2008 / 034768 / G
2009 / 037974 / G
2009 / 038569 / G
2010 / 039492 / G
2008 / 035151 / G
2010 / 042849 / G
2011 / 044508 / G
2005 / 020172 / G
2008 / 034145 / G
1990 / 000107 / G
2001 / 001117 / G
2006 / 023371 / G
2008 / 033416 / G
2008 / 034542 / G
2003 / 007916 / G
2008 / 034769 / G
2004 / 013890 / G
2006 / 024978 / G
2000 / 001235 / G
2001 / 000264 / G
2005 / 017962 / G
2003 / 007917 / G
2005 / 017861 / G
2008 / 032566 / G
2004 / 015312 / G
2002 / 003136 / G
2003 / 008449 / G
2011 / 043724 / G

tema
Pla especial del Nucli antic
modificació del Pla especial del Nucli Antic per incloure l'ús residencial col·lectiu en el sistema d'equipaments
Pla especial urbanístic per a l'ordenació de l'àmbit del Monestir
Pla de millora urbana en l'àmbit del Pla especial VI
Pla especial : modificacions puntuals del PERI prolongació del carrer Abat Bonito
Pla especial urbanístic d'ordenació de l'equipament destinat a Museu Arqueològic Comarcal
Pla especial d'ordenació de l'equipament destinat a centre municipal d'estudis musicals i usos complementaris
Pla especial : modificació del projecte d'adaptació de l'ordenació física del Pla especial de la Vila Olímpica
modificació de la secció 1a i 2a de les illes d'ordenació tancada-oberta del Pla especial Vila Olímpica
modificació del Pla especial de protecció, ordenació i restauració de l'entorn immediat de l'Estany
modificació del Pla especial de protecció, ordenació i restauració de l'entorn immediat de l'Estany
Pla especial d'ordenació de l'equipament destinat a Centre d'Interpretació de la conca lacustre - Museu Darder d'Història
Natural
Pla especial del Molí de la Plaça cal Moliner E-47
Pla general d'ordenació del municipi
Modificació de Pla general referent a usos i normativa complementària per a les zones de xalets aïllats
Modificació de Pla general : diverses modificacions puntuals
Modificació de Pla general : Text refós del Pla general d'ordenació
modificació del Pla general a l'illa delimitada pel Rec Major i els carrers Muralla, Girona i Torras i Bages
modificació del Pla general de definició d'una nova alineació del sector oest del carrer Girona, entre el carrer Abad Bonitus i
front del Pla especial III
modificació del Pla general per a la regulació i ubicació dels usos recreatius referits a les activitats musicals
modificació del Pla general per a qualificar la finca situada al carrer Sant Martirià, 55-59
modificació del Pla general per al trasllat d'una part de la superfície destinada a equipament cultural (E8) del carrer Valls, 87
a la finca del carrer Canal, 22
modificació del Pla general per a la regulació d'activitats i instal·lacions relacionades amb les telecomunicacions
modificació del Pla general per a la dotació d'un equipament públic per a ús socio-cultural al carrer Figueres
modificació del text refós del Pla general per a la regulació dels usos admesos en àmbits qualificats com a sistema
d'equipaments
modificació del Pla general per a la inclusió de l'illa formada pels carrers Puig Colomer, camí dels Prats i Simó Dusay a la
normativa complementària per a la zona de xalets aïllats
modificació del text refós del Pla general a la finca el Molí de la Plaça
modificació del text refós del Pla general per a l'ordenació volumètrica de l'àmbit que inclou el passatge del Rec Major i la
finca situada entre els carrers Canal i Josep M. Bohigas
modificació del text refós del Pla general per tal d'incloure el Centre d'Interpretació de la Conca Lacustre - Museu Darder en
el pre-catàleg d'elements d'interès històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic
modificació del text refós del Pla general per a definir les alineacions de la carretera de Vilavenut

00ref
E01
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E07
E08
E08

modificació del text refós del Pla general per a l'ordenació de l'illa formada pels carrers València, Tarragona, Farga i Paper
modificació del Text refós del Pla general per a la regulació dels usos recreatius referits a les activitats musicals
modificació del Text refós del Pla general per a la regulació d'usos al barri de la Farga
modificació del Text refós del Pla general per a la regulació dels usos industrials
modificació del Pla general per afegir l'ús hoteler a la zona de xalets aïllats situada en segona línia d'estany
modificació del Pla general per a la regulació de les activitats pecuàries
modificació del Pla general per incorporar el sistema d'habitatges dotacionals en el planejament urbanístic
modificació del Pla general per a la regulació general d'usos
modificació del Pla general per incloure-hi el carrer Alba
Modificació del Pla general en relació a la titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes
Modificació del Pla general per a les zones de xalets aïllats
Modificació del Pla general per incloure un règim transitori mentre no es redactin determinats plans especials
Modificació del Pla general a l'entorn del nucli antic
modificació del Text refós del Pla general per a l'ajustament de la delimitació del sistema d'espais lliures a la zona
anomenada Hort de les Monges
modificació de l'article 48 del text refós del Pla general per permetre la instal·lació de sitges o similars que ultrapassin
l'alçada reguladora màxima en les zones industrials
Pla director urbanístic del Pla de l'Estany
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de les comarques gironines
Programa d'actuació urbanística programa d' actuació urbanística del sòl np3.
Modificació de Pla general en els sectors NP3 i Ampliació NP3
modificació del Pla parcial del sector NP3 per a l'ordenació i reajustament de límits entre el sistema d'equipaments E43 i
l'espai lliure contigu
modificació del Pla parcial del sector NP3 per a l'ajustament del sistema d'equipaments E43 i l'espai lliure adjacent
modificació del Pla parcial del sector Ampliació NP3 per modificar paràmetres de la parcel·la d'Inoxpa, SA
modificació del Pla parcial del sector UP1
modificació del Pla general al sector UP4 per augmentar l'edificabilitat del sistema d'equipaments
modificació del Pla general al límit del sector UP7 i la creació de dos polígons d'actuació urbanística (A i B)
Pla parcial UP7
Pla parcial d'ordenació UP9
Pla especial per a equipament escolar al Pla de l'Ametller - sector UP9
modificació del Pla parcial UP9 per a l'ordenació de la zona d'equipament privat
Pla especial de millora interior del sector UA5c
modificació del text refós del Pla general per a la delimitació d'una unitat d'actuació discontínua (UA12 can Sisó - c. Pare
Claret)
Modificació dels annexes del Pla general - Pla especial regulador de l'edifici en l'àmbit de la UA16
modificació del text refós del Pla general per a l'ordenació volumètrica de la UA21
modificació del Pla general per a l'ordenació, qualificació i règim del sòl en l'àmbit de la UA22
Pla especial de la UA 24b
Conveni urbanístic signat entre la Solana de Banyoles SL i l'Ajuntament de Banyoles per la cessió anticipada de terrenys
destinats a zona verda a la unitat d'actuació UA18b
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Conveni urbanístic signat per l'Ajuntament i les Empreses Juncà per a la transformació d'usos de l'entorn de la fàbrica Juncà C02
Conveni urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i l'entitat mercantil Elerco SA per a la cessió gratuïta de terrenys destinats a
vialitat i espai lliure públic a l'illa formada pels carrers València, Tarragona, Farga i Paper
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