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1. Introducció i antecedents. 

L’estany de Banyoles, és l’element més característic de la Conca Lacustre 
Banyoles-Besalú. La importància que presenta aquest sistema lacustre, tant pel 
que fa a la hidrogeologia que s’hi manifesta com pels seus valors paisatgístics, 
a més de les transformacions originades en alguna part del territori com a 
conseqüència de l’activitat humana, van motivar que durant els anys 80 del 
segle passat, s’iniciessin les gestions i els treballs encaminats a la seva 
protecció.  

El sistema lacustre implica nombrosos municipis. Per una banda aquells en que 
es produeix l’entrada d’aigua (Argelaguer, Albanyà, Beget, Besalú, Beuda, Maià 
de Montcal, Dosquers, Montagut, Sales de Llierca, Sant Ferriol, Tortellà i Vall 
de Bianya), els que obtenen les surgències d’aigua, amb la consegüent 
producció d’estanys i estanyols (Banyoles, Fontcoberta, Porqueres i Sant 
Miquel de Campmajor). I finalment, aquells relacionats paisatgísticament o per 
conca de recepció d’aigües pluvials (Camós, Porqueres, Esponellà i Serinyà). 
El gran nombre de municipis implicats, amb efectes diferents sobre cada un 
d’ells, comporta una gran dificultat alhora de legislar per a la protecció de tot el 
sistema.  

Amb aquesta finalitat la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, va encarregar la realització d’uns estudis previs per a la redacció 
d’un Pla especial de protecció, ordenació i restauració del sistema lacustre de 
Banyoles – Sant Miquel de Campmajor, estudis que han servit de base per a 
tota planificació posterior. 

La designació de Banyoles com a subseu de les proves de rem dels Jocs 
Olímpics de l’any 1992, feien preveure un impacte generador de noves 
activitats i expectatives a l’entorn de l’estany, tant pel que fa a les necessàries 
instal·lacions pel desenvolupament de les proves, com per l’augment de 
visitants. 

Com a conseqüència de la designació, i vistes les dificultats que podia 
comportar la realització d’un Pla Especial per a tot el sistema lacustre, 
l’Ajuntament de Banyoles va proposar la redacció del Pla Especial només 
referit a l’entorn immediat de l’estany i dins el seu terme municipal, per ser 
l’àmbit més directament afectat per les proves de rem dels JJ OO 92, però 
també el que suporta més activitats i pressió humana. 

L’oportunitat en la redacció del Pla Especial en aquell moment, venia avalat en 
el Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles (aprovat l’any 1984), que 
estableix que per els sòls qualificats com a protecció natural de l’estany (NU4), 
s’haurà de redactar un Pla especial de protecció que ha de resoldre 
definitivament la qüestió de la protecció de l’estany.  
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El Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de 
l’Estany de Banyoles (PEPOR) es va aprovar definitivament en data de 17 
d’abril de 1991. El Pla especial es va redactar amb l’objectiu, per una banda, de 
protegir i restaurar l’entorn immediat de l’estany, i per l’altra, possibilitar i 
regular les actuacions a dur a terme de cara als JJ OO de l’any 1992. 

Bona part de les actuacions de restauració al voltant de l’estany, previstes en el 
Pla especial, es van portar a terme abans de l’inici dels Jocs, per possibilitar 
que es poguessin dur a terme. En aquest sentit, es va realitzar el desviament 
de la carretera que passava molt a prop de l’estany i el dragat de la vora, però 
també la creació del carril bici, el de vianants, la dels “recs de vimeteres”, 
l’eliminació i restauració d’una ampliació artificial oberta l’any 1968 per allargar 
l’estany amb motiu d’uns campionats de rem, així com l’adquisició de quasi tots 
els terrenys situats entre l’esmentada carretera i l’estany. 

Acabats els JJ OO 92 i durant aquests més de 20 anys de vigència del Pla 
Especial, l’estany no només continua sent, escenari de diverses activitats 
(esportives, o no) que tenen com a marc l’estany de Banyoles sinó que han 
augmentat considerablement, cosa que el Pla Especial no podia preveure. En 
aquest sentit el document ja ha patit tres modificacions puntuals de la seva 
normativa per tal d’adaptar-lo a les actuacions que es porten a terme. També, 
amb l’objecte d’actualitzar el Reglament d’Activitats de l’Estany de l’any 1993 
(RAE), i regularitzar certs aspectes, usos i activitats, que des d’un punt de vista 
ambiental, no s’ajustaven a la realitat de l’espai i a les necessitats actuals de la 
ciutat de Banyoles, l’Ajuntament de Banyoles, en sessió plenària de 27 de 
setembre de 2010, aprovà definitivament aquest Pla. 

Per altra part, l’estany de Banyoles i el seu entorn figura inclòs en l’àmbit 
delimitat pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat mitjançant Decret 
328/1992, de 14 de desembre. L’objecte d’aquest Pla és el de delimitar i 
establir les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais 
naturals, la conservació dels quals es considera necessari d’assegurar, d’acord 
amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i 
recreatius que posseeixen. Posteriorment, i per tal de dur a terme  l’adaptació 
cartogràfica de l’espai PEIN de l’estany de Banyoles s’aprova el Pla especial de 
delimitació definitiva de l’espai PEIN de l’Estany de Banyoles ( aprovat 
definitivament el 30 de novembre de 2004) 

Així mateix, el 12 de novembre de 1996, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va declarar Be Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de 
Jardí Històric a favor de les pesqueres i els passeigs de Banyoles, atès que 
conserven les característiques que en el seu moment van propiciar que l’estany 
de Banyoles i el seu entorn, fos declarat “Paraje Pintoresco”, en data de 
22/6/1951 (publicat al BOE 2/7/1951). Es va considerar que els valors que 
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posseeixen (històrics, artístics, urbanístics, tipològics, socials i tradicionals) els 
fan mereixedors d’aquesta declaració, per tal que continuïn gaudint de 
reconeixement i protecció. Conjuntament es va delimitar l’entorn de protecció 
per tal de preservar la correcta visualització del BCIN. 

També, i dins del marc del Projecte Estany “Millora dels hàbitats i espècies de 
la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: un projecte demostratiu” (LIFE 
08/NAT/E/0078) es redactà el Pla Tècnic de Gestió de la Pesca a l’estany de 
Banyoles, amb l’objecte de “combatir, ralentitzar i invertir la decadència de les 
espècies i hàbitats d’interès comunitari a l’estany de Banyoles  per controlar les 
espècies invasores i reforçar les natives”. El Pla s’aprovà, per decret d’alcaldia, 
en data de 23 de desembre de 2013. 

Els darrers anys, i com a conseqüència de les noves polítiques ambientals, 
s’han aprovat un seguit de normatives sectorials referents al medi ambient, que 
afecten l’Estany i el seu entorn més proper: 

- Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, (aprovat definitivament el 
12/04/2010, DOGC núm. 5613 de 22/04/2010).  

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la 
Protecció del Medi Nocturn. 

- Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica i el Decret 
176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.  

- Inclusió de la conca lacustre de Banyoles a l’Inventari d’Espais d’Interès 
Geològic (núm. 211) i també a l’Inventari de zones humides (codi 0450400) 

2. Objecte.

L’objecte d’aquest Pla especial és el de protegir i restaurar l’entorn immediat de 
l’estany de Banyoles, amb la revisió del vigent Pla Especial de Protecció, 
Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de l’Estany de Banyoles 
(PEPOR) aprovat l’any 1991, alhora que s’actualitza i es posa al dia la 
normativa de protecció de l’estany, d’acord amb les diverses normatives 
sectorials que afecten l’àmbit, aprovades durant aquests anys de vigència, a 
més de regularitzar aspectes i activitats que no s’ajusten a la realitat actual. 

3. Necessitat, justificació i oportunitat del planejament.

En primer lloc, la necessitat del present Pla Especial es justifica amb les 
determinacions de l’article 84 del TR PGOU de Banyoles, que estableix que cal 
un Pla Especial per protegir i ordenar sobretot els terrenys situats a l’entorn de 
l’estany, entretant no es redacti un Pla Especial de Protecció que resolgui 
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definitivament la problemàtica de l’estany i la seva conca lacustre o com a 
mínim la de recepció d’aigües pluvials. 

Tal com s’ha descrit en el punt anterior, en data de 17 d’abril de 1991, es va 
aprovar el Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn 
Immediat de l’Estany de Banyoles, amb l’objectiu, per una banda, de protegir i 
restaurar aquest entorn, i per l’altra, possibilitar i regular les actuacions a dur a 
terme de cara als JJ OO de l’any 1992. L’oportunitat en redactar aquell Pla 
especial, va ser la concurrència d’un esdeveniment, com és la celebració a 
l’estany de les proves de rem dels JJ OO 92, conjuntament amb la necessària 
protecció de l’estany i el seu entorn més proper.  

En aquests moments, quasi totes les actuacions previstes en el Pla Especial ja 
s’han realitzat, atès que eren necessaris per a poder desenvolupar les proves 
de rem. 

Tanmateix, els darrers anys, i com a conseqüència de les noves polítiques 
ambientals que es porten a terme des dels organismes públics, s’han aprovat 
un seguit de normatives sectorials referents al medi ambient, que afecten 
l’Estany i el seu entorn més proper. 

Amb tot, encara es manté vigent la problemàtica inicial pel que fa a la 
contaminació de les aigües o el paisatge, que afecten a tota la conca lacustre. 
Per tant, encara segueix vigent la necessitat d’una legislació específica per a la 
protecció de tot el sistema lacustre, que afecta a varis municipis. 

Per tot això, i mentre no s’aprovi una figura de protecció que abraci tota la 
conca lacustre, es considera necessari mantenir vigent i al dia el Pla Especial 
de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de l’Estany de 
Banyoles, com a instrument que regula i protegeixi l’estany i el seu entorn més 
proper. 

Aquest Pla especial urbanístic es redacta d’acord amb les determinacions de 
l’article 67 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 24 de la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer. Aquest article regula la redacció dels Plans 
Especials Urbanístics, que en desenvolupament de les previsions del 
planejament territorial o del planejament urbanístic general, es podran aprovar, 
si son necessaris per assolir entre altres finalitats, la protecció del medi rural i 
del medi natural. 

 

4. Promoció i tramitació. 

El present Pla Especial, es promou pel propi Ajuntament de Banyoles i la 
redacció del mateix l’han dut a terme els arquitectes M. Dolors Casanovas 
Voltà i Jeroni Moner Codina, competents d’acord amb la disposició addicional 
tretzena del Text refós de la de la Llei d’urbanisme. 
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En quant a la seva tramitació i aprovació, es regula pel que disposen els 
articles 78 i 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificats ambdós pels 
articles 27 i 31 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, respectivament. En aquest 
cas, es tracta d’un pla urbanístic derivat que afecta a un únic municipi 

 

5. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació del present Pla Especial abasta l’Estany de Banyoles i tots 
aquells terrenys del terme municipal que conformen el seu entorn immediat als 
quals fa referència l’article 84 del Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Banyoles considerant-los inclosos en el Nivell I de Protecció de 
l’Estany. Però dins la seva delimitació s’hi inclouen també aquells l’orografia 
dels quals és inseparable del paisatge centrat en l’estany, una part dels quals el 
TRPGOU considera inclosos en el Nivell II de Protecció de l’Estany. 

De fet la delimitació proposada en aquesta revisió del PEPOR, significa una 
certa ampliació de l’àmbit de protecció, sobretot amb la incorporació d’espais 
urbans actualment inclosos dins la protecció paisatgística del “passeig de 
l’estany i les pesqueres” com BCIN amb la categoria de Jardí Històric. De 
manera que, llevat dels límits artificials del terme municipal (tant al nord com al 
sud), la delimitació proposada no només és coherent amb l’estructura 
paisatgística de l’entorn immediat de l’estany i els diferents nivells d’ocupació i 
transformació sinó també amb la delimitació del BCIN. 

La delimitació, doncs, de l’àmbit d’aplicació és la següent: s’inicia al sud de 
l’estany, en el punt límit entre els termes municipals de Banyoles i Porqueres, 
en una línia que segueix el primer rec que passa a uns vint metres a l’oest de la 
font del Vilar tot seguint el límit del terme municipal que volta l’estanyol del Vilar 
per la vora interior de la carretera GIV-5248. Continuant en la mateixa direcció, 
es desvia d’aquesta carretera passant pel límit exterior d’una parcel·la agrícola 
(n. 21), travessa la Riera del Vilar i –sempre seguint en línia recta del termenat 
municipal- es troba amb l’encreuament de la carretera  de Pujarnol GIV-5247 
amb la de Banyoles a Mieres GI-524, carretera que segueix fins a la Font 
Pudosa. Arribat en aquest punt pren la direcció del nord i segueix per la banda 
oest de la Font Pudosa, del solar de l’antic Balneari i del passeig Dalmau fins 
arribar al passeig Darder on s’iniciava antigament el passeig noucentista de 
plàtans. 

A partir d’aquest punt trenca cap a llevant seguint la línia de propietats del front 
urbà de l’estany –línia coincident amb la delimitació de la protecció estricte del 
Jardí Històric- fins al final del passeig Lluís M. Vidal i el rec de Can Hort on el 
límit es creua amb el carrer de la Sardana i segueix en direcció nord, tot deixat 
a ponent la zona esportiva del Club Natació Banyoles i l’immoble de diversos 
propietaris, que queda exclòs de la delimitació. Al arribar al parc de la Draga 
gira en direcció est per la vora nord del passeig de la Draga, travessa l’antiga 
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C-150 i segueix per la carretera de Figueres GIV-5121fins la cota 180, a l’inici 
de les feixes del turó de St. Martirià, feixes i cota que segueix aproximadament 
en direcció nord, passant per darrera del mas Herbeig –actualment en ruïnes- 
fins que enllaça amb l’antiga carretera C-150 a Besalú per Can Ordis i troba el 
terme municipal de Porqueres aproximadament a la mateixa cota 180. 

La delimitació de l’àmbit segueix aquesta divisió dels termes municipals en una 
zona agrícola i seguint aproximadament l’esmentada cota 180 fins a trobar la 
carretera de circumval·lació GIV-5248, via que segueix uns 280 m on gira 
sobtadament cap a l’estany. A partir d’aquest retrobament amb l’aigua de 
l’estany, és la vora oest d’aquest el que determina la delimitació del PEPOR 
fins arribar al punt de partida a la zona de l’estanyol del Vilar. 

L’àmbit presenta una superfície total de 190,286 Ha. 

 

6. Estructura de la propietat 

La major part de terrenys que afecten aquest Pla Especial són de propietat 
pública i són els que es troben situats a l’entorn més proper a l’estany. La resta 
–en sòl no urbanitzat- es relacionen a continuació d’acord amb les dades del 
cadastre que obren a l’Ajuntament de Banyoles: 

 

REF. CADASTRAL PARATGE NOM 

17016A001000010000 ESTANYOL ROCA VILARNAU TOMAS 

17016A001000020000 LIO TERRADAS FELIU FELIPE 

17016A001000030000 LIO NIERGA LAVILA TERESA 

17016A001000040000 LIO NIERGA LAVILA TERESA 

17016A001000050000 LIO PONS PONT PEDRO 

17016A001000060000 LIO CONCUSTELL TINTO MARTI 

17016A001000080000 LIO PONS PONT PEDRO 

17016A001000090000 LIO NIERGA LAVILA TERESA 

17016A001000100000 LIO MALAGON RAMIREZ PABLO 

17016A001000110000 FEIXES BLANQUES VALLMAJO VERGES FRANCISCA 

17016A001000160000 ESTANY AJUNTAMENT DE BANYOLES 

17016A001000180000 FONT PUDOSA AJUNTAMENT DE BANYOLES 

17016A001000200000 ESTANY SANCHEZ MAURI JOAN 

17016A001000210000 ESTANYOL VILAR DURAN COSTABELLA JOAQUIN 
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17016A001000220000 ELS PRATS INSTITUTO SECULAR OPERARIAS 
PARROQUIALES 

17016A001000230000 FONT PUDOSA AJUNTAMENT DE BANYOLES 

17016A001000240000 FONT PUDOSA COSTA BOSCHMONAR JUAN 

17016A001000250000 FONT PUDOSA COSTA BOSCHMONAR JUAN 

17016A001000260000 ESTANYOL OLLER AMETLLER JOSE 

17016A001000270000 ESTANYOL AJUNTAMENT DE BANYOLES 

17016A001000280000 CAMP ESTANY DURALL MALLOL LUIS 

17016A001000290000 CAMP ESTANY DURALL MALLOL LUIS 

17016A001000300000 ESTANYOL AJUNTAMENT DE BANYOLES 

17016A001000310000 ESTANYOL OLLER AMETLLER JOSE 

17016A001000320000 FONT PUDOSA AJUNTAMENT DE BANYOLES 

17016A001000330000 CAMP ESTANY DURALL MALLOL LUIS 

17016A001000360000 ESTANYOL AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 

17016A002000160000 LIO CONCUSTELL TINTO MARTI 

17016A002000640000 MAS ARVEIG SERNA AVELLANA PEDRO EUTIMIO 
JESUS DE LA 

 

17016A002001640000 OLIVET CONVENT BRUGADA CLOTAS JOSE 

17016A002001650000 EL PLA JUANOLA TERRADELLAS ROSER 

17016A002001660000 CONVENT VELL FRADERA TORRELLAS M PILAR 

17016A002001670000 CONVENT VELL RAMIO BADOSA LUIS 

17016A002001680000 BORA CALENTA BUSTINS FONT CORONA 

17016A002001690000 CONVENT VELL PAGES PRAT MIGUEL 

17016A002001700000 CONVENT VELL AJUNTAMENT DE BANYOLES 

17016A002001710000 BORA CALENTA BRUGADA CLOTAS CONCEPCIO 

17016A002001720000 L'ARGILA OBRES I PROJECTES PLA DE 
L'ESTANY SAU 

17016A002001730000 CAMP SR.ANTON TORRENT FRANCH M ROSA 

17016A002002450000 CAMP I OLIVET 
SOBRE LA DR 

BRUGADA CLOTAS PEDRO 
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7. Infraestructura existent

La infraestructura existent dins de l’àmbit del present Pla especial es descriu a 
continuació: 

1.- Xarxa de carreteres: 

- Carretera C-150a, Generalitat de Catalunya 

- Carretera GIV-5248 de circumval·lació de l’estany, trams dins del municipi de 
Banyoles, Ajuntament de Banyoles 

2.- Xarxa de vials urbans:  

- Passeig Lluis M Vidal, urbanitzat 

- Passeig Gaudí, urbanitzat 

3.- Xarxa de camins rurals 

- Camí que dona la volta a l’estany 

- Carril bici 

4.- Xarxa de sanejament: 

- Claveguera que penetra dins de l’àmbit per l’extrem nord, provinent de la 
urbanització Els Pins, fins el sòl urbà. Transcorre paral·lela a la carretera C-
150a, banda estany. 

- Claveguera que penetra dins de l’àmbit per l’extrem oest, provinent del 
municipi de Porqueres. Transcorre en part paral·lela a la carretera de 
circumval·lació de l’estany, fins enllaçar amb l’existent al carrer Sardana, al 
passeig Dalmau. 

- Sobreeixidor de l’estany, a l’alçada del passeig Mossèn Constans. 

- Sobreeixidor de l’estany, a l’alçada del carrer Sant Mer. 

5.- Xarxa de distribució elèctrica: 

- Línia aèria d’alta tensió, des del municipi de Porqueres penetra dins de l’àmbit 
per l’extrem nord, paral·lela a la carretera C-150a. La línia es soterra a l’altura 
de l’enllaç amb la carretera de circumval·lació i continua paral·lela a la C-150a, 
fins el sòl urbà de Banyoles. 

8. Planejament vigent.

8.1.- L’àmbit objecte d’aquest Pla Especial es regula actualment per el Pla 
Especial de Protecció, Ordenació, i Restauració de l’Entorn Immediat de 
l’Estany de Banyoles,  aprovat definitivament en data de 17 d’abril de 1991. El 
seu àmbit ve definit per la línia del geosistema més lligat a l’estany assenyalat 
en el PGOU com a protecció natural de l’estany (NU4), amb el nivell I, i a més a 
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més, aquells sòls del nivell de protecció II afectats per necessitats derivades de 
la celebració dels JJ OO 92. 

El Pla Especial divideix l’àmbit en 5 sectors per tal d’establir la normativa 
d’aplicació més específica pera cada un d’ells:  

- Sector Estany 

Comprèn tota la superfície de l’aigua i el passeig format sobre la mota artificial 
més tres metres fora de la línia exterior de l’arbrat, que encara es susceptible 
de recollir aigües cap a l’estany. La regulació d’aquest sector, és la que es 
determina als articles de l’1 al 16 de la normativa del Pla especial. 

- Sector esportiu 

Comprèn l’àrea d’equipaments a l’entorn del C.N.Banyoles atès que és un 
sector que requereix una remodelació paisatgística i urbana. La regulació 
d’aquest sector és la que es determina als articles 17 al 20 de la normativa del 
Pla especial.  

La Modificació puntual del Pla Especial de Protecció, Ordenació, i Restauració 
de l’Entorn Immediat de l’Estany de Banyoles (aprovat definitivament el 
14/05/2003), modifica l’article 20 amb l’objecte de definir el sistema de 
cobriment temporal de la piscina exterior existent al C.N.Banyoles. 

- Sector del Mas Herbeig, Lió i els Amaradors 

El del Mas Herbeig comprèn aquells terrenys situats sota el Puig de Sant 
Martirià que formen part de la plana lacustre, anomenats de Vora Calenta, 
Trenc del Cimà i Mas Herbeig fins a l’inici dels pendents del Puig, mentre el de 
Lió i els Amaradors compren els terrenys de la plana lacustre i del geosistema 
I, a l’entorn de les rieres de Lió i Mardançà que s’uneixen en un sol desguàs. La 
regulació d’aquest sector és la que es determina als articles 19, 21 i 22 de la 
normativa del Pla especial. La regulació d’aquest sector és la que es determina 
als articles  21, 22, 23 i (19) de la normativa del Pla Especial.  

La Modificació puntual del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració 
de l’Entorn Immediat de l’Estany de Banyoles per a l’Adequació i Restauració 
de la Zona d’Arribada del Camp de Regates de l’estany de Banyoles per a 
infraestructures permanents de rem, (aprovat definitivament el 4/12/2002), 
modifica els articles 22 i 23 amb l’objecte de regular una part de l’articulat que 
fa referència a les zones on es proposa l’adequació i restauració de la zona 
d’arribada del camp de regates, previstes només per els JJ OO-92, per que 
sigui infraestructures permanents pel rem, amb la creació d’un subsector “zona 
d’arribada camp de regates” dins de la zona de protecció total. 

El Pla Especial Urbanístic d’Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals 
del Municipi de Banyoles (aprovat definitivament en data de 2 de maig de 2013) 
identifica l’antiga masia del Mas Herbeig (MA 02). En ella, s’admeten obres de 
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restauració, consolidació, reutilització i ampliació. L’ampliació només podrà ser 
al cos principal. Es permet destinar-la als usos d’habitatge familiar, usos 
artesanals, activitats professionals i artístiques, establiment de turisme rural i 
activitats de restauració.  

- Sector del Vilar (subsector dels paratges dels Desmais) 

Comprèn aquells terrenys de la conca de la riera del Vilar que pertanyen al 
terme municipal de Banyoles. La regulació d’aquest sector és la que es 
determina als articles 20 al 25 de la normativa del Pla especial.  

El Pla Especial Urbanístic d’Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals 
del municipi de Banyoles (aprovat definitivament en data de 2 de maig de 2013) 
identifica l’habitatge existent (HB 20). L’habitatge resta subjecte al règim de 
disconformitat establert a l’article 108 del Text refós de la Llei d’urbanisme (D.L. 
1/2010).  

- Sector del Pla dels Estanyols 

Comprèn els terrenys plans qualificats per la presència dels estanyols de la 
Cendra i Montalts i les àrees d’aiguamolls potencials fins allà on el terme 
municipal ho talla artificialment. La regulació d’aquest sector és la que es 
determina als articles 26 al 28 (inclós un segon article nº 26) de la normativa 
del Pla especial.  

8.2.- El Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles 
(aprovat definitivament el 18/12/2001), actualitza el Pla General vigent de l’any 
1984, pel que fa a la inclusió, a l’article 84 de la normativa, el Pla Especial de 
Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de l’Estany de 
Banyoles, respecte l’àmbit que es troba en sòl no urbanitzable. 

Art. 84.- Zona de Protecció Especial de l’Estany  (N.U.4) 
84.1.- D’acord amb la Normativa General a establir per tots els termes al 
voltant de l’Estany, es distingeixen quatre nivells segons el tipus i motiu de 
la protecció i segons els paràmetres definits en el plànol de “Protecció de 
l’Estany”, a escales 1:5000 i 1:2000. 
84.2.- En primer terme, hi ha el límit de la protecció natural, definida per la 
línia del geosistema lligat a l’Estany, dintre del qual la pròpia ecologia 
vegetal és inseparable i tota intromissió té greus efectes destructius. Dins 
d’aquest perímetre que circumda de prop les voreres de tot l’Estany està 
prohibida tota intervenció artificial (i, per descomptat, les construccions). 
Però també ho estan els moviments de terres, canvi de plantacions, 
pavimentació i urbanització, fins i tot lleugera, que pugui degradar la vida 
ecològica de l’Estany. 
Aquest àmbit queda regulat pel  de Pla Especial de Protecció, ordenació i 
restauració de l’entorn immediat de l’estany de Banyoles. 
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84.3.- Una segona línia és la definida per la plana de terrenys agrícoles des 
d’Usall fins a Pujarnol i des de Porqueres a la Draga. Dins d’aquest segon 
geosistema l’ús i disposició de la terra ha de mantenir-se sense trencar la 
continuïtat dels nivells de terraplè i el drenatge, essent, per tant, els 
moviments i el piconament de terra, sovint més negatius que no pas la 
pròpia edificació. S’estableixen, en conseqüència, els perímetres en què 
són possibles els usos artificials, compatibles amb l’estructura natural del 
geosistema corresponent: carreteres i camins, nuclis o edificacions 
agrícoles, càmpings, àrees de lleure o d’esport. Fora de les assenyalades, 
no es permetrà cap altra obra d’edificació o utilització artificial del sòl. Dins 
d’aquest nivell s’inclou l’ordenació definitiva del Parc de la Draga, la reserva 
del sector de la Puda i els Estanyols i la reserva lliure de l’entorn nord. 
Aquest àmbit queda regulat pel  de Pla Especial de Protecció, ordenació i 
restauració de l’entorn immediat de l’estany de Banyoles. 
84.4.- Un tercer nivell de protecció respon més directament a interessos de 
paisatgisme i pren la defensa, com àrees verdes i forestals, de la corona de 
turons i vessants que envolten l’Estany. Per Banyoles, aquesta protecció 
implica, sobretot, la defensa i recuperació vegetal, en allò que és possible 
encara, dels Turons de la Font Pudosa, de Guèmol i de Sant Martirià i la 
reserva no edificada de les penetracions verdes des de l’Estany cap a 
l’interior del casc urbà. 
84.5.- A gran escala, es manté la delimitació establerta de “Paisatge 
Pintoresc” i ve ampliada amb la referència a tot l’amfiteatre de muntanyes 
que, amb els seus perfils i vessants, donen ombra, forma i color a la imatge 
panoràmica de l’Estany. Aquesta mesura no afecta al terme de Banyoles, 
més que com a usuari indirecte del panorama. 
84.6.- Aquesta normativa és de caire provisional per al nivell de protecció III, 
fins a la redacció del Pla Especial de Protecció que ha de resoldre 
definitivament la problemàtica de l’Estany. En allò que afecti a territori 
d’altres municipis, s’entendrà que no té força d’obligar directa i sí, en canvi, 
una finalitat orientadora per tal que l’Ajuntament vetlli i procuri que el 
planejament dels altres municipis s’hi ajusti. 
84.7.- Segregacions. No es permeten divisions del sòl que donin lloc a 
superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu que determina el Decret 
169/183 de 12 d’abril sobre Unitats Mínimes de Conreu, ni a la unitat 
mínima forestal que determina el Decret 35/1990 de 23 de gener sobre 
Unitats Mínimes Forestals.  

Respecte els terrenys del Parc de la Draga que aquest Pla incorpora a l’àmbit, 
es troben classificats com a sòl urbà assignats als sistemes de parcs i jardins 
urbans i d’equipaments, regulats als articles 40 i 41 del Text refós del PGOU, 
amb les següents determinacions: 
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Art. 40.- Sistemes de parcs i jardins urbans 

40.1.-  En aquest sòl es comprenen espais lliures destinats a la formació de 
parcs i jardins públics. 
40.2.-Constituiran parcs públics totes les reserves que, per aquesta finalitat, 
assenyali el Pla General i tinguin la consideració de sistema general. Pel 
contrari, seran jardins públics els espais lliures previstos en el Pla General 
que no tinguin la consideració de sistema general i les que prevegin els 
Plans Parcials en compliment de l’art. 25.2.b del Decret Legislatiu 1/1990 de 
12 de juliol. 
40.3.- Els sòls destinats a jardí urbà en els Plans Parcials hauran de 
concentrar-se, quant a un 60% de la seva superfície, en una única àrea. 
Aquesta haurà de ser útil als seus propis objectius i complir els requisits 
legals exigits. 
40.4.- Els sòls reservats de sistema general de parcs es grafien en el plànol 
1/2.000 de “Sistemes Generals i Espais Públics”. La resta dels espais lliures 
es consideren sistemes locals. 
40.5.- Comptabilitzant amb l’ús d’esbargiment i descans que tot parc o jardí 
requereix, s’admeten construccions, instal·lacions i altres usos que no 
comportin cap perjudici al gaudi i utilització pública, així com ocupacions 
temporals per fires, circs, festes en espais no ajardinats en què les 
instal·lacions existents siguin compatibles amb aquestes ocupacions. 
Ocupació màxima 2%. 
 
Art. 41.- Sistema d’equipaments 
41.1.- Tenen la consideració d’equipaments públics els sòls que es destinin 
a usos públics o col·lectius al servei de la població. 
41.2.-Tots els sòls assignats als equipaments seran de titularitat pública, 
amb les excepcions de l’art. 37. Els equipaments existents de titularitat 
privada en el moment de l’aprovació inicial del Pla General podran continuar 
la seva titularitat i gestió privada, en tant que es mantingui el seu 
funcionament. 
41.3.- En cas de variar-se el destí d’un equipament privat romanent, però, 
en mans privades, l’Ajuntament, en demanar-se-li llicència pel canvi, podrà 
optar per expropiar-lo precisament en el mateix termini de què disposa per a 
l’atorgament de la llicència. Si no fa ús d’aquesta opció, l’Ajuntament caldrà 
que es pronunciï sobre la petició de llicència atorgant-la si és procedent. 
41.4.- A part dels equipaments previstos en el Pla, la iniciativa particular 
podrà instal·lar, en les distintes zones d’edificació privada, aquells que 
siguin del seu interès complint, en tot cas, la normativa pròpia de cada zona. 
41.5.- Dins del sistema d’equipaments es podran establir els següents usos: 
a) Docent, amb la possibilitat d’instal·lar centres maternals i pre-escolars, 

d’E.G.B., de B.U.P., de Formació Professional i les seves instal·lacions 
annexes. 
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b) Sanitari-assistencial: Hospitals, centres extra-hospitalaris, residències de
vells i guarderies.

c) Socio-cultural: Cases de cultura, biblioteques, centres socials i llars de
vells.

d) Administratiu: Centres per a l’Administració Pública, congressos, serveis i
altres anàlegs.

e) Esportiu. 
f) Cementiri, mercat, escorxador, bombers, funerari i taller artesanal; en

aquest últim cas, sempre que tingui finalitats culturals i educatives i altres
serveis tècnics.

g) Residencial: Edificis destinats a residència col.lectiva, apartaments per a
joves i/o esportistes, o albergs.

L’ús residencial especificat a la g) és incompatible amb els usos a) docent i 
f) serveis, en una mateixa unitat superficial.
41.6.- L’edificabilitat màxima sobre parcel·la serà de 1,00 m2 de sostre per 
m2 de sòl, per a tots aquells sòls qualificats com a sistema d’equipament 
públic abans de l’aprovació inicial del TRPGOU. 
41.7.- La configuració i distribució dels cossos de fàbrica en cada solar 
haurà de ser tal que es consentin en l’interior de cada parcel·la amplis 
espais amb arbrat i jardineria. 
41.8.- L’alçada màxima permesa, llevat de casos excepcionals i concrets, 
serà de 9,50 m. sobre la cota natural del terreny en tots els punts de la 
parcel·la, per a tots aquells sòls qualificats com a sistema d’equipament 
públic abans de l’aprovació inicial del TRPGOU. 
41.9.- Els establiments que estiguessin funcionant en el moment de 
l’aprovació inicial del Pla, ja siguin públics o privats, i que resultessin 
qualificats de sistemes d’equipaments públics, podran ampliar l’índex 
d’edificabilitat d’acord amb les necessitats de cada equipament, les quals es 
justificaran prèviament amb la presentació d’un programa específic de 
funcionament que determinarà les seves necessitats. La seva ordenació es 
determinarà amb la redacció d’un Pla Especial previ a l’atorgament de la 
llicència d’obres. 
41.10.- En tot cas, en el sòl urbà es podran construir edificis públics, 
acollint-se a les condicions d’edificació de la zona. 

41.11 Aprofitament subsòl. S’admet l’aprofitament del subsòl per a 
aparcament de vehicles i emmagatzematge, amb les condicions que 
s’estableixen a l’article 34.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Els vials, camins i carreteres de l’àmbit d’aquest Pla especial, formen part del 
sistema viari, regulat a l’article 38 del vigent TR PGOU. 

Art. 38.- Sistema viari 

38.1.Definició 
S’inclouen en aquest sistema les següents vies: 
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1.1.- Com a sistemes generals: 
a) Les carreteres i caminis definits en el Pla General d’Ordenació, en el 

plànol a escala 1/5.000 “Estructura General i Orgànica del Territori”. 
b) Les vies primàries urbanes (avingudes, passeigs i rondes). 
1.2.- Com a sistemes locals: 
a) El conjunt de carrers per on es distribueix el trànsit en la població i en les 

seves extensions. 
b) Els passatges només d’accés a les edificacions o que, per les seves 

característiques, no admeten el trànsit. 
c) La resta de camins rurals. 
38.2.- Ordenació i regulació 
2.1.- En el sistema de carreteres s’estableix una reserva de protecció, així 
com sectors de millora en el traçat i, per tant, aquests sòls queden integrats 
al sistema amb les limitacions i disposicions que s’estableixen en la Llei 
7/1993, de 30 de setembre de carreteres o la que la substitueixi. 
2.2.- En la conservació, ús i explotació dels camins rurals s’estableix una 
regulació que l’Ajuntament tindrà cura de portar a terme. 
2.3.- Les vies integrades en els sistemes generals que tinguin la 
consideració de carreteres quedaran subjectes a la seva normativa 
específica. 

 
8.3.- Reglament d’Activitats de l’Estany de Banyoles (RAE) (aprovat 
definitivament el 27/09/2010), amb l’objecte d’actualitzar el Reglament 
d’activitats de l’Estany de l’any 1993, i regularitzar certs aspectes, usos i 
activitats, que des d’un punt de vista ambiental, no s’ajustaven a la realitat de 
l’espai i a les necessitats actuals de la ciutat de Banyoles. 

L’àmbit d’aplicació queda circumscrit a les àrees de caràcter municipal, de 
Banyoles, a l’estany i els seus entorns. També les zones properes als 
Estanyols, recs d’’entrada i sortida de l’Estany i terrenys pròxims, les zones 
d’aiguamoixos i la zona de dragues naturals de l’Estany i terrenys inundables, 
així com les àrees enjardinades al voltant del mateix. 

8.4.- Declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Jardí 
Històric, “a favor de les pesqueres i els passeigs de Banyoles amb delimitació 
del seu entorn de protecció” (Acord del Govern de la Generalitat de 12/11/1996, 
DOGC núm. 2309 de 15/01/1997) 

L’àmbit del Jardí Històric comprèn una franja d’amplada constant que segueix 
el traçat de l’Estany, que inclou el Passeig de Circumval·lació i les pesqueres. 
La franja s’inicia a la zona de la “Caseta de fusta”, per la banda nord, i fins la 
riera del Vilar per l’extrem sud-est. Qualsevol intervenció en aquest àmbit, ha 
de respectar els valors que van motivar la declaració. 

Conjuntament es va delimitar l’entorn de protecció per tal de preservar la 
correcta visualització del BCIN. Aquest entorn compren la franja edificada 
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adjacent al jardí per la seva banda exterior, que segueix aproximadament el 
traçat perimetral de l’Estany, i en que també s’inclou el Parc de la Draga. 

8.5.- Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, (aprovat per Decret 
328/1992, de 14 de desembre), amb l’objecte de delimitar i establir les 
determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la 
conservació dels quals es considera necessari d’assegurar, d’acord amb els 
valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius 
que posseeixen. L’estany i el seu entorn figura inclòs dins el seu àmbit. 

8.6.- Pla Especial de Delimitació Definitiva de l’Espai PEIN de l’Estany de 
Banyoles (aprovat definitivament el 30 de novembre de 2004) amb l’objecte de 
delimitar definitivament l’espai PEIN de l’estany de Banyoles. Consisteix  en 
una adaptació cartogràfica, a escala 1/5000, dels límits establerts en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la descripció detallada dels límits. 

8.7.- Pla Tècnic de Gestió de la Pesca a l’estany de Banyoles (aprovat en 
data de 23 de desembre de 2013), amb l’objecte d’establir les bases tècniques i 
normatives per a una ordenació i gestió sostenible de la pesca esportiva i les 
poblacions íctiques a l’Estany de Banyoles i altres masses d’aigua del seu 
entorn immediat. 

8.8.- Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions i el Mapa de 
Capacitat Acústica de Banyoles (aprovació definitiva en data de 29 de 
setembre de 2014). El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació 
acústica del territori i els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de 
sensibilitat acústica, d’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la 
contaminació acústica. El mapa estableix que els espais d’interès natural, 
espais naturals protegits, espais de la xarxa natura 2000 o altres espais 
protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica, seran 
considerats com Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

8.9.- Altres normatives de caràcter sectorial que incideixen en l’àmbit del 
present Pla especial: 

- Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, (aprovat definitivament el 
12/04/2010, DOGC núm. 5613 de 22/04/2010). El PDU integra l’Estany de 
Banyoles i el seu entorn inclòs en sòl no urbanitzable, el qual forma part del 
PEIN, dins del sistema d’espais oberts amb la categoria de sòl de protecció 
especial. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a 
la Protecció del Medi Nocturn, estableix que les àrees incloses en àmbits 
PEIN (Zona E1), només es pot admetre una brillantor mínima. 

- Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 
176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei, estableix que els espais 
d’interès seran considerats com Zona de sensibilitat acústica alta (A). 
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9. Diagnosi, objectius i criteris normatius per sectors 

La necessitat de sectoritzar l’àmbit que abasta el present Pla Especial en vistes 
a l’establiment d’una normativa general es fa palesa tant per la diferent 
estructura física que presenta l’àrea delimitada com per la distinta 
transformació que han sofert les zones que la composen. Des del punt de vista 
orogràfic i prenent l’estany com a centre d’aquesta àrea, és a dir de la làmina o 
massa d’aigua, es podrien distingir, sempre només dins el terme municipal de 
Banyoles i en essència, tres zones: el pla dels estanyols al sud, amb conreus i 
aiguamolls fins ben entrat el segle XX; la zona deprimida respecte al nivell 
actual de l’aigua, entre el passeig Dalmau i el parc de la Draga amb la mota 
artificial que manté aquell nivell de l’estany; i el pendents suaus, en general 
d’ús agrícola, que ascendeixen des de l’estany fins els primers turons, és a dir, 
des de la Draga fins a Can Morgat i que inclouen el mas Herbeig i els 
Amaradors al nord est i al nord de l’estany. 

Però cada una d’aquestes zones ha estat transformada per l’acció humana de 
forma diferent des de, com a mínim, dotze segles però sobretot a finals del s. 
XIX i durant tot el XX: el pla dels estanyols perquè a l’entorn de l’anomenat del 
Vilar s’hi va crear un parc d’ambient “pintoresquista” als anys quaranta i 
cinquanta, mentre han restat zones d’aiguamolls suposadament mai cultivades 
i altres que segueixen explotades agrícolament; la zona deprimida perquè s’ha 
urbanitzat i/o construït fins quasi el mateix estany; i finalment l’àrea de terrenys 
entre l’estany i les elevacions de la seves  bandes de llevant, nord i ponent, 
perquè han estat cultivats fins que amb motiu dels JJOO 92 es van expropiar 
majoritàriament per a destinar-los a parc públic. I encara, dins aquesta darrera 
zona, hi ha diferents transformacions, algunes de les quals estan relacionades 
amb activitats esportives, altres amb recreacions d’espais “naturalitzats” i la 
resta amb algunes explotacions agrícoles i d’horta “artesanal”. 

El Pla Especial de Protecció Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de 
l’Estany de Banyoles que aquest document proposa revisar i per tal d’organitzar 
una normativa general, en el capítol 10 del seu l’Annex prenia com a punt de 
partida una sectorització plantejada en base a les conques hidrogràfiques de 
les rieres que aboquen a l’estany la major part de les quals corresponen al 
terme municipal de Porqueres. Així i tot establia sis sectors dins el de Banyoles: 
“l’Estany”, “l’Esportiu”, el de “Mas Herbeig”, el de “Lió i els Amaradors”, el del 
“Vilar (subsector del paratge dels Desmais)” i el del “Pla dels Estanyols”. De fet, 
d’aquests sis sectors només dos (Lió i els Amaradors i el Vilar) estaven 
relacionats amb rieres que abocaven a l’estany. 

La proposta que s’exposa a continuació no difereix molt de l’anterior però 
defineix millor sectors paisatgístics i ambientals homogenis part dels quals, a 
més a més, tenen diferents consideracions i qualificacions urbanístiques. De 
manera que en base als criteris exposats s’estableixen els següents sectors 
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considerant l’estany mateix un sector i seguint el sentit contrari de les agulles 
del rellotge que també s’ha seguit en la descripció de la delimitació: 

1.-Sector Estany 

Compren tota la superfície de l’aigua limitada, a la banda de llevant pel muret 
de pedra de la mota i a la resta per la terra ferma. Inclou tots els elements 
mòbils o fixes i edificis (pesqueres) situats en el seu interior. 

2.-Sector del Vilar 

Compren l’estanyol del Vilar, els terrenys del parc públic limitats per l’estany, la 
divisió municipal entre Banyoles i Porqueres i la seva prolongació fins a trobar 
l’estany en una línia teòrica situada a 6,00 m de l’eix de la riera del Vilar. 

3.-Sector del pla dels Estanyols 

Compren els terrenys plans qualificats per la presència dels estanyols gran i 
petit de la Cendra i els d’en Montalt així com els terrenys agrícoles annexes 
limitats a migdia per la divisió municipal, a llevant per la zona urbana de 
Banyoles, i al nord pel mateix estany. 

4.-Sector del Passeig 

Compren l’espai situat entre l’estany i les propietats privades des del passeig 
Dalmau fins a la zona esportiva del Club Natació Banyoles. 

5.-Sector Esportiu 

Compren l’àrea d’equipaments esportius del C.N.Banyoles i el seu entorn. 

6.-Sector de la Draga 

Compren el parc públic de la Draga entre el passeig d’aquest nom, la carretera C-150a i l’estany, i el 
sector de la Vora Calenta a l’altra banda de la carretera C-150a, si bé per la banda nord el límit es situa en 
el passeig arbrat que aboca a aquesta carretera i que és el límit de la zona urbana. 

Aquest sector s’afegeix de nou perquè forma part de l’entorn immediat de 
l’estany i  de la seva estructura paisatgística. 

7.-Sector de Mas Herbeig i els Amaradors 

Compren els terrenys amb pendent situats entre l’estany i les elevacions de St. 
Martirià, Lió i de Can Morgat que tanquen el paisatge pel nord. Creuat per la 
carretera C-150a, el seu límit nord és la pròpia divisió municipal entre Banyoles 
i Porqueres. 

9.1.-SECTOR DE L’ESTANY  

Diagnosi 

És difícil de deslligar la làmina (o la massa) d’aigua de la ribera i la immediata 
plana lacustre, dels elements paisatgístics mòbils o fixes que hi existeixen o 
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poden existir (la mota o dic de contenció amb el passeig de plàtans, pesqueres, 
embarcacions, palanques o platges per a banyistes, les boles de senyalització i 
altres elements amb fins esportius, etc.), així com de la vegetació submergida o 
semi-submergida i els travertins en formació, perceptibles des de la vora. En 
qualsevol cas per a qüestions d’eficiència normativa s’ha cregut oportú 
considerar la superfície estricta d’aigua i tots els elements que conté com un 
sector més. 

Des d’aquest punt de vista les pesqueres, amb la seva evolució arquitectònica i 
l’actual limitació pel que fa a la nova construcció, constitueixen, un element 
paisatgístic que ha esta assumit visualment i relacionat estructuralment amb la 
condició artificial -no només d’una banda de l’estany sinó de l’estany mateix- 
formant-ne part indissoluble i que representa un motiu enriquidor i articulador 
de la part més urbana. El seu aspecte exterior es presenta actualment, i, en 
general, poc cuidat: per una banda, s’han perdut, en part, els colors i detalls 
ornamentals de la major part de les pesqueres i, per l’altra, s’hi han efectuat 
afegits i reformes que els hi ha fet perdre caràcter. En aquest sentit s’ha de fer 
especial referència a algunes plataformes de formigó, afegides a l’exterior de 
les pesqueres que deformen la seva estructura formal, així com la manca de la 
franja de color mangre dels angles dels paraments que tenien moltes d’elles. 

Pel que fa a embarcadors i palanques de bany, inicialment de fusta, s’han 
reconvertit, en general, en plataformes de formigó (les unes calades, menys 
“dures”, i les altres, massisses, més pesades i amb suports més gruixuts) o 
flotants de plàstic. Les plaques o plataformes de fusta són poc impactants i fins 
i tot atractives, sobretot si són estretes i perpendiculars a la mota, les de 
formigó són més ofensives visualment, sobretot si són amples i amb tendència 
al quadrat mentre el blanc de les flotants es pot relacionar amb el de les 
“pesqueres”. En general i especialment davant del sector  esportiu d’uns anys 
ençà hi ha però, un cert desordre amb aquests elements. 

Respecte als elements provisionals d’ús esportiu o de lleure, com les boles de 
senyalització, etc., sobretot a l’hivern quan no s’utilitzen, atès que són 
elements estàtics i estranys al medi, permanentment abandonats al mig de 
l’aigua, es convenient minimitzar-los. Pel que fa als elements naturals que 
poden observar-se dins l’aigua - lògicament a les zones menys profundes, a les 
d’aiguamolls o a les sortides o entrades de rieres -, convé valorar els travertins 
en formació i l’interès de la vegetació submergida total o parcialment quan la 
seva gradació és sencera. En aquest sentit, s’ha de remarcar l’impacte negatiu 
que produeixen les zones que han estat buidades de vegetació, sigui per la 
grava introduïda que s’hi ha acumulat, sigui per estassades incontrolades, o bé 
per elements artificials que s’hi han situat (com les plaques de formigó al costat 
de la pesquera núm. 10), així com el tall sobtat i lineal de la vegetació higròfita 
del sòl humit immediat a la vora, quan els camins són massa propers a l’estany. 
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Altra cosa són els elements paisatgístics relativament exòtics introduïts prop 
d’algunes pesqueres, com els nenúfars de la pesquera d’en Generet, un bell 
acompanyament d’una pesquera en la qual la vegetació n’ha estat sempre la 
protagonista principal i una intervenció agradable i positiva si no s’estén fora 
dels límits immediats a la pesquera.  

Des del punt de vista de la hidrogeologia, l’estany pròpiament dit és el receptor 
final de tots els problemes que es produeixen o poden produir-se al sistema i 
que per tant li són externs. En aquest sentit assenyalarem, una vegada més, la 
necessitat d’un Pla Especial per a tota la conca de recepció o al menys per a 
tota la de recepció d’aigües pluvials, delimitació aquesta darrera que tampoc no 
està contemplada en el PEIN, al menys en la seva totalitat. 

Per altra banda cal remarcar l’interès geològic dels travertins en formació. La 
seva situació, en aquest sentit, és inequívocament delicada, malgrat els 
mecanismes de protecció naturals, (quimisme que facilita la precipitació del 
fosfat) i l’alimentació freàtica que dilueix els contaminants superficials. Les 
característiques de qualitat del sediment són el millor indicador de l’estat del 
conjunt de l’estany.  

L’empobriment de les comunitats d’animals venen causades per les activitats 
de l’home sobre el territori ja sigui per contaminació o per desaparició o 
transformació de la vegetació. Entre aquestes activitats, les agrícoles i les 
derivades del lleure són les que més afecten al paisatge de l’estany. La pesca 
és una de les que pot ser compatible amb els ecosistemes lacustres si bé 
l’estany de Banyoles no és un estany molt productiu, i per tant, no pot suportar 
elevades poblacions de peixos, al marge que la desaparició de gran part de la 
vegetació litoral, a més d’altres efectes, provoca una disminució en les zones 
de cria i alimentació d’algunes espècies. L’activitat esportiva, actualment la més 
important que té lloc a l’estany no hauria d’implicar una alteració de la quantitat 
ni de les proporcions de les espècies de peixos pròpies de l’estany. 

Pel que fa a les poblacions d’amfibis, rèptils, ocells i mamífers, relacionats 
directament o indirectament amb l’estany, els efectes negatius derivats sobretot 
de la desaparició de la vegetació d’aiguamolls que provoca una disminució en 
el seu hàbitat normal i en llur capacitat d’alimentació i reproducció. Així 
s’explica la desaparició de la llúdriga -present en abundància al segle passat a 
l’estany i rius comarcals, la migració d’individus de rèptils aquàtics com les 
tortugues, quasi desaparegudes i la forta disminució d’amfibis, conseqüència 
previsible de la introducció de peixos depredadors com el black-bass o el lluci 
que eliminen les seves larves aquàtiques. El rat-buf, està en decadència, entre 
altres motius per les campanyes de desratització que també es realitzen a 
l’entorn de l’estany, i el seu lloc és ocupat per la rata eixamenera. 
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Les poblacions d’ocells permanents i migratòries és molt reduïda, i pot 
observar-se molt rarament, donada la manca de zones tranquil·les i de 
vegetació adient per a fiar aturant-se poc temps a les nostres contrades. Els 
ocells permanents són la polla d’aigua i la fotja, que s’han adaptat a rebre una 
alimentació parcial per l’home. Les poblacions de rapinyaires es ressenten de 
la manca de recursos degut a l’empobriment de la cadena tròfica i no pot 
suportar més que escassos individus. 

Objectius i criteris normatius 

Els objectius finals a assolir en aquest sector, són, a grans trets, la correcció 
del micropaisatge instal·lat en el sector i, sobretot, aconseguir la millor qualitat 
possible de l’aigua conduint-la a condicions meso-oligotròfiques, és a dir aigües 
transparents i amb poc nutrient. Ha quedat clar en la diagnosi de caràcter 
general dels Annexes que acompanyen aquesta memòria que els problemes 
principals del sector tant pel que fa al paisatge com a la contaminació, 
provenen de la conca i no d’ell mateix. Així i tot alguns factors del propi sector 
s’han de corregir i la normativa ha de recollir aquests extrems. 

La vegetació no és aliena a la qualitat de les aigües i en aquest sentit, a part de 
ser un element paisatgístic propi a conservar i millorar com a productor primari, 
és la base del funcionament biològic de l’estany. En conseqüència, no solament 
cal evitar la seva regressió sinó augmentar-ne la seva superfície recuperant-la 
allà on encara és possible. Cal protegir també el canyissar del seu trepig i evitar 
l’estassada, també com a objectiu prioritari, així com limitar l’apropament de 
barques, piragües i altres elements flotants al litoral. En qualsevol cas el més 
important és la protecció dels travertins en formació. 

Finalment, i des del punt de vista paisatgístic o estrictament visual, l’objectiu 
principal seria d’aconseguir una làmina d’aigua amb els mínims obstacles 
visuals i un traspàs a la terra ferma el més suau possible. En aquest sentit 
caldria imposar criteris de tipus restrictiu en elements de senyalització o 
muntatges esportius dins l’aigua i d’intervenció en vistes a fer desaparèixer o 
reformar els assenyalats com a negatius en la diagnosi expressada 
anteriorment. 

 

9.2.- SECTOR DEL VILAR 

Diagnosi 

Aquest sector, centrat en l’estanyol del Vilar, limita a llevant a 6,00 m de l’eix de 
la riera del Vilar, a nord amb l’estany i a migdia i ponent amb el terme municipal 
coincidint, en part amb la carretera de circumval·lació. És una zona freqüentada 
pel lleure que resta, en part, escapçada massa sobtadament per aquesta 
carretera. L’estanyol ha millorat les seves condicions d’anorèxia total que patia i 
actualment manté l’aigua sense contaminació i en el mateix estat que l’estany o 



23 

REVISIÓ DEL P.E. DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ESTANY DE BANYOLES           MEMÒRIA

altres estanyols. Encara hi ha, però, una claveguera sense pendent que recull 
aigües d’una àmplia zona del municipi de Porqueres i que habitualment 
desborda afectant sobretot la riera i per tant l’estany. La pròpia carretera, 
massa propera a l’aigua, talla el gradient de vegetació natural que hauria de 
tenir l’estanyol i les seves cunetes desguassen a l’estanyol.  

Atès que tot el subsector és en gran part públic i destinat a parc i esbarjo, 
sembla raonable acceptar i respectar la transformació paisatgística que s’hi va 
dur a terme amb diverses intervencions entre els anys 40 i 50, especialment a 
partir del pont de la riera del Vilar. Aquesta actuació, dirigida pel paisatgista 
Winthuyssen, es va materialitzar a base del replè dels aiguamolls existents i 
l’adquisició dels conreus situats entre la carretera de circumval·lació –
construïda l’any 1941- i l’estany. Amb una ambientació pintoresquista de parc a 
l’anglesa i conegut com “Els Desmais” per la quantitat d’arbrat d’aquesta 
espècie, va ser lloc molt concorregut i encara s’hi celebren activitats públiques, 
com l’Aplec de la sardana.  

Per completar el parc, a l’època s’hi va conduir la font del Vilar i se’n van formar 
varies com la del ferro i la de la Filosa o de la Carpa –obres totes elles de 
l’arquitecte F. Figueras- fonts que a principis del present segle es van reformar 
totalment amb obres de ferro “Corten” d’artistes o dissenyadors locals. Les més 
properes a l’estany actualment es troben abandonades o desaparegudes per la 
invasió de la vegetació litoral.  

Per la zona hi passa la riera del Vilar, que aboca a l’estany formant un delta ara 
inaccessible per causa de la vegetació. Aquesta riera recull aigües dels camps 
d’en Montalt i la zona urbana de Cal Germà, en el terme municipal de 
Porqueres, raó per la qual és una possible font de contaminació. Cal dir, també, 
que darrerament s’està fent desaparèixer l’arbrat que no és propi dels ambients 
naturals lacustres tot eliminant les espècies considerades com a exòtiques però 
que formaven part del paisatge creat, com s’ha dit, a principis de la segona 
meitat del segle XX. L’única edificació existent al sector és un habitatge 
unifamiliar amb jardí, resultat de la transformació d’un local dedicat a la 
restauració i lleure. 

Objectius i criteris normatius. 

Un dels objectius principals, malgrat això també afecti altres àrees de la conca 
no incloses en el present Pla Especial, ha de ser la renovació i canvi de traçat 
de la claveguera esmentada. Altres formes d’evitar la contaminació és el 
d’evitar tot abocament d’aigües d’escorrentia provinents de les cunetes de la 
carretera com també la protecció de la vegetació dels marges de l’estanyol en 
tant que filtre d’aquesta contaminació, o bé l’eliminació de l’adobament del 
paratge per a la conservació de la gespa.  

Per altra part, convé que el paratge superi la carretera de circumval·lació 
aprofitant la servitud que posseeix, evitant que el sobtat canvi d’ús que es 
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produeix fora del sector potenciï l’esmentada carretera com a frontera. També 
caldria recuperar l’ús públic dels marges de la riera del Vilar fins a l’estany i de 
l’espai que resta encara privat entre aquest i la carretera així com restaurar la 
zona amb els criteris paisatgístics amb els quals es va crear recuperant l’arbrat, 
les fonts i el seu entorn. Pel que fa a l’habitatge, no s’ha de permetre el seu 
creixement i seguirà la normativa establerta en el Pla Especial de Masies i 
cases Rurals de Banyoles, del qual en forma part. 

 

9.3.- SECTOR DEL PLA DELS ESTANYOLS 

Diagnosi 

Aquest sector delimitat artificialment a la banda de migdia pel terme municipal 
de Porqueres, a llevant pel paratge de la Font Pudosa i Passeig Dalmau, a 
ponent per la riera del Vilar i al nord per l’estany de Banyoles, està qualificat per 
la presència dels estanyols dels Montalt i el de la Cendra i pel traçat dels recs 
de desguàs d’aquests estanyols així com pel provinent del pla de la Perpinyana 
i de les Estunes que el travessa de sud a nord. 

Podríem dir que té dues parts ben diferenciades: la immediata a l’estany -
recuperada en part a antics aiguamolls-, amb la carretera de circumval·lació i el 
passeig per a vianants amb plàtans, que és un espai públic, (passeig M.Aulina), 
i l’ampli pla destinat al conreu o a la plantació d’arbrat d’explotació, on hi ha els 
estanyols i que és una zona potencial d’aiguamolls modificada per l’agricultura 
llevat de la banda est que a principis del segle XX encara estava sense cultivar 
(o s’havia abandonat el seu conreu durant molts anys) i constava com una àrea 
d’aiguamolls. 

La part nord d’aquesta àrea, és a dir, la situada a la riba dreta de la riera de les 
Estunes és propietat de l’Ajuntament de Banyoles, la situada més al sud i en la 
qual s’hi concentren els estanyols (que són propietat també de l’Ajuntament de 
Banyoles) així com una bona part de les terres de la riba esquerra de 
l’esmentada riera, des de fa anys està protegida i gestionada pels organismes 
oficials corresponents. A la resta hi ha l’escola i altres edificis de la institució 
religiosa popularment coneguda com a Casa Nostra, alguns camps de conreu i 
una zona d’equipament o d’esbarjo de la mateixa institució flanquejada per un 
passeig arbrat que permet l’accés a l’escola des del passeig M. Aulina. Aquest 
passeig compta amb un portal d’entrada que s’atribueix a l’arquitecte Rafael 
Masó. 

Com elements més negatius, a part de la problemàtica de l’adobament dels 
conreus existents que, juntament amb les rieres provinents d’altres termes 
municipals comporten un factor contaminant de l’estany i des del punt de vista 
paisatgístic serien: la pròpia carretera de circumval·lació -massa ajustada al 
passeig, amb elements de protecció impropis de la velocitat a la que s’hauria 
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de circular- i els tancaments de xiprers que escanyen visualment el conjunt 
impedint percebre la relació i continuïtat de l’estany amb la plana lacustre. 

Objectius i criteris normatius     

L’objectiu final d’aquest sector hauria de ser la del manteniment i recuperació 
de la vegetació pròpia dels aiguamolls i, per tant, el pas a domini i ús públic, de 
bona part del sector en la zona més immediata als estanyols, permetent-se 
només aquells moviments de terres destinats a aquest retorn i, per descomptat, 
cap edificació llevat d’aquells elements necessaris per a un possible circuit de 
natura com camins, passarel·les, miradors, etc. Pel que fa a la carretera i 
passeig de vianants caldria obrir visuals entre aquesta zona i la dels aiguamolls 
mantenint l’actuació vuitcentista de la doble filera de plàtans, els camins per a 
vianants i ciclistes i no permetre l’aparcament. Les zones de conreu tindran 
tractament especial no permetent-s’hi altra agricultura que l’ecològica. 

9.4.-SECTOR DEL PASSEIG       

Aquest sector compren la zona urbanitzada del passeig de plàtans construït a 
finals del segle XIX el qual, durant la segona meitat del XX s’ha ampliat per tal 
de treure-li la circulació de vehicles. Compren, doncs, els terrenys situats entre 
la mota de l’estany i les propietats privades existents paral·leles a ella entre el 
passeig Dalmau i el rec de Can Hort. Tot el sector coincideix amb la zona de 
protecció total delimitada com a Be Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la 
Categoria de Jardí històric tot i que en el present Pla Especial, les “pesqueres” 
que són en bona part objecte principal de la declaració de protecció i formen 
part del paisatge tot acompanyant el passeig arbrat s’exclouen d’aquest sector 
ja que s’han inclòs en el de l’Estany entenent que estan situades dins l’aigua. 
Per altra part el sector no inclou la zona edificada que en la delimitació del 
BCIN consta com a “entorn de protecció” que ja garanteix, entre altres coses 
“...la integració dels volums edificables des d’un punt de vista 
paisatgístic,cromàtic i tipològic.”  

Diagnosi 

La separació de la circulació rodada del passeig arbrat, ara només per a 
vianants, li ha tret pressió i ha permès el seu manteniment si bé l’estat dels 
centenaris plàtans com el de la mota de pedra no és òptim. L’única edificació 
del sector (a part naturalment de les pesqueres que n’estan fora des del punt 
de vista normatiu) és la dels “Banys Vells”, una construcció recent, amb un 
tancament del recinte poc transparent que injustificadament interfereix més del 
desitjable la visió de l’estany i que probablement convindria remodelar. 
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Objectius i criteris normatius 

L’objectiu principal a desenvolupar en aquest sector és, per sobre de tot el 
manteniment en les millors condicions possibles l’arbrat i la mota. Pel que fa al 
primer caldria tractar-ne qualsevol problema i mantenir-ne el creixement vertical 
lliure procurant igualar-lo al del sector de la Draga tot evitant les branques que 
puguin penjar en excés sobre l’estany per tal que la caiguda de la fulla no 
malmeti la vegetació litoral. 

 

9.5.- SECTOR ESPORTIU 

Diagnosi 

Aquest petit sector, ocupat per importants edificacions dels anys 60, és una àrea eminentment esportiva, 
la del Club Natació Banyoles (CNB) i el seu entorn, dins la qual, però, hi ha situat un edifici d’habitatges. 
El sector està delimitat per la prolongació del carrer de Sant Mer, el passeig Gaudí i el límit de les 
instal·lacions esportives del Club Natació amb exclusió de l’esmentat edifici d’habitatges plurifamiliar. El 
sector està situat dins el perímetre del BCIN tant pel que fa a la protecció estricta del Jardí Històric com 
pel que fa a l’entorn de protecció més genèric i està qualificat com a Equipament en el Text Refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana (TRPGOUM). 

L’edifici del CNB, que havia estat una obra molt interessant des del punt de 
vista arquitectònic a l’època que es va construir (Jordi Masgrau,1960), va 
quedar desvirtuat amb els afegitons que s’hi van fer durant anys fins que la 
darrera remodelació va millorar de nou el conjunt i li va retornar un cert valor 
arquitectònic molt respectuós amb l’edifici primitiu (Duran-Portella, 1990). 
L’edifici d’habitatges, en canvi, situat especulativament massa a prop de 
l’anterior resta com una illa negativa del sector, tant pel que fa a la seva 
ubicació com pel que fa al seu aspecte formal. 

Pel que fa a les instal·lacions esportives exteriors a l’edifici hi ha un cert 
desordre i deixadesa que caldrà corregir, especialment a la banda nord on s’hi 
acumulen elements no utilitzats habitualment i on hi ha l’accés de vehicles 
factor que ha distorsionat en gran part el paratge exterior situat entre el límit 
d’aquestes instal·lacions i el parc de la Draga. Quasi a tocar la mota hi ha un 
cobert provisional per a embarcacions que es troba totalment fora de lloc i que 
es fa del tot necessari eliminar. 

Objectius i criteris normatius 

El CNB, amb una gran quantitat d’associats, és una entitat de gran importància 
a la ciutat i actualment el principal factor d’aportació de visitants, dit això al 
marge de la seva activitat esportiva, que ha crescut d’una forma exponencial 
des de la celebració dels JJOO 92, les proves de rem dels quals van tenir lloc, 
com ja s’ha dit, a l’estany. Aquest augment de l’activitat ha comportat no només 
un cert desordre en les instal·lacions exteriors degut a les nombroses 
competicions que s’hi duen a terme sinó també algunes necessitats d’ampliació 
de l’edificació totes les quals s’han de compaginar amb la protecció del 
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paisatge de l’estany recollida en el decret que qualifica tot el sector dins la 
delimitació del BCIN. 

L’objectiu principal d’aquest Pla Especial en aquest sector -que des del punt de 
vista urbanístic té la condició d’equipament- és, per una banda, el d’establir els 
màxims edificables en possibles ampliacions de l’edifici actual del CNB o el 
dels serveis de la piscina descoberta i per l’altra el de fixar l’espai en el qual es 
puguin bastir llocs d’emmagatzematge d’embarcacions i altres elements 
necessaris per tal de desenvolupar les seves activitats.  

Així mateix el present Pla proposa una reordenació de les instal·lacions 
exteriors, com els aparcaments de vehicles a l’interior de les instal·lacions, 
suports d’embarcacions en cas de competicions, pistes esportives, etc... I 
sobretot deixar una franja immediata a l’estany, coincident amb la delimitació 
de protecció estricta del BCIN, tota ella lliure d’instal·lacions, sense possibilitats 
d’ocupació de cap cobert ni instal·lació que generin volum ni tan sols 
provisional. En aquest sentit s’haurà d’enderrocar no només el volum del 
magatzem d’embarcacions situat prop de l’estany sinó també el de la terrassa 
elevada de la banda sud. 

Per últim, la necessitat de situar una estació de control ambiental de les 
embarcacions que han d’entrar a l’estany, es reflecteix amb la proposta d’un 
nou accés rodat al costat del Passeig Gaudí, en substitució del que hi ha a 
tocar de l’estany, i un espai per a aparcament de vehicles vinculats a les 
instal·lacions. 

 

9.6.- SECTOR DEL PARC DE LA DRAGA 

Diagnosi 

El sector del Parc de la Draga, que constitueix la única ampliació de la 
delimitació del PEPOR que aquest document revisa, està constituït per l’antic 
passeig de plàtans situat entre les instal·lacions del CNB i la carretera C-150a i 
el nou parc creat a l’any 1990 en base a l’expropiació d’una zona d’horta molt 
dividida situada sota el nivell de l’aigua de l’estany. Aquesta superfície s’afegeix 
a la zona de l’altra banda de la carretera C-150a, que és una continuació 
natural de la part més alta de la Draga i que ja formava part de la delimitació 
del Pla Especial. Està delimitat, per tant, pel passeig de la Draga al sud, per les 
elevacions de Sant Martirià, a l’est, i per l’estany a l’oest i en part al nord ja que 
el límit és l’antic passeig que abocava a l’esmentada carretera. 

Es tracta d’una zona urbana qualificada en part com a zona de Verd Públic i en 
part d’Equipament atès que a la banda est s’hi troba el conjunt format pel 
poliesportiu, uns aparcaments, una zona de serveis i un passeig paral·lel a la 
carretera reproduint la doble filera de plàtans que hi havia. El parc manté en 
part el nivell antic dels horts situat per sota, com s’ha dit, del de l’estany i està 
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format per un conjunt de camins arbrats per a vianants en direcció est-oest. A 
la banda nord del parc hi ha una important excavació arqueològica de gran 
interès que ha deixat al descobert un poblat neolític, zona que està tancada i en 
la qual s’hi ha reproduït un dels seus habitatges i s’hi ha construït un espai de 
recepció de visitants. 

Objectius i criteris normatius 

L’objectiu principal a assolir en aquest parc és el del seu manteniment tal com 
es va projectar, deixant oberta la possible ampliació de la zona d’excavació 
arqueològica perquè no s’ha exhaurit el límit del recinte neolític, així com 
l’ampliació de la recepció actual si es considera necessari. El present Pla 
proposa, en canvi, la reordenació de la zona sud, és a dir des del darrer camí 
de vianants fins al passeig de la Draga i les instal·lacions del CNB. 

Aquesta zona, avui poc utilitzada, sense interès paisatgístic i en part 
deteriorada des del punt de vista paisatgístic ha de ser un gran espai 
multifuncional que ha de poder rebre tant la instal·lació de firals, com els 
aparcaments necessaris per completar la superfície indicada en el planejament 
vigent pel sector esportiu o els complements rodats de les competicions 
esportives, això a part de les reformes paisatgístiques plantejades en el límit de 
l’equipament del sector esportiu. Requereix, doncs, una reforma que enllaci la 
desviació ja existent del passeig de plàtans en base al mateix tipus d’arbrat 
amb trasplantament o amb una nova plantació. Conjuntament amb aquesta 
operació caldria, també resoldre amb arbrat adequat l’espai situat entre el parc i 
l’edificació del passeig de la Draga. 

9.7.- SECTOR DEL MAS HERBEIG I ELS AMARADORS 

Diagnosi 

Aquest sector compren els antics conreus situats entre l’estany i l’inici de les 
elevacions del puig de St. Martirià i de Lió a l’est, el de Can Ordis al nord i el de 
Can Morgat a l’oest i queda travessat per la carretera C-150a de Banyoles a 
Besalú i Olot que a la banda nord es desdobla en dues: l’antiga que s’enfila cap 
a les elevacions de Can Ordis i el pla de Martís i la moderna que hi puja en línia 
recta. La divisió entre els termes municipals de Banyoles i Porqueres limita el 
sector per aquesta banda. 

Aquest sector, històricament ocupat per l’agricultura en diferents propietats 
privades –entre les quals hi ha el mas Herbeig actualment en estat ruïnós- va 
ser partit per la carretera construïda l’any 1850 però la transformació més 
important és la que en base al Pla Especial –que amb aquest document es 
revisa- va tenir lloc a l’any 1990 amb motiu de la celebració de les proves de 
rem dels JJOO 92 a l’estany de Banyoles. La més important d’aquelles 
reformes va ser el desviament de la carretera que passava molt a prop de 
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l’estany i el dragat de la vora, però també la creació del carril bici, la 
remodelació del camí de vianants, que es va separar prudencialment de 
l’estany, la creació dels “recs de vimeteres”, l’eliminació i restauració d’un espai 
artificial obert l’any 1968 per allargar l’estany amb motiu d’uns campionats de 
rem així com l’adquisició de quasi tots els terrenys situats entre l’esmentada 
carretera i l’estany. 

La carretera C-150 en el seu primer tram es va construir en línia recta, sense 
tenir en compte les corbes de nivell, com era habitual en el segle passat, amb 
la qual cosa va envair una zona baixa d’aiguamolls. Ultra això va produir i 
produeix encara un tall artificial del sector, si bé, quan existien les imponents 
dues fileres de plàtans ja quasi centenaris, aquest element formal dominava 
sobre qualsevol altre factor. L’eliminació de l’arbrat a tota la banda de llevant i, 
en gran part també a les de ponent, el van deixat empobrit paisatgísticament 
però amb el seu desviament es va replantar una nova filera, com a continuació 
del que es va fer al parc de la Draga, que va donar un bon final coincident amb 
la línia d’arribada de la pista de rem, arbrat que avui es troba en situació 
precària. 

Actualment, el sector es pot dividir en dos subsectors. El de la banda sud 
anomenat de la “Vora Calenta” o del “Trenc del Simà”, o sigui el situat sota el 
puig de St. Martirià i el del nord, entre l’estany i les carreteres vella i nova.  En 
el primer encara hi ha elements relacionats amb la pista de rem projectats bé 
amb la remodelació de l’any 1990 o la reforma pel campionats del mon del 
2004 com la continuació del passeig de plàtans paral·lel a la carretera,  les 
grades de la zona d’arribada o la torre corresponent a aquesta. En el segon 
subsector, el dels Amaradors, on hi havia hagut unes basses per amarar el 
cànem, tot aprofitant l’arribada de l’aigua procedent del estanyols de Can Ordis 
o del dessecat de Lió, s’hi ha creat un espai naturalitzat amb llacunes i 
elements d’observació del paisatge. 

Objectius i criteris normatius 

De fet els objectius que es plantejaven en el Pla Especial que el present 
document proposa revisar s’han complert totalment de manera que, per una 
banda, quasi tots els terrenys situats entre la carretera C-150a i l’estany són de 
propietat pública; els situats entre l’estany i el camí de vianants s’han restaurat 
en el sentit d’adequar-los a l’ambient d’aiguamolls que havia tingut en part a la 
vora de l’estany; i la resta, entre aquest camí i la carretera, ha restat com una 
zona de bosc travessada pel carril bici amb tendència a l’eliminació d’espècies 
no autòctones però amb cert abandonament del camí amb plàtans paral·lel a la 
carretera. 

L’objectiu principal, doncs, a l’àrea sud del sector és el del manteniment 
d’aquesta seqüència creada entre l’estany i l’inici de les elevacions 
esmentades, és a dir, una zona de protecció total amb ambient d’aiguamolls i 
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els “recs de vimeteres”, que s’han de poder drenar o aportar-hi aigua des dels 
recs existents a la zona; una franja de verd públic amb bosc de ribera que cal 
tenir net de vegetació indesitjable; el nou passeig arbrat de plàtans a la banda 
sud o el bosc a la nord; i la carretera amb els conreus que s’han de mantenir 
amb agricultura ecològica per no perjudicar el sistema. Però també dins 
aquesta zona cal tenir en compte que és necessari mantenir-hi les activitats 
que des de fa anys s’hi venen desenvolupant com el bany a la “Caseta de 
fusta” o els espais destinats a les instal·lacions de les proves de rem. 

En canvi a partir d’aquesta zona i de forma gradual, és a dir la part nord del 
sector, l’entorn de l’estany es pot mantenir clarament a partir dels conceptes 
expressats de protecció total amb ambient d’aiguamolls i llacunes o de bosc de 
ribera travessat pels camins de vianants i el carril bici. És en aquest sentit, que 
es fa necessària l’expropiació del pocs terrenys situats entre la carretera i 
l’estany que encara són privats i mentre ho siguin, només s’han de cultivar amb 
agricultura ecològica sense adobs ni herbicides ni s’ha de tancar amb elements 
artificials.  

10. Resum dels principals canvis respecte el Pla especial de l’any 1991:

10.1.- El Pla especial de protecció, ordenació i restauració de l’estany de 
Banyoles de l’any 1991, divideix l’àmbit en 5 sectors: 
- Sector Estany 
- Sector del Vilar (subsector dels paratges dels Desmais) 
- Sector del Pla dels Estanyols 
- Sector esportiu 
- Sector del Mas Herbeig, Lió i els Amaradors 

El present Pla especial divideix l’àmbit en 7 sectors. El sector del Passeig i el 
de la Draga son de nova creació, tot i que alguna part d’ells ja formava part de 
l’àmbit de l’anterior Pla: 
- Sector Estany 
- Sector del Vilar  
- Sector del Pla dels Estanyols 
- Sector del Passeig 
- Sector esportiu 
- Sector de la Draga 
- Sector del Mas Herbeig, els Amaradors 

10.2.- Resum per sectors 
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Sector Estany 
 
PEPOR 1991 PEPOR 2014  
Sector Estany Sector Estany El sector adapta el seu àmbit a la superfície de 

l’aigua. La mota artificial amb les dues fileres 
de plàtans i la franja de tres metres, passa als 
sectors adjacents. 
Es remet al RAE la regulació d’usos i 
d’activitats. 
Es requereix la redacció d’un pla de gestió de 
la vegetació i de la fauna i la redacció d’un pla 
d’emergència per abocaments incontrolats 
produïts de forma accidental. 
S’estableix que s’hauran de senyalitzar les 
zones sensibles. 
Es posen condicions a les instal·lacions 
esportives i es regulen les condicions de 
l’accés d’embarcacions a l’estany. 
S’actualitza el llistat de comunitats vegetals i 
d’hàbitats d’interès objecte de protecció. 

 
Sector d’El Vilar 
 
PEPOR 1991 PEPOR 2014  
Parc públic Parc públic Manté la superfície  

 
Protecció de 
l’Estanyol del 
Vilar 

Estanyol del 
Vilar 

Manté la superfície 
Es requereix solucions alternatives per evitar 
la contaminació per les aigües d’escorrentia 
provinents de la carretera de circumval·lació. 

Protecció de la 
Riera del Vilar 

Protecció total Manté la superfície 
Es requereix solucions a la problemàtica de 
la claveguera que segueix el curs de la riera. 

Agrícola Agrícola protegit Manté la superfície  
Desapareix l’ús turístic-recreatiu, permès. Es 
destina exclusivament a ús agrícola i a l’habi- 
tatge existent. 

 
Sector del Pla dels Estanyols 
 
PEPOR 1991 PEPOR 2014  
Sector Estany Parc públic Formava part del sector Estany  

 
Parc públic 
 

Parc públic Manté la superfície  
 

Parc natural Protecció total Manté la superfície 
El límit amb la zona agrícola controlada 
s’adapta a les finques protegides i 
gestionades pels organismes oficials 
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corresponents. 
Agrícola Agrícola 

controlada 
Manté la superfície 
El límit amb la zona de protecció total 
s’adapta a les finques protegides i 
gestionades pels organismes oficials 
corresponents. 

 
Sector del Passeig 
 
PEPOR 1991 PEPOR 2014  
Sector Estany Parc públic Formava part del sector Estany  

 
 Sistema viari 

 
Ampliació de l’àmbit de protecció amb una  
superfície de 8.786 m2, incorporant el 
Passeig de Lluis M. Vidal, d’acord amb la 
delimitació del BCIN. 

 
Sector Esportiu 
 
PEPOR 1991 PEPOR 2014  
Esportiu 
 
- M.P. art. 20 per 
definir el sistema 
de cobriment de 
la piscina exterior 
(14/05/2003) 
 

Esportiu: 
- Subzona edifici 

del CNB 
- Subzona 

instal·lacions 
esportives 

- Subzona lliure 
d’instal·lacions 

Es proposa una ordenació detallada del 
sector. 
Alliberament d’instal·lacions i construccions 
a la franja de davant de l’estany, coincidint 
amb l’àmbit del BCIN, per situar-les a la 
banda del passeig Gaudí.  
Reordenació de les instal·lacions esportives 
per evitar interferències amb les visuals de 
l’estany 
Ampliació de la superfície de l’edifici del 
club sense augmentar l’ocupació en planta 
Eliminació de l’actual accés de vehicles a 
l’extrem nord-oest, al costat de l’estany, per 
situar-lo adjacent al passeig Gaudí amb 
l’objecte d’incorporar un control ambiental 
d’entrada de les embarcacions externes. 

 
Sector de la Draga  
 
PEPOR 1991 PEPOR 2014  
Sector Estany Parc públic 

 
Formava part del sector Estany 

 Parc públic 
 

Ampliació de l’àmbit de protecció amb una  
superfície de 114.397 m2, incorporant el 
Parc de la Draga, que forma part de l’entorn 
immediat de l’estany. 
Es delimita el jaciment arqueològic del 
poblat neolític de la Draga. 
Es delimita com a parc públic el passeig 
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arbrat, paral·lel a la carretera, davant del 
Pavelló. 

Equipament Ampliació de l’àmbit de protecció amb una 
superfície de 17.571 m2, que forma part de 
l’entorn immediat de l’estany. 

Agrícola privada Agrícola 
protegida 

Formava part del sector del Mas Herbeig i 
els Amaradors. 
L’anterior pla el destinava a usos derivats 
de la celebració de proves esportives 
(aparcament, etc.) amb caràcter temporal. 
El nou pla, el destina exclusivament a ús 
agrícola. Es permet l’aparcament en una 
franja paral·lela a la carretera C-150a 

Sector del Mas Herbeig i els Amaradors 

PEPOR 1991 PEPOR 2014 

Protecció total 

-M.P. Art. 22 per 
l’acondicionament 
de l’àrea
d’arribada de la 
pista de rem 
(4/12/2002) 

Protecció total Augmenta la superfície incorporant tots els 
terrenys fins el camí peatonal i també el 
traçat de les rieres de Lió i Mardançà amb 
les seves franges de protecció. 
Es requereixen accions per millorar les 
condicions dels “recs de vimeteres”. 

Verd públic 

-M.P. Art. 22 per 
l’acondicionament 
de l’àrea
d’arribada de la 
pista de rem 
(4/12/2002) 

Verd públic 
Parc públic 

Manté la superfície 
Es crea la zona de Parc Públic per mantenir 
la seqüència creada entre l’estany i les 
elevacions del Puig de S. Martirià, al que 
s’incorpora la “Caseta de Fusta” i l’àrea 
d’arribada de la pista de rem, d’acord amb 
la Modificació puntual de l’any 2002. 

Agrícola privada Agrícola 
protegida 

S’ha reduït la superfície, restant dins 
d’aquesta zona només els terrenys inclosos 
a la banda est i nord de la C-150a i la banda 
nord de la carretera de circumval·lació. 
L’anterior pla destinava aquesta zona a 
usos derivats de la celebració de proves 
esportives (aparcament, etc.) amb caràcter 
temporal,. Amb el nou pla, una part passa a 
verd públic subjecte a expropiació i la resta 
es destina exclusivament a l’ús agrícola.   
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10.3.- Normativa 

- S’han incorporat les normatives sectorials de caire ambiental, vigents, que 
incideixen sobre l’àmbit del Pla especial: Pla d’Espais d’Interès Natural, 
protecció de la contaminació lluminosa i acústica,  

- S’han incorporat les normatives, vigents, que regulen i ordenen aspectes 
concrets de l’àmbit del Pla especial: Reglament d’Activitats de l’Estany (RAE), 
Pla tècnic de gestió de la pesca a l’estany de Banyoles (Consorci de l’estany), 
llista actualitzada de les comunitats vegetals d’interès singular a l’Estany i al 
seu entorn immediat, la relació dels hàbitats llistats a l’annex de la Directiva 
Hàbitats 92/43/CEE, àmbit del BCIN del Jardí Històric i els jaciments 
arqueològics que figuren a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontologic. 

 

11. Conformitat amb el planejament territorial 

El Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament en 
data de 14/09/2010, publicat al DOGC 5735 de 15/10/2010, es va redactar amb 
l’objectiu de desenvolupar les directrius generals d’ordenació del territori i 
fomentar les estratègies que estableix el Pla Territorial General de Catalunya. 

El PTPCG, defineix l’esquema del conjunt, i per tant també, el dels sistemes 
que el composen, a través de:  
a) l’establiment de les categories dels espais oberts –de protecció especial, 

territorial o preventiva– i les condicions de la seva transformació urbanística, 
quan sigui possible,   

b) el reconeixement dels assentaments i  

c) la modulació de les condicions que han de permetre acollir els diferents 
usos, a través de la proposta d’estratègies bàsiques d’extensió, reforma o 
manteniment, quan es tracta de nuclis i àrees urbanes, i d’extensió, de 
reducció o extinció, de dotació i equipament o alguna d’específica, quan es 
tracta d’àrees especialitzades. 

Dins de l’àmbit d’aquest Pla especial el PTPCG determina dues àrees: Per una 
banda, el sistema d’espais oberts, amb la categoria de sòl de protecció 
especial, que compren el sòl classificat com a no urbanitzable. La resta de 
l’àmbit, classificada com a sòl urbà, queda inclosa dins del sistema 
d’assentaments dels nuclis històrics i les seves extensions, amb l’estratègia de 
creixement moderat. 
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PTPCG PEPOR 

Espais oberts 
Protecció especial (Espai PEIN) 

Sòl no urbanitzable  Parc públic 
Verd públic 
Protecció total 
Agrícola protegit 

Nucli històric i les seves extensions 
Creixement potenciat 

Sòl urbà Verd públic 
Equipament 

12. Relació amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles

El present Pla especial estableix una relació congruent amb el vigent TR 
PGOU, ja que complementa el planejament vigent i concreta les activitats i 
usos d’acord amb els del planejament general per aquest àmbit. 

El Pla respecta el règim general del sòl previst en el vigent PGOU, atès que 
manté la actual delimitació entre SU i SNU. La major part de l’àmbit d’aquest 
Pla especial es troba dins del règim del sòl no urbanitzable del vigent TR 
PGOU de Banyoles, la resta forma part del sòl urbà. Formen part del sòl urbà la 
totalitat del sector del Passeig, el sector Esportiu i part del sector de la Draga, 
amb una superfície total de 178.738 m2. Els 1.724.120 m2 restants formen part 
del SNU. 

Dins el règim de sòl urbà, es mantenen els actual sistemes de parcs i jardins, 
equipaments i vials, però es modifica el perímetre de la seva delimitació en dos 
punts: 

- Entre la banda nord de l’equipament del sector Esportiu i el Parc públic del 
sector de La Draga, com a conseqüència de la reordenació de l’accés rodat 
al sector esportiu per incorporar un control ambiental de les embarcacions 
que han d’entrar a l’estany. Aquesta reordenació comporta que una 
superfície de 308 m2 de parc públic passi a ser equipament. 

- El passeig arbrat paral·lel a la carretera C-150a, davant del pavelló 
poliesportiu qualificat com a equipament, passa a ser Parc públic per 
possibilitar la seva continuïtat fins a la zona d’arribada de la pista de rem, en 
el sector del Mas Herbeig. Aquesta nova proposta comporta l’ampliació en 
3.130 m2 de la superfície destinada a parc públic, en uns terrenys que tot i 
formar part del sistema d’equipaments, funcionalment formen part del parc.  

En el quadre adjunt es reflexa el resultat de la modificació en els límits entre la 
zona d’equipaments i la zona de parc públic. La proposta no comporta la 
pèrdua de superfície de sistemes públics, es tracta d’una reordenació entre ells. 
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 Actual Proposta Diferència 
Parcial Total 

Equipament 
Sector esportiu 

19.109 m2 19.247 m2    + 308 m2 
 

+ 308 m2 

Equipament 
Sector la Draga 

20.701 m2 17.571 m2 - 3.130 m2 - 3.130 m2 

Parc Públic 111.676 m2 114.498 m2  + 3.130 m2 
-     308 m2 

+ 2.822 m2 

Total 
 

151.486 m2 151.486 m2 0,00 m2 0,00 m2 

 

El present Pla especial estableix el sostre màxim per a possibles ampliacions 
de l’edifici actual del CNB o el dels serveis de la piscina descoberta i per l’altra 
el de fixar l’espai en el qual es puguin bastir llocs d’emmagatzematge 
d’embarcacions i altres elements necessaris per tal de desenvolupar les seves 
activitats.  

L’ampliació proposada per a l’edifici no podrà superar el 16% de la seva 
superfície construïda actual, el cos de serveis de la piscina descoberta podrà 
ampliar fins a 190 m2 i el nou magatzem tindrà una superfície màxima de 340 
m2. 

 Sup. construïda 
actual 

Sup. construïda 
ampliació 

Sup. construïda 
total 

Edifici CNB 7.143,35 m2 (1) 
 

1.152,00 m2 8.295,35 m2 

Vestidors i serveis 
piscina 

114,50 m2 75,50 m2 190,00 m2 

Magatzem 200,00 m2 
 

140,00 m2 340,00 m2 

Total 7.457,85 m2 
 

1.367,50 8.825,35 m2 

(1) La superfície construïda actual inclou la planta edificada sota rasant i el 50% dels porxos i terrasses 

L’índex d’edificabilitat màxima que estableix l’article 41 del vigent Text refós del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles pel sistema d’equipaments = 
1m2 st/m2 sl 

Superfície de sòl qualificat com sistema d’equipaments del Sector esportiu = 
19.247 m2 

Sostre màxim del Sector esportiu segons el vigent Text refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Banyoles = 19.247 m2 

Sostre màxim que proposa aquest Pla especial per al Sector esportiu = 
8.825,35 m2 < 19.247 m2 
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En sòl no urbanitzable, el Pla respecta l’àmbit d’aquests terrenys, redefinint el 
límit entre algunes zones. 

L’ampliació de l’àmbit del Pla especial i la re-definició dels límits entre algunes 
zones, que es proposa en aquest document, comporten modificacions que 
afecten el vigent TR del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles, per tant, 
i d’acord amb el que estableix l’article 85.9 del TRLUC juntament amb aquest 
Pla Especial es tramita simultàniament una  modificació del TR PGOU.   

 

13. Resum de superfícies 

La superfície total que afecta el present Pla especial és de 190,286 Ha, 
repartides entre els set sectors que conformen l’àmbit i les diferents zones en 
que es divideix cadascun d’ells.  

En el següent quadre resum es mostra aquesta distribució. 

             
            Zona 
Sector 
 

Estany 
 

(m2) 

Parc 
Públic 

 
(m2) 

Verd 
Públic 

 
(m2) 

Protecció 
total 
(m2) 

Agrícola 
Protegit 

(m2) 

Equipament 
 

(m2) 

Vial 
 

(m2) 

Total 
 

(m2) 
Estany 
 1.132.390 - - - - - - 1.132.390 
 El Vilar 
 - 20.482 - 3.251 6.750 - 15.364 45.847 
Pla dels 
Estanyols - 5.696 - 191.817 59.375 - 1.736 258.624 
El Passeig 
 - 18.635 - - - - 8.786 (1) 27.421 
Esportiu 
 - - - - - 19.247 - 19.247 
La Draga 
 - 

114.498(1
) - - 21.617 17.571 (1) 3.031 156.718 

Mas Herbeig i 
Amaradors - 21.713 85.282 96.602 46.939 - 12.075 262.611 
 
Total 
 

1.132.390
 

181.024 
 

85.282 
 

291.670 
 

134.681 
 

36.818 
 

40.992 
 

1.902.858 
 

(1) Superfície que augmenta respecte el PEPOR-92 

El present Pla augmenta un total de 140.855 m2 la superfície de terrenys 
protegits a l’entorn immediat de l’estany respecte el PEPOR-92.  

Setembre de 2014 

Els arquitectes:  

 

 

M. Dolors Casanovas Volta i Jeroni Moner Codina, arquitectes 
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ANNEXES  

Els presents annexes són la còpia literal dels que acompanyaven al Pla 

Especial de Protecció, Ordenació i Restauració  de l’Entorn Immediat de 

l’Estany de Banyoles. Sector de Llevat aprovat l’any 1990 que es revisa amb el 

present document. Malgrat que han transcorregut 14 anys des de la seva 

aprovació, que s’han millorat els coneixements científics sobre la de la conca 

lacustre i sobre el mateix estany i que s’han efectuat la major part de les 

reformes de restauració previstes en aquell Pla, es considera vàlid com a visió 

general de la conca des dels diferents punts de vista que s’hi analitzen. En 

qualsevol cas aquests annexes es modifiquen en el sentit l’eliminar el seu punt 

8 (Necessitats derivades del JJOO 92) i algun paràgraf que fan referència a la 

mateixa qüestió i que per tant resten fora de lloc. 
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