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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DESCRIPTIVA  
 

 

1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TRPGOU 

 
La present modificació puntual té per objecte: 
 
- La delimitació i la protecció dels  espais lliures d’edificació de l’àmbit ED3 

delimitat pel Passeig Darder, Carrer de la Sardana, Passeig Mossèn Lluis 
Constants i Rec de Guèmol. 
 

- La cessió de 20,27 m2 de superfície del solar a l’encreuament entre el Carrer 
de la Sardana i el Carrer Mossèn Lluis Constans  per a ser destinada a vial de 
domini públic municipal. 
 

- L’acondiciament i millora de la urbanització de l’espai públic del Rec de 
Guèmol. 
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2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 
 

Àmbit “ED3” de Banyoles. 
 
llla  delimitada   pel  passeig  Darder,  pel  carrer  de  la  sardana ,  pel  passeig  
Mossèn  Lluís Constans  i el rec de Guèmol. 
 

 

3. MARC LEGAL i ANTECEDENTS 
 

L'ordenació urbanística general d'aquest municipi es regeix pel Text refós 

del PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES 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 

de 11 de maig de  2003. 

 
En data de gener de 2012 es va tramitar la Modificació  de la Normativa de la 
Modificació Puntual PGO de Banyoles en l’àmbit “ED3” delimitat pel Passeig 
Darder, Carrer de la Sardana, Passeig Mossen Lluis Constants i Rec de Guèmol 
amb la finalitat de modificar la normativa per a la concreció dels paràmetres 
edificatoris.  
 
 
El document de modificació de la normativa de la modificació puntual fou 
aprovat definitivament per la CTU de Girona, en sessió de data 6 de juliol de 
2012. 
 
En data de juliol de 2011  ja s’havia tramitat una primera  Modificació Puntual de 
“l’àmbit ED3” anteriorment descrit amb la finalitat de requalificar aquest àmbit 
com a zona de volumetria específica (S6) per a ús d’habitatge, i a la vegada se 
suspenien les previsions ED3 previstes en el PGOU de l’any 1981. 
 
El referit document de modificació puntual fou aprovat definitivament per la CTU 
de Girona en sessió de data 6 d’octubre de 2011 i publicat al DOGC núm. 6023 
de data 13/12/2011. 

 
 
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i 
legal que ve donat en primer lloc pel R.D.L. 7/2015 de 30 d’octubre pel que 
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i de Rehabilitació Urbana. 
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012 de 3 d’agost i el Decret 305/2006 de 18 
de Juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
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4. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ  
 

La present modificació puntual la tramita la companyia mercantil ”Activitats 
Termoludiques, S.L.” a petició de la propietat actual i en compliment dels 
compromisos adoptats per la nova propietat amb l’Ajuntament de Banyoles. El 
contingut de la present modificació puntual s’ha redactat seguint totes i 
cadascuna de les prescripcions dels Serveis Tècnics del mateix Ajuntament, qui 
n’assumeix la iniciativa pública per a la seva tramitació i aprovació  d’acord amb 
l’article 96 del Reglament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
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5. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
 
La present Modificació puntual es justifica bàsicament a partir de tres 
circumstàncies concurrents.  

 
1.- Delimitar l’espai lliure d’edificació en l’àmbit “ED3” delimitat pel Passeig 
Darder, Carrer de la Sardana, Passeig Mossèn Lluis Constants i Rec de Guèmol  
que s’adjunta com a plànol número 3 de la present modificació puntual 
 
Aquest plànol s’adjunta als efectes de definir i concretar els espais lliures de 
parcel·la així com l’espai màxim que físicament pot ocupar l’edificació 
projectada. 

 
A la vista dels interessos públics i privats concurrents la present modificació 
puntual comporta una millora a efectes d’atorgar seguretat jurídica tant a 
administració com als particulars. 
 
A l’anterior modificació puntual del PGO de Banyoles en el mateix àmbit, el 
sostre edificable estava regulat pel paràmetre de 1m2st/m2sol sobre una 
parcel·la de 1.100 m2.  En la present modificació l’indicat paràmetre no es 
modifica, però com a conseqüència de la cessió per a vial de domini públic 
descrita en l’apartat següent, la superfície total de la parcel·la  queda reduïda a 
1.079,73 m2. 
 
En conseqüència l’edificabilitat resultant de la parcel·la continua essent de 
1m2st/m2sol, amb el que la present modificació no comporta cap increment 
d’edificabilitat. 
 
Tampoc s’alteren els altres paràmetres establerts en quan a densitat 
d’habitatges ni cap altre paràmetre de l’anterior modificació aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data de 7 de juny de 
2012 i així es mantenen els objectius del projecte en la construcció d’un edifici 
unitari de 7 cases formant un sol conjunt. 
 
Així mateix el volum establert respecte l’estructura d’edifici únic d’una sola 
entitat subdividida en subunitats en règim de propietat horitzontal i l’estructura 
existent permet establir i consolidar l’ús privatiu de les terrasses vinculades a 
cada una de les entitats.  
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2.- Cessió de superfície per a ser destinada a vial de domini públic 
 
Justifica també l’interès públic de la present modificació puntual la cessió 20,27 
m2 de superfície sobre rasant  a favor de l’Ajuntament per a ser destinada a vial 
de domini públic municipal. La cessió, que serà de superfície sobre rasant,  
permetrà ampliar el sistema viari  tal com s’aprecia al plànol número 3. 
 
Aquesta modificació comporta una millora pel municipi i en particular per el 
sector aconseguint-se, a més, millorar la visibilitat d’una cantonada amb molt de 
trànsit. 

 
 

3.- Acondicionament i millora de la urbanització de l’espai públic del Rec 
Guèmol. 
 
Justifica també l’interès públic de la present modificació l’acondicionament i 
millora de la urbanització de l’espai públic del Rec de Guèmol amb la finalitat de 
convertir-lo en transitable peatonalment.   
 
A tal efecte la propietat presentarà el corresponent projecte que contempli una 
millora de l’enllumenat públic i la urbanització del sector amb els paràmetres que 
indiquin els Serveis Tècnics Municipals, als efectes de que sigui aprovat per part 
de l’Ajuntament. 

 
 

4.- Justificació de la oportunitat i conveniència de la modificació. 
 
La oportunitat de la present modificació puntual del planejament  deriva de la 
necessitat de consolidar definitivament el desenvolupament arquitectònic d’un 
sector emblemàtic que forma part del teixit urbà més proper a l’estany i que fins 
al moment no ha estat possible. 
 
La situació actual del sector immobiliari impedeix que es generin pocs recursos 
en favor del sector públic local. Amb la present modificació es justifica la 
conveniència atès que es consolida urbanísticament la illa edificada, es potencia 
la implantació de la tipologia d’edificació ciutat jardí , majoritari en el sector i no 
es modifiquen els paràmetres de rendiment urbanístic del planejament vigent en 
quant a sostre i densitat. 
 
Per altra banda, la proximitat de l’edificació amb l’estany de Banyoles i l’atractiu 
turístic de l’entorn, justifiquen també la conveniència de cedir un espai que 
permeti millorar tant la vialitat com la visibilitat de l’encreuament entre el carrer 
de la Sardana i el Carrer Mossèn Lluís Constans que junt amb la millora estètica 
del passatge del rec de Guèmol mitjançant la reurbanització de l’espai públic que 
hi col·linda en millora l’impacte visual de tot el conjunt. 
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6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICULAT 

La present proposta de modificació de la Modificació Puntual al Pla General de Banyoles 

proposa modificar l’article 67.4 de la normativa de la Subzona S.6.4 en el següent 

sentit: 

Art. 67.4.1  

(Antic redactat) 

Paràmetres Reguladors 

- Tipologia: Habitatge unifamiliar en filera. 

- Parcel·lació: Única 

- Ordenació: Volumetria Específica (6) Subgrup (6.4) 

- Ocupació màxima:   50% sobre rasant. 

    100% sota rasant. 

- Coeficient edificabilitat neta sobre parcel·la: 1m2st/m2sòl 

- Alçada reguladora màxima: 9,00 m  

- Nombre de plantes: Tres (3) P. Baixa, P. Pis i P. Àtic (Cos d’edificació retirat 

com a mínim 3 m. del perímetre de les façanes: Nord, Sud i Oest). 

- Composició estètica: Desenvolupament d’un sol model arquitectònic. 

Projecte únic 

- Aparcament: 1 plaça d’aparcament per habitatge. 

- Límits: Els propis del solar 

- Separació. 12 m del Passeig Darder. 

- La proposta arquitectònica serà d’un edifici de façanes planes i geometria 

d’aspecte neutre a nivell formal, sense elements de voladís a excepció dels 

balcons-terrasses obertes, que es desenvolupen en façanes Nord i Sud amb 

els paràmetres de l’apartat 4.4 

 

4.2.  Alçada reguladora 

L’alçada reguladora màxima establerta és de 9,00 m; s’amidarà en el punt mig 

del conjunt edificatori, amb façana al passatge Mn. Lluís Constants. 

Els elements derivats de les instal·lacions tècniques dels habitatges quedaran 

incorporats a les terrasses de coberta plana accessible que queda formada per 

sobre la planta pis 1er. 

 

4.3. Coberta 

La coberta serà plana. 
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A la coberta, per sobre de Planta Pis 1r, es situaran les instal·lacions tècniques de 

l’edifici (plaques solars, aparells d’aire condicionat i altres instal·lacions pròpies 

de l’edifici). Aquests elements quedaran integrats en el volum construït i no 

originaran impacte visual des de les vies circumdants. 

 

4.4 Terrasses en planta primera 

A les façanes longitudinals Nord i Sud es podran construir balcons terrasses 

obertes, independents de cada casa, adossats a l’edificació principal, i amb accés 

des de la planta pis fins a un  màxim del 10% de superfície del solar, i quedaran 

separades un mínim de 3m de les cantonades del volum edificat. 

Aquestes terrasses no computaran a efectes d’ocupació i edificabilitat. 

 

4.5. Nombre màxim d’habitatges 

El nombre màxim d’habitatges, en tota l’ordenació, serà de 7 unitats. 

 

4.6. Acabats dels espais lliures d’edificació. 

La façana Sud, Passeig Mossèn Lluís Constans, serà la d’accés als habitatges, se 

situarà en un mínim de 1,5 m del límit del solar. 

Els espais lliures d’edificació seran adscrits als propis habitatges, es delimitaran 

amb una tanca opaca, amb una alçada màxima de 0,60 m, per sobre aquesta 

alçada es podran col·locar barreres vegetals o gelosies de fusta o metàl·liques, 

amb una alçada màxima de 1,20 m i amb una transparència no inferior al 25%  

de la seva superfície. 

En el mur de tancament del solar s’hi podran encastar el quadre de comptadors 

i subministrament de serveis: d’aigua, electricitat, gas, comunicacions, 

necessaris pel conjunt d’habitatges a construir. Hauran de formar part del 

conjunt homogeni del tractament arquitectònic de la paret de tanca del solar, 

l’alçada i disposició de llurs elements s’ajustarà a les disposicions de les normes 

de la companyia subministradora. 

 

4.7. Acabats de façana 

Les façanes tindran un tractament unitari en tot el conjunt, podran ser d’obra 

vista (de tonalitat terrosa o clara, evitant la vermella), revestides de pedra, o 

arrebossats o estucats de colors clars. 
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4.8. Aparcament 

L’aparcament se situarà en planta soterrada, i podrà ocupar la totalitat del solar. 

La rampa d’accés se situarà al passeig Darder i serà comuna per tots els 

habitatges. 

El nombre d’aparcaments no serà inferior a una plaça per cada un dels 

habitatges. 

 

4.9. Centre de transformació 

Dins l’àmbit de l’illa, en la cantonada del Passatge Rec Guèmol amb carrer d ela 

Sardana, es preveu un espai on se situarà el Centre de Transformació que 

substituirà l’existent situat dins l’edificació actual que s’ha enderrocat. 

El centre de transformació s’envoltarà perimetralment d’una barrera de 

plantació vegetal que filtri la seva presència. 

 

4.10 Usos 

- Planta soterrani: Garatge aparcament 

- Planta baixa, planta pis i planta àtic: Habitatge amb categoria d’habitatge 

unifamiliar en filera. 

 

4.11. Obligació de projecte unitari 

La llicència d’obres, s’atorgarà sobre un projecte bàsic global unitari. Es podrà 

autoritzar l’execució en fases esclaonades, fins a un termini d’execució total de 

cinc anys, a partir d’aquesta aprovació definitiva d’aquesta Modificació Puntual 

del Pla General d’Ordenació de Banyoles 

La indemnització es formalitzarà abans de la concessió de la corresponent 

llicencia d’obres. 

Les façanes que s’adjunten com a model arquitectònic no son normatives, es 

tracta d’imatges virtuals que serveixen per valorar el volum resultant. 
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(Redactat que es proposa.) 

Paràmetres Reguladors 

- Tipologia: Habitatge unifamiliar en filera. 

- Parcel·lació: Única 

- Ordenació: Volumetria Específica (6) Subgrup (6.4) 

- Ocupació màxima:   50% sobre rasant. 

    100% sota rasant, amb possibilitat de finca cúbica. 

- Coeficient edificabilitat neta sobre parcel·la: 1m2st/m2sòl 

- Alçada reguladora màxima: 9,00 m  

- Nombre de plantes: Tres (3) P. Baixa, P. Pis i P. Àtic (Cos d’edificació ubicat a 

l’espai delimitat pel plànol número 3) 

- Composició estètica: Desenvolupament d’un sol model arquitectònic. 

Projecte únic. 

- Aparcament: 1 plaça d’aparcament per habitatge. 

- Límits: Els propis del solar 

- Separació. Segons PERI Illes front d’estany. 

- Espais lliures d’edificació. Es determinen al plànol delimitador numero 3 de 

la present modificació. 

 

4.2.  Alçada reguladora 

L’alçada reguladora màxima establerta és de 9,00 m; s’amidarà en el punt mig 

del conjunt edificatori, amb façana al passatge Mn. Lluís Constants. 

Els elements derivats de les instal·lacions tècniques dels habitatges quedaran 

incorporats a les terrasses de coberta plana accessible que queda formada per 

sobre la planta pis 1er. 

 

4.3. Coberta 

La coberta serà plana. 

A la coberta, per sobre de Planta Pis 1r, es situaran les instal·lacions tècniques de 

l’edifici (plaques solars, aparells d’aire condicionat i altres instal·lacions pròpies 

de l’edifici). Aquests elements quedaran integrats en el volum construït i no 

originaran impacte visual des de les vies circumdants. 

 

4.4 Terrasses en planta primera 

A les façanes longitudinals Nord i Sud es podran construir balcons terrasses 

obertes, independents de cada casa, adossats a l’edificació principal, i amb accés 
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des de la planta pis fins a un  màxim del 10% de superfície del solar, i quedaran 

separades un mínim de 3m de les cantonades del volum edificat. 

Aquestes terrasses no computaran a efectes d’ocupació i edificabilitat. 

 

4.5. Nombre màxim d’habitatges 

El nombre màxim d’habitatges, en tota l’ordenació, serà de 7 unitats. 

 

4.6. Acabats dels espais lliures d’edificació. 

La façana Sud, Passeig Mossèn Lluís Constans, serà la d’accés als habitatges, se 

situarà en un mínim de 1,5 m del límit del solar. 

Els espais lliures d’edificació seran adscrits als propis habitatges, es delimitaran 

amb una tanca opaca, amb una alçada màxima de 0,60 m, per sobre aquesta 

alçada es podran col·locar barreres vegetals o gelosies de fusta o metàl·liques, 

amb una alçada màxima de 1,20 m i amb una transparència no inferior al 25%  

de la seva superfície. 

En el mur de tancament del solar s’hi podran encastar el quadre de comptadors 

i subministrament de serveis: d’aigua, electricitat, gas, comunicacions, 

necessaris pel conjunt d’habitatges a construir. Hauran de formar part del 

conjunt homogeni del tractament arquitectònic de la paret de tanca del solar, 

l’alçada i disposició de llurs elements s’ajustarà a les disposicions de les normes 

de la companyia subministradora. 

 

4.7. Acabats de façana 

Les façanes tindran un tractament unitari en tot el conjunt, podran ser d’obra 

vista (de tonalitat terrosa o clara, evitant la vermella), revestides de pedra, o 

arrebossats o estucats de colors clars. 

 

4.8. Aparcament 

L’aparcament se situarà en planta soterrada, i podrà ocupar la totalitat del solar. 

La rampa d’accés se situarà al passeig Darder i serà comuna per tots els 

habitatges. 

El nombre d’aparcaments no serà inferior a una plaça per cada un dels 

habitatges. 
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4.9. Centre de transformació 

Dins l’àmbit de l’illa, en la cantonada del Passatge Rec Guèmol amb carrer d ela 

Sardana, es preveu un espai on se situarà el Centre de Transformació que 

substituirà l’existent situat dins l’edificació actual que s’ha enderrocat. 

El centre de transformació s’envoltarà perimetralment d’una barrera de 

plantació vegetal que filtri la seva presència. 

 

4.10 Usos 

- Planta soterrani: Garatge aparcament 

- Planta baixa, planta pis i planta àtic: Habitatge amb categoria d’habitatge 

unifamiliar en filera. 

 

4.11. Obligació de projecte unitari 

La llicència d’obres, s’atorga sobre un projecte bàsic global unitari. Es podrà 

autoritzar l’execució en fases escalonades, fins a un termini d’execució total de 

cinc anys, a partir d’aquesta aprovació definitiva d’aquesta Modificació Puntual 

del Pla General d’Ordenació de Banyoles 

La indemnització es formalitzarà abans de la concessió de la corresponent 

llicencia d’obres. 

Les seccions que s’adjunten com a model arquitectònic no son normatives, es 

tracta de plànols que serveixen per valorar el volum resultant. 

 

 

7.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA. 

 

Per raó de l’escassa complexitat urbanística de la present modificació s’hi 

incorpora la documentació prevista a l’article 59.1 apartats a), b) i c) del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012 de 3 d’agost. La resta dels apartats no 

son preceptius a efectes del present document atès el seu objecte i finalitat. 
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PLANOLS 
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3- Delimitació  

4- Cessions 
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