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1. Introducció i antecedents
La necessitat de redactar un Pla Especial del Nucli Antic es va especificar en
l’article 54.6 de les Normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació Urbana
de Banyoles, aprovat definitivament per la CPU de Girona en data de 18 de
gener de 1984 (DOGC núm. 467 de 7/12/1984).
El Text refós del Pla general d’Ordenació urbana de Banyoles, aprovat
definitivament per la CPU de Girona, en data de 18 de desembre de 2001,
manté la necessitat de redactar un Pla especial del Nucli Antic en l’article 54.6
de la normativa urbanística.
En data de 19 de març de 2007 es va aprovar inicialment, de manera
simultània, la Modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del nucli antic de
Banyoles i el Pla especial del nucli antic de Banyoles (PENAB), que varen ser
objecte de remoció i nova aprovació inicial en data 19 de març de 2007.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió del 28 gener de 2009,
va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del TRPGOU Banyoles
a l’entorn del nucli antic i el Pla especial del nucli antic de Banyoles (PENAB),
condicionant la seva publicació a la presentació d’ambdós textos refosos. En
sessió de data 15 juliol de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
va donar conformitat al Text refós de la modificació puntual del TRPGOU a
l’entorn del nucli antic i al Text refós del Pla especial del nucli antic de
Banyoles (PENAB).
L’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques de la Modificació
puntual del TRPGOU a l’entorn del nucli antic i el Text refós del Pla especial del
nucli antic de Banyoles, van ser publicades al DOGC núm. 5483 de data 14
d’octubre de 2009.
La Modificació puntual del Text refós del PGOU de Banyoles a l’entorn del nucli
antic, tramitat i aprovat de manera simultània amb el PENAB, tenia com a
objectiu, per una banda, adaptar els límits de l’àmbit del Pla especial a l’estat
actual, i per l’altra, ajustar-lo a les parts amb un real valor de patrimoni històric.
Conjuntament amb aquest reajustament dels seus límits, la Modificació puntual
del TRPGOU, va determinar nous àmbits de gestió que per estar en contacte
amb el nucli antic requeria d’un estudi més acurat de la seva ordenació.
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Els nous àmbits de gestió delimitats, en la Modificació puntual del TRPGOU a
l’entorn del nucli antic, de l’any 2009, son:
- Pla especial urbanístic, PEU – Ca l’Ameller (fora de l’àmbit del PENAB)
- Polígon d’actuació urbanística, PAU – Passatge Llibertat
- Pla millora urbana, PMU – La Providència
- Pla especial urbanístic, PEU – Santa Maria
- Pla de millora urbana PMU - Servites
Respecte el polígon d’actuació urbanística PAU – Passatge Llibertat, els seus
objectius son:
- Ampliar el passatge Llibertat i l’accés a l’espai “Servites” per la seva
banda nord.
- Obtenció de sòl, per cessió lliure i gratuïta, destinat a espais lliures.
- Urbanització, a càrrec dels promotors, del sòl destinat a espais lliures i
de l’ampliació del passatge.
La Memòria de la Modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del nucli antic, en
l’apartat de “Justificació de l’article 94 de la Llei d’urbanisme”, estableix que la
delimitació del PAU – Passatge Llibertat no representa cap increment de sostre
edificable en aquest àmbit. La superfície destinada a espais lliures ja venia
establerta pel propi Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles.
Desprès de 6 anys de l’entrada en vigor del Pla especial del nucli antic de
Banyoles, el dia 30 de març de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Banyoles va
aprovar inicialment l’actualització del Pla Especial del Nucli Antic i es va
publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 75 del 20 d’abril de 2015.
El document es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes.
Durant aquest període s’han presentat, entre d’altres, dues al·legacions de
particulars que demanen l’eliminació del PAU – Passatge Llibertat, en el sentit
que no creuen necessari ampliar el passatge i l’alt nombre de propietaris
afectats, que pot dificultar la seva viabilitat. Els redactors del PENAB proposen
acceptar les dues al·legacions, en considerar que els canvis soferts els darrers
anys a la part sud de l’Escola Baldiri Reixach, han modificat substancialment
les condicions urbanes de la banda oest de l’espai “Servites”, dificultant l’accés
a aquell espai des del Passatge Llibertat.
La consideració de les dues al·legacions que elimina el polígon d’actuació
urbanística PAU – Passatge Llibertat, comporta la tramitació d’una Modificació
puntual del Text refós del Pla general d’ordenació urbana, que es tramitarà
simultàniament amb el PENAB.
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2. Objectiu de la modificació
La present modificació puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació
Urbana de Banyoles, té per objecte eliminar el Polígon d’actuació urbanística,
PAU – Passatge Llibertat, delimitat en la Modificació puntual del TRPGOU a
l’entorn del nucli antic (2009), deixant l’ordenació de l’àmbit tal com figurava en
el Text refós del PGOU.
Conjuntament, es modifica el perímetre del sector veí PMU - Servites per
incorporar a ell els terrenys destinats a espais lliures previstos en el TRPGOU, i
que l’anterior modificació havia incorporat al PAU – Passatge Llibertat.

3. El marc urbanístic i legal
La present Modificació del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de
Banyoles es troba en els supòsits especificats a l’article 4 de les normes
urbanístiques del TR PGOU. D’acord amb això, correspon la tramitació d’una
modificació de planejament com l’instrument més adequat per establir els
objectius que es proposen.
També resulta d’aplicació la legislació catalana en matèria urbanística
mitjançant el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

4. Promoció i tramitació
L’Ajuntament de Banyoles promou la present Modificació del Text refós del Pla
General d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del Pla especial del nucli
antic.
Pel que fa referència a la seva tramitació, aquesta queda regulada pel que
disposa l’article 96 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 Modificació
del Text refós de la Llei d’urbanisme, el qual estableix que la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
La present Modificació puntual del TRPGOU, es tramitarà simultàniament amb
l’actualització del Pla especial del Nucli antic, tal com preveu l’article 85.9 del
TRLUC.
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5. Àmbit de la modificació
La present Modificació del TRPGOU afecta a l’àmbit delimitat del Polígon
d’actuació urbanística, PAU – Passatge Llibertat, que inclou tres finques
emplaçades a l’extrem nord de l’illa delimitada pel carrer i el passatge Llibertat i
l’espai “Servites”, amb una superfície de 1.363,68 m2.
També s’afecta el perímetre de l’extrem oest del PMU – Servites, que inclou la
part posterior d’unes finques que afronten al carrer Llibertat, destinades a
espais lliures, per incorporar-les al PMU – Servites.

6. Conveniència i oportunitat.
Un dels objectius de la delimitació del polígon d’actuació urbanística, PAU –
Passatge Llibertat, era ampliar i urbanitzar el passatge Llibertat i l’accés a
l’espai “Servites” per la seva banda nord.
Aquesta voluntat, responia a la necessitat de dotar d’un millor accés al pati de
l’escola Baldiri Reixach i connectar el cul de sac de l’espai Servites amb el
Carrer Llibertat.
Però en els darrers quatre anys, la part sud de l’Escola Baldiri Reixach ha
sofert un seguit de canvis que han modificat substancialment les condicions
urbanes d’aquesta part de l’espai Servites. L’enderroc del parvulari, la
construcció del nou gimnàs i l’agregació de l’antiga pista al pati de l’escola han
reduït substancialment la superfície de l’espai públic d’aquesta part i dificulten
l’accés a Servites des del passatge Llibertat.
Tanmateix, els molts propietaris que presenta l’edifici afectat pel PAU, als que
cal afegir els de les dues finques del carrer Llibertat, afectades parcialment en
la seva part posterior, pressuposa una difícil gestió de l’actuació proposada.
En relació a la zona verda, el vigent Text refós del Pla general d’ordenació
urbana de Banyoles ja qualifica uns 260 m2 del patis d’aquestes finques com a
espais lliures. El PENAB, amb la delimitació del PAU - Passatge Llibertat, en
variava la forma per adaptar-la al nou edifici que formava la façana del
passatge i a l’espai lliure de la pista. Sense aquesta edificació que es
proposava i amb la consolidació amb noves edificacions del pati de l’escola
Baldiri Reixach, ha perdut sentit la modificació de les alineacions de la part
posterior de les finques esmentades.
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7. Modificacions que es proposen
Per aquest motiu es proposa eliminar el Polígon d’Actuació Urbanística PAUPassatge Llibertat deixant la seva ordenació i qualificació (zona C.1) tal com
figurava en el Text refós del PGOU.
Es manté la zona verda (V.1) prevista en el PGOU, la qual s’incorpora al sector
de planejament derivat veí PMU - Servites
La present modificació del TRPGOU només afecta a la documentació gràfica
del TRPGOU en el àmbit del PAU –Passatge Llibertat i del PMU – Servites, així
com les corresponents fitxes normatives. No s’afecta cap article de la normativa
urbanística.
Banyoles, octubre de 2015

M. Dolors Casanovas Voltá, arquitecte
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PLANEJAMENT VIGENT
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PLANEJAMENT PROPOSAT
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PLA DE MILLORA URBANA PMU - SERVITES
1.- Objectius
-

Transformar el conjunt d’espais residuals formats per la pl. Pau Casals, pl. Miquel Boix i el
carrer Servites, en un parc al servei del nucli antic.

-

Categoritzar aquest espai lliure.

-

Resituar els edificis destinats a equipaments, estranys a l’arquitectura de l’entorn, situats en
la part central i que desfiguren tot l’espai. El trasllat d’aquests equipaments es pot realitzar
fora de l’àmbit del nucli antic.

-

Permetre la construcció d’un gran aparcament soterrat al servei del nucli antic.

2.- Àmbit
Polígon continu que inclou les finques ocupades per l’edifici de Correus, Telefònica, Llar d’Avis i
Ministeri de Treball; la pista poliesportiva propietat de l’ajuntament de Banyoles i la part posterior de
les finques del carrer Sant Martirià.
3.- Superficie
La superfície total de l’àmbit és de 10.993,50 m2.
4.- Condicions d'ordenació, edificació i ús:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Superfícies
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR

m2
10.993,50

%
100,00%

SÒL PÚBLIC:

10.993,50

100,00%

Superfície mínima espais lliures:
Superfície màxima per equipament:

85,80%
14,20%

Edificabilitat neta màxima per equipament 2 m2sl/m2st
ALTRES DETERMINACIONS
1. L’ocupació màxima de l’aparcament soterrat serà del 70% dels espais lliures.
5.- Condicions de gestió i execució
El Pla haurà de qualificar com a sistema viari de subsòl la part destinada a aparcament soterrat.
El sistema d’actuació urbanística per aquest polígon d’actuació és el d’expropiació.
Per la seva tramitació cal sol·licitar informe del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES

