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1. MEMÒRIA INFORMATIVA
El present Pla Especial Urbanístic pretén definir les característiques, construccions i
infraestructures que comprenen la planta de transferència per tal d'ordenar-les fixant
els seus paràmetres urbanístics a la finca objecte del present Pla, situada en sòl no
urbanitzable del terme municipal de Banyoles.

1.1.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació d’aquest Pla Especial Urbanístic és la finca situada en laparcel·la20
del polígon 4 i la parcel·la DS Afores, al Paratge Can Vinardell s/n, veïnat de
Puigpalter, dins el terme municipal de Banyoles.
Les referències cadastrals de les parcel·les són:
PARCEL·LA
20
DS

POLIGON
4
AFORES

REFERENCIA CADASTRAL
17016A004000200000EW
001800900DG86C0001LG

L'àmbit compres en el present Pla Especial coincideix amb la finca registral que
comprenen les dos parcel·les.
El Pla especial urbanístic ordena una superfície de 13.672 m2. Aquestes parcel·les es
troben en sòl no urbanitzable en una zona rústica qualificada com SISTEMA D'
INFRAESTRUCTURES (S), segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació
Municipal vigent.

1.2.

PROMOCIÓ I ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

La promoció d’aquest Pla especial urbanístic és d’iniciativa privada. El sòl objecte del
pla especial és d’ús i domini privat.
El Pla Especial es redacta per encàrrec del Sr. FERRAN VILA VILA, amb núm. de DNI
40.252.283-Y i domicili al carrer Puig de la Bellacasa núm. 2, de la població de
Banyoles, comarca del Pla de l’Estany (Girona).
Dades Registrals: Tom 1075, Llibre 50 de Banyoles, Foli 222, Finca 1718, Inscripció
5ª.

1.3.

ANTECEDENTS

Actualment, s'està tramitant la Modificació Puntual del PGOUque proposa el canvi de
qualificació dels terrenys a SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S), permetent així la
implantació d’usos d’interès públic pel tractament i gestió de residus. L' executivitat
del present Pla Especial queda supeditada a la referida modificació.
A la parcel·la DS Afores, s’hi realitza una activitat de taller i magatzem dels vehicles
utilitzats per a la recollida d’escombraries dels municipis del Pla de l’Estany i altres
serveis relacionats.
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Es disposa de les corresponents autoritzacions per l’ampliació de construcció de les
naus i de l’activitat, per part de l’Ajuntament de Banyoles i per part del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, per obres d’interès públic en sòl no urbanitzable:
‐

Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 11 de desembre de
1996, per l’ampliació d’un local industrial al paratge Can Vinardell

‐

Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 11 de Juliol de 2001, per
l’ampliació d’un local industrial al paratge Can Vinardell

‐

Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 10 de Desembre de
2008, per l’ampliació d’una nau per l’emmagatzematge i aparcament de
camions i vehicles per a la recollida de residus al paratge Can Vinardell

‐

Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 12 de Març de 2010, en
relació a la instal·lació d’un sistema de depuració d’aigües residuals procedents
del rentat de camions i vehicles al paratge Can Vinardell.

‐

1.4.

PLANEJAMENT VIGENT

FIGURES DE PLANEJAMENT I DE GESTIÓ VIGENTS

‐

Planejament territorial:
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, data d’aprovació 14 de
Setembre de 2010
Catàleg de paisatge de les Comarques de Girona, aprovat definitivament en
data de 30 de Novembre de 2010

‐

Planejament general:
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles, aprovat definitivament en data
de 18 de Gener de 1984
Text refós del Pla general d’ordenació urbana de Banyoles, aprovat en data 18
de desembre de 2001
Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, data d’aprovació 12 d’Abril de 2010

CONDICIONS URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

El Pla General classifica els terrenys continguts dins l’àmbit del present Pla Especial
com a Sòl no urbanitzable, SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S).
Classificació del sòl:
Qualificació del sòl:

Sòl No Urbanitzable
SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S)
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Els OBJECTIUS ambientals generals del Pla Director, a complir en aquest àmbit, es
concreten en els següents punts:
1) Protegir els espais naturals de valor i garantir la seva connexió territorial i
ecològica
2) Preservar els sòls agrícoles pel seu valor agronòmic, natural, paisatgístic i
ambiental
3) Conservar i promoure la singularitat i l’excel·lència dels paisatges del Pla de
l’Estany
4) Protegir les zones actives en el cicle de l’aigua i els recursos hídrics
5) Establir un model d’implantació que contingui el consum del sòl i minimitzi la
dispersió i la fragmentació territorial
6) Minimitzar la dispersió de les edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable
7) Deixar lliures d’ocupació les àrees que presentin un risc natural més gran
8) Establir les condicions necessàries per augmentar l’auto-contenció comarcal i
frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada
9) Establir les condicions necessàries que afavoreixin la implantació de modes de
transport més eficient i minimitzar les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle i el consum d’energia
La REGULACIÓ dels sòls no urbanitzableses fa d’acord amb el que s’estableix:
1) Els articles 47 a 51 del Text refós de la Llei d’Urbanisme
2) Els articles 46 a 60 del Reglament de la Llei d’Urbanisme
3) El que disposa el Pla Director del Urbanístic del Pla de l’Estany en els articles:
article 41. Disposicions generals de regulació de les construccions.
article 48. Edificacions i instal·lacions d’interès públic.
article 55. Mesures de control dels residus.
4) article 39.Sistema d'Infraestructures del PGOU

1.5.

EL TERRITORI

La finca objecte d’aquest Pla especial està situada en la parcel·la 20 del polígon 4 i la
parcel·la DS Afores, en una zona rústica, denominada Paratge de Can Vinardell del
veïnat de Puigpalter, dins el terme municipal de Banyoles.
L’accés a la finca es realitza per un camí actualment asfaltat que es desvia de la
carretera GIV-5136 i que dóna accés al veïnat de Puigpalter. Just a tocar de la present
activitat, es troba la Deixalleria Comarcal i el Dipòsit Controlat de Residus de la
comarca del Pla de l’Estany, gestionada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Topogràficament la finca objecte del present Pla, presenta dues plataformes situades a
dos nivells diferenciats amb una diferència de cota de 1,10m. El camí d’accés té un
important pendent fins arribar a la plataforma on actualment hi ha l’activitat, amb un
desnivell aproximat d’uns5,00m. Ocupa una superfície de 13.672 m2, diferenciada en
dos nivells.
Queda exclòs del present Pla Especial la parcel·la 21 polígon 4, que es troba en la part
interior i amb més pendent de la finca, i que manté la seva qualitat paisatgística. Es
permetrà en tot moment l’accés en aquesta part de la finca exclosa del Pla Especial.
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L’accés es realitzarà a través d’un camí existent a partir del qual s’accedeix actualment
també a la zona de depuració d’aigües.

Font Google Earth (Març 2013)
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1.

MARC LEGAL: PROCEDÈNCIA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

El present Pla especial urbanístic es redacta en virtut del que estableix l’article 47.4 i
48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, referent a les actuacions específiques per a activitats o equipaments
d’interès públic que s’hagin d’implantar en el medi rural.
Î DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
Î LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
♦ Article 47
47.4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les
activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest
efecte, són d’interès públic:
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la
infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica,
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la
producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès
públic.

Les activitats objecte d’aquest Pla Especial corresponen al tractament de residus. Es
considera que són d’interès públic, ja que aportaran beneficis econòmics i
mediambientals a la comarca del Pla de l’Estany. El fet de disposar d’aquestes
instal·lacions just al costat de la deixalleria i dipòsit controlat abaratirà el cost de la
gestió dels residus municipals/comarcals i facilitarà la gestió dels residus generats per
les empreses implantades al territori, aconseguint un esglaó més dins la gestió
sostenible de la comarca.
♦ Article 48
1. Els projectes de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’article
47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d’ésser sotmesos a informació
pública per l’ajuntament, per un termini d’un mes. Tant el projecte d’aquestes actuacions com,
si s’escau, el pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han d’incloure la documentació
següent:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el
planejament urbanístic i sectorial.
♦ Article 67
El nou text refós consolidat modifica l’article 67 en l’article 24 de la Llei 3/2012
1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament
urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a assolir
les finalitats següents:
h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4.
Î DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
♦ Article 47
47.3. Per a la implantació de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix
l'apartat 47.2 del D 305/2006, cal que, amb caràcter previ a l'obtenció de la llicència urbanística
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municipal, o bé s'aprovi un pla especial urbanístic que estableixi l'ordenació i les condicions
d'implantació de les indicades actuacions, o bé s'aprovi el corresponent projecte d'acord amb el
procediment previst en l'article 48 de la Llei d'urbanisme i en l'article 57 d'aquest Reglament.
Cal tenir en compte que l'aprovació d'un pla especial urbanístic és preceptiva en els casos
següents:
a) Quan el planejament urbanístic general ho exigeixi.
b) Quan es tracti de la implantació d'un sistema urbanístic general no previst pel planejament
urbanístic general.
c) Quan es tracti de la implantació d'una de les infraestructures previstes en l'article 67.1.e) de
la Llei d'urbanisme, que afecti més d'un municipi o diverses classes de sòl, sens perjudici del
què estableix la legislació sectorial.
♦ Article 93
93.3 Als plans especials urbanístics que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats i
construccions admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions
necessàries per regular les característiques de l'ús, activitat o construcció de què es tracti, i les
mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic exigibles, d'acord amb el què estableix
el capítol V del Títol tercer d'aquest Reglament.
♦ Article 94
94.1 Els plans especials urbanístics estan integrats per la documentació escrita i gràfica
adequada a llur naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una memòria
descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència del pla i de l'ordenació que aquest
preveu i els plànols d'informació i d'ordenació que corresponguin.
Î PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY, aprovat pel DOGC 5613 de
22/4/2010.
♦ Article 41. Disposicions generals de regulació de les construccions
Es compliran totes les condicions definides en l’article 41.
1. Les intervencions en el sistema d’espais oberts han d’assegurar el respecte a les condicions
naturals i paisatgístiques de l’entorn, contemplar els imperatius derivats del principi d’us
racional dels recursos i complir les determinacions relatives a les condicions d’implantació i
limitació en l’edificació i ús del sòl que comporten els elements bàsics del territori definits.
2. D’acord a l’art. 47 del TRLU, en el sòl no urbanitzable únicament es poden autoritzar:
g. Les actuacions específiques per a activitats o equipaments d’interès públic que
s’hagin d’emplaçar en el medi rural en els supòsits previstos a l’art. 47.4 del TRLU.
♦ Article 48. Edificacions i instal·lacions d’interès públic
1. Solament podran autoritzar-se edificacions i instal·lacions d’interès públic, referenciades a
l’apartat 4 de l’article 47 de TRLU, amb les condicions de l’article 47 del RLU i seguint el
procediment previst a l’article 48 del TRLU, sempre i quan es compleixin, a més de les
disposicions generals per al sistema d’espais oberts, les específiques de cada tipus de sòl, i les
que es defineixen a continuació.
2. En la tramitació de l’autorització per a ubicar una construcció d’aquest tipus en el sistema
d’espais oberts caldrà justificar, de forma expressa i motivada, les raons en què es basa la
necessitat de situar la instal·lació en el medi rural en general, i en l’indret concret on es proposa
la seva situació.
3. Per a les edificacions i les instal·lacions que en aplicació d’allò establert al TRLU es declarin
d’interès públic, s’haurà de redactar un pla especial o bé aprovar el corresponent projecte
d’acord amb el procediment previst a l’article 48 del TRLU i 57 RLU, que contempli, com a
mínim, les següents determinacions:
a. Justificar explícitament la inexistència de riscs per a les zones confrontants pel que
fa als valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics.
b. Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures
corresponents per tal d’assegurar el minorament de l’impacte i la integració ambiental
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de les instal·lacions.
c. Especificar l’ocupació màxima de l’edificació segons el tipus d’instal·lació i la
distància mínima als límits de finca i als camins rurals, que en cap cas podrà ser inferior
a 20m.
d. Determinar que el sostre edificable serà el que de manera justificada sigui necessari
per al desenvolupament de l’activitat d’interès públic. Ordenar i definir els accessos
necessaris i instal·lacions complementàries que l’edificació i l’activitat proposada
requereixi, així com les infraestructures i serveis necessaris per a la instal·lació i
desenvolupament de l’activitat proposada.
e. En la memòria del pla especial caldrà justificarl’interès públic de les actuacions que
es proposin, la coherència de la sol·licitud amb l’àmbit on se situïn i, d’acord amb les
determinacions d’aquest Pla director pel tipus de sòl que es tracti, la justificació de la
impossibilitat de la seva implantació en el sòl urbà. Així mateix, comprendrà un estudi
econòmico-financer acreditatiu de les possibilitats reals d’execució i gestió de
l’edificació i instal·lació proposada.
f. S’exigirà també, si és necessari, l’adequació d’una infraestructura per a extinció
d’incendis i d’altres mesures preventives o correctores en relació a l’entorn, complint en
qualsevol cas sempre la normativa vigent de prevenció d’incendis forestals respecte la
reserva de franges de protecció.
g. Caldrà també incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística que haurà de
tenir el contingut fixat per d’acord l’article 19 del Decret 343/2006 pel qual
esdesenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, gestió i ordenació del
paisatge.
S’adjunta estudi d’impacte i integració paisatgística com a annex del present Pla
Especial Urbanístic, en compliment de l’article 19 del Decret 343/2006.
h. Addicionalment, caldrà justificar la inexistència de riscs geotècnics.
No es té constància de que existeixin a la zona riscs geotècnics que puguin afectar al
desenvolupament normal de les activitats projectades.
4. D’acord amb l’article 47.2 del RLU les actuacions específiques d’interès públic s’han
d’implantar sobre la superfície de sòl que requereixi la seva funcionalitat, la qual serà
susceptible de segregació, sempre que no doni lloc a una resta de finca matriu inferior a la
unitat mínima de conreu o forestal.
5. En aquells casos en què s’autoritzin edificacions i instal·lacions d’interès públic, l’ajuntament
corresponent podrà exigir el compliment d’aquelles condicions necessàries per garantir la
restitució del sòl afectat per l’actuació, en el supòsit que l’activitat autoritzada finalitzés, d’acord
amb l’article 59 del RLU.
♦ Article 55. Mesures de control dels residus
5. Emplaçament d’infraestructures de tractament de residus:
a. Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació dels seus residus
hauran d’obtenir l’autorització corresponent pel desenvolupament de l’activitat. Seran
considerades infracció urbanística les instal·lacions o equipaments que desenvolupin
activitats de tractament, emmagatzematge o eliminació de residus i que no disposin de
la corresponent autorització i podran ser clausurades immediatament. El Consell
Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments corresponents afavoriran les iniciatives
que tinguin per objecte la recuperació, reutilització i valoració dels materials residuals.
b. Es prohibeix l’eliminació, mitjançant deposició, de residus en terrenys que no hagin
estat prèviament autoritzats pels ajuntaments corresponents, així com la descàrrega en
dipòsits o abocaments particulars de qualsevol tipus de residus diferents a aquells que
hagin pogut ser motiu d’autorització.
c. Les instal·lacions de tractament de residus requeriran l’elaboració d’un pla especial
on es consideri, entre altres qüestions tècniques, l’impacte ambiental de l’activitat i les
mesures correctores a introduir, amb especificació del destí final dels residus tractats.
Î PLA TERRITORAL PARCIAL
definitivament en data 22/9/2010.

DE

LES
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COMARQUES

GIRONINES,

aprovat

♦ Sistema d’Espais oberts.
El sistema d’espais oberts constitueix un dels tres sistemes bàsics d’estructuració del territori i
comprèn tot el sòl classificat com a no urbanitzable, d’acord amb el planejament urbanístic
municipal vigent en el moment de la redacció del Pla territorial.
Els espais oberts constitueixen un sistema consistent on s’hi desenvolupen i hi conviuen
funcions i activitats diverses, de vegades contradictòries entre si, que cal contemplar amb una
òptica integradora.
Els principals objectius que es defineixen en el planejament territorial i que tenen una aplicació
més directa sobre el sistema dels espais oberts són:
a) Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica
b) Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori
c) Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic
d) Moderar el consum del sòl
En aquest context, la delimitació dels espais i les determinacions de la normativa territorial
tenen les següents finalitats:
 Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzables que reuneixen
especials qualitats com a espais d’interès natural, agrícola, paisatgístic, social, cultural i
econòmic.
 Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes
orogràficament o subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la normativa
urbanística.
 Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les
zones humides.
 Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de
conservació les zones humides.
 Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions dels sòls integrants del sistema
d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no
urbanitzades.
 Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització i
edificació.
 Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de
les àrees necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès
estratègic en el futur.
 Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
 Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
 Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions
que es poden admetre en sòl no urbanitzable.

Com sigui que aquest és el cas que ens ocupa, es procedeix a la tramitació del Pla
Especial Urbanístic.
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2.2.

OBJECTIU DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

L’objectiu del present Pla Especial Urbanístic és obtenir el vist i plau de l’administració
per tal de poder implantar un nou ús en una finca situada en sòl no urbanitzable, on
actualment s’hi desenvolupa una activitat de recollida de residus municipals i de la
comarca, així com, definir l’ordenació dels volums necessaris per dur a terme el nou
ús.
Es pretén sol·licitar l’autorització d’usos i aprofitaments de la finca per a una activitat
de planta de transferència de residus, residus de la construcció i de restes vegetals,
com a actuacions específiques d’interès públic, de conformitat amb el que disposa
l’article 47.4 i 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
Amb el present Pla especial urbanístic aprovat, es podran iniciar els tràmits que
permetrà a l’empresa l’obtenció del codi de gestor de residus, ampliant així l’actual
activitat que s’hi està duent a terme.

2.3. JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL NOU ÚS I DE
L’ORDENACIÓ

IMPLANTACIÓ DEL NOU ÚS: PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
Actualment aquesta finca disposa de la corresponent autorització per a l’activitat de
taller i magatzem de vehicles per a la recollida de residus municipals i comarcals,
evidentment, continuarà la seva activitat com fins ara. Les oficines i lavabos ubicat a
l’edifici existent destinat a aquest ús, també donaran servei administratiu a les noves
instal·lacions projectades.
La finca, tot i estar en sòl no urbanitzable, està molt a prop del nucli urbà, amb un
accés immillorable a la variant de Banyoles, i a tocar de la Deixalleria i Dipòsit
comarcal (Consell Comarcal del Pla de l’Estany), pel que la seva ubicació és la més
adequada. La implantació de la nova planta de transferència no està vinculada a la
deixalleria i dipòsit comarcal, però es crearan sinèrgies importants entre elles. Cal tenir
en compte que la implantació d’un centre com el que es proposa facilitarà que s’hi
puguin dur els residus recepcionats, abaratint els costos de transport i gestió de forma
directe. Indirectament, també s’afavorirà l’amortització dels vehicles de transport de
residus Comarcal i Municipals doncs no caldrà dur els residus a poblacions situades a
més distància i, per tant, es disminuirà considerablement els costos afegits al servei.
La implantació d’aquesta activitat aportarà noves oportunitats de gestió i transferència
de residus a la comarca, que eliminarà la dependència actual de gestors de residus
externs, situats a altres comarques (Girona i Barcelona). A llarg termini, es podrien
establir nous vincles i processos de gestió entre la instal·lació i les empreses
implantades al territori.
Gràcies a aquest nou servei, la comarca podrà encaminar-se cap a l’autosuficiència a
nivell de gestió de residus, duent a terme una correcte separació i triatge del residu per
la seva posterior transferència. Es tracta d’unes instal·lacions necessàries, ja que a dia
d’avui no existeixen alternatives assequibles a la pròpia comarca en matèria de
residus.
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No es considera que hi pugui haver risc per les zones adjacents a les noves
instal·lacions. Es tracta d’instal·lacions de tractament de residus no especials que no
afectaran als valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics. L’actual ubicació del
dipòsit comarcal, així com de la deixalleria, redueix l’impacte paisatgístic, ja que les
noves instal·lacions s’integraran en l’entorn més proper.
Les actuals polítiques mediambientals i l’actual model urbanístic fan necessari la
implantació de plantes de tractament de residus properes a les fonts d’origen de
residus. Alhora, l’actual context econòmic fa que el cost de transport dels residus sigui
un greuge per les empreses i els ciutadans que els produeixen. La ubicació de la
planta que es planifica és l’òptima ja que està propera al municipi, disposa d’una
accessibilitat a menys de 700m de la C-66 i disposa de tots els serveis necessaris per
dur a terme l’activitat.
CONCRESIÓ DE LES SINÈRGIES ENTRE LA NOVA ACTIVITAT I LA DEIXALLERIA I
RECOLLIDA COMARCAL

La Deixalleria Comarcal del Pla de l’Estany és una instal·lació que permet als usuaris
dels municipis de la comarca, és a dir particulars, comerços, oficines, petits negocis i
serveis, realitzar de forma gratuïta la recollida selectiva de molts tipus de residus. Es
tracta d’un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de residus
municipals que no són objecte de la recollida domiciliària. La deixalleria es fa càrrec
dels residus i porta a terme les gestions necessàries per la seva transferència,
reciclatge o, quan no sigui possible, la seva eliminació.
La implantació de la nova planta de transferència que es proposa pot significar un
estalvi econòmic per la deixalleria, abaratint els costos de transport i gestió de forma
directe, ja que es disposaria d’un centre de gestió i tractament a tocar de les seves
instal·lacions.
D’altra banda, la planta de transferència afavoriria directament al servei i gestió de la
recollida selectiva municipal i comarcal, així com de la recollida de cartró comercial, ja
que els vehicles de transport de residus vinculats a aquests serveis no haurien de
desplaçar-se fins a poblacions situades a altres comarques o províncies per portar els
residus, es disminuiria considerablement els costos de transport afegits al servei i,
indirectament també, s’afavoriria en l’amortització dels vehicles que realitzen el seu
transport.
La implantació d’un centre com el que es proposa aportarà avantatges econòmics a la
comarca i en cap cas significarà un efecte negatiu cap a l’actual deixalleria comarcal.
Tota la comarca en sortiria beneficiada, ja que, com ja s’ha dit, tan a nivell domèstic
com a nivell industrial, la comarca es podria encaminar cap a l’autosuficiència a nivell
de gestió de residus, i al mateix temps, abaratir-ne els costos de transport.
El Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya 2007-2012
( PROGROC )
És l’instrument que assumeix la planificació de la gestió dels residus de la construcció i
demolició pels propers anys a Catalunya i que haurà de donar resposta a tots aquests
reptes; tot vetllant per afavorir que les opcions de gestió de residus de la construcció i
demolició es basin en la prevenció de la generació d’aquests residus i, quan això no
sigui possible, en les alternatives que ambientalment resultin més respectuoses.
La planta compleix amb les prescripcions i recomanacions del PROGROC (Decret
89/2010), així com la Ponència pels Criteris per a la implantació d’activitats de gestió
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de residus de la construcció en sòl no urbanitzable de Maig del 2014; en quan a les
estratègies d'integració paisatgístiques, l' inserció en el lloc, l'ordenació del conjunt i els
accessos i serveis.

NOUS USOS DEL SÒL
La superfície de l’àmbit d’actuació és d’uns 13.672 m2, desglossats de la següent
manera:
Quadre urbanístic USOS:
USOS P.E.U.

SUPERFÍCIE

3.908,67 m2
2.502,45 m2
1.232,00 m2
1.228,00 m2
1.595,00 m2
341,68 m2
2.741,20 m2
123,00 m2

Zona de residus de restes vegetals
Zona de residus no perillosos
Zona de residus de la construcció
Taller i magatzem de vehicles (activitat legalitzada)
Pavimentació actual
Camí accés existent
Zones verdes i talussos
Zona de depuració d’aigües (existent)
Superfície Total Sòl No Urbanitzable
(SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S)

13.672,00 m2

Les activitats que es volen desenvolupar es troben classificades segons CCAE-93 i
CNAE-2009:
NOU ÚS
Planta de transferència de residus no perillosos
Planta de transferència de residus de la construcció
Planta de restes vegetals

CCAE-93
51572
37100-37200
01410

CNAE-09
4677
3831-3832
0161-8130

El destí final dels residus tractats en les diverses activitats projectades és el següent:
ACTIVITAT

PROCÉS

Planta de transferència Selecció i transferència
de residus no perillosos
de residus

Planta de transferència
de residus de la
construcció

Selecció i transferència
de residus

Planta de restes
vegetals

Elaboració de substrats
vegetals

RESIDU TRACTAT
Paper/cartró, ferralla,
plàstic, fusta, vidre,
bateries, cable i
fluorescent, frigorífics,
pneumàtics, materials
electrònics
Runa/Runa amb alt
contingut de materials
no admissibles
Tot tipus de restes
vegetals
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DESTÍ FINAL

Gestor autoritzat

Gestors autoritzat
Ús per a substrat
vegetal i biomassa per
a particulars o
empreses

1. Planta de transferència de residus no perillosos
Planta que rebrà residus no perillosos (paper/cartró, ferralla, plàstic, vidre, fusta,
bateries, cables i fluorescents, frigorífics, pneumàtics i materials electrònics,...) per a
un emmagatzematge temporal i la seva compactació fins que serà transportat a un
gestor autoritzat per la seva transferència.
PROCESSOS

SUBPROCESSOS
Recepció i acopi de residus

Selecció i transferència
de residus

Pesatge i registre
Selecció i triatge
Compactació

TECNOLOGIA UTILITZADA
Pala carregadora, vehicles
transport
Pala carregadora, manual
Manual
Premsa

2. Planta de selecció i transferència de residus de la construcció (PST)
Segons el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya 2007-2012
(PROGROC), una Planta de Selecció i Transferència és una instal·lació de
transvasament amb una doble funció: una primera d’acumulació temporal del residu i
una segona de triatge i selecció. El destí final serà en plantes gestores per a poder ser
valoritzat.
PROCESSOS

Selecció i transferència
de residus

SUBPROCESSOS
Recepció i acopi de residus
Triatge selectiu de runa i residus
Acopi de runa seleccionada
Triturat del material
Apilat per la seva venda i distribució

TECNOLOGIA UTILITZADA
Pala carregadora
Pala carregadora, manual
Pala carregadora
Matxucadora
Pala carregadora

3. Planta de restes vegetals
El procés consisteix en apilar tot tipus de restes vegetals que cal triturar. Un cop són
triturades es disposen en forma de piles allargades d’uns 4 m d’ample per uns 35 m de
llarg, fins a una alçada màxima de 2,5 m. Es formen generalment 3 piles, les quals es
van regant 2 cops per setmana, aproximadament, per mantenir l’humitat. Es
compostaran fins a obtenir substrat vegetal. Per altra banda es reduirà el diàmetre de
la fracció gruixuda de les restes vegetals fins a obtenir dos diàmetres per a poder ser
valoritzat com a biomassa.
PROCESSOS

Elaboració de substrats
vegetals

SUBPROCESSOS
Apilat de matèries primeres en piles
fins al seu ús
Triturat de l’escorça
Formació de piles amb escorça,
amb sistema d’humidificació per
aspersors
Barreja del material compost amb
altres matèries primeres
Empaquetat en sacs i big-bags o
apilat per a la seva venta i
distribució
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TECNOLOGIA UTILITZADA
Pala carregadora
Sistema de tolba i molí
Pala carregadora, manual
Pala carregadora, manual
Pala carregadora, manual

ORDENACIÓ EDIFICACIÓ
Actualment dins la finca s’hi agrupen quatre naus adossades utilitzades com a
emmagatzematge, aparcament i taller de camions i vehicles per a la recollida de
residus, amb una superfície total de 1.228 m2.
La nova edificació que es preveu construir s’adossarà a l’edificació existent, per tal
d’agrupar les edificacions i evitar la disgregació. La superfície de nova edificació serà
de 1.230 m2 i es preveu que s’executin en dues fases, de 615 m2 cada una, en funció
del ritme d’explotació de la nova activitat.Es preveu construir també una petita
edificació que es destinarà a la ubicació del sistema de pesatge i control, i serà comú a
tots els usos establerts.
Les condicions de les edificacions responen a les necessitats tècniques de
funcionament de l’activitat. L’altura de la construcció proposada és la necessària per
tal de permetre als camions i maquinària la càrrega, descàrrega i manipulació dels
residus que s’hi vagin dipositant. Pel que fa a l’ocupació, es preveu l’execució de les
naus en dues fases segons el ritme d’implantació i explotació de l’activitat. Per tal de
poder realitzar correctament la transferència de les diferents fraccions de residus es
requereix d’un mínim de superfície de nau. L’ocupació que es proposa es considera
l’òptima per al correcte emmagatzemament, classificació i transferència dels residus.
Quadre urbanístic ORDENACIÓ:
ORDENACIÓ P.E.U.

SUPERFÍCIE

EDIFICACIONS

Nau existent (taller i magatzem de vehicles)
Edificació control pesatge
Edificació depuració d'aigües
Nova edificació P.E.U.

1.228,00 m2
25,00 m2
15,00 m2
1.230,00 m2

ESPAIS EXTERIORS AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL

3.636,55 m2
4.346,57 m2
341,68 m2
2.741,20 m2
108,00 m2
13.672,00 m2

Paviment de sauló compacte
Paviment de formigó
Paviment asfaltat existent
Zones verdes i talussos
Zona de depuració d’aigües
Superfície Total Sòl
Ocupació Màxima permesa: 2.498,00m2 (18,27%)

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:
Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 10,00 metres.
Es respectarà la separació a límits de finca i límits de camí rural, que en cap cas
sobrepassaran els 20,00 metres.
Les construccions s’acabaran amb materials, acabats i colors, de bona qualitat i
adequats a l’entorn. Es preveu que les parets es remolinin i es pintin amb color terrós,
seguint així les construccions tradicionals del lloc i que facilitin la integració amb
l’entorn més proper. La coberta, que tindrà un pendent del 10%, es realitzarà amb
també amb materials i colors que s’integrin en l’entorn, preferentment de color verd.
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Pel que fa a la construcció existent, es prendran mesures correctores per tal d’integrar
el conjunt de les naus. Es preveu repintar les naus existents amb colors i
característiques similars a les que s’aplicaran a les de nova execució.
Per tal de matisar l’impacte visual de les edificacions, es realitzarà una plantació
d’arbres i arbustos en filera, en el límit proper al nou talús, amb espècies vegetals
pròpies de l’entorn geogràfic i climàtic, amb una proporció d’un d’arbre cada 5 metres
aproximadament. Per a la plantació d’arbustos de mida mitjana o petita, el marc de
plantació serà d’una planta per cada m2. Actualment ja hi ha una plantació d’arbrat
amb aquestes característiques en la orientació oest amb el límit de la finca veïna.
Les edificacions, existents o de nova construcció, hauran de disposar d’elements de
tractaments de les aigües residuals. Actualment la finca ja disposa d’un sistema de
tractament i de depuració d’aigües residuals legalitzat i amb la corresponent
autorització d’abocament.
CONDICIONS DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE PAVIMENTACIÓ:
L’accés a la nova edificació es realitza per un camí existent actualment pavimentat
amb aglomerat asfàltic. Es tracta del camí existent d’entrada i sortida de vehicles de la
finca.
Es mantindrà un camí intern, existent, actualment sense pavimentar, per permetre en
tot moment l’accés a la part de la finca exclosa del Pla Especial. Es tracta d’un camí de
terra, perfectament compactat i adequat al seu ús, que actualment ja serveix per
accedir en aquesta part de finca, així com en la zona de depuració de les aigües, que
es situa en aquest nivell.
TIPOLOGIES DE PAVIMENTACIÓ, segons ús a què es destina:
Paviment de formigó: A les zones de trànsit rodat, sigui per vehicles del servei de
recollida i transport o pels vehicles que realitzaran descàrregues, així com totes les
zones de descàrrega, recepció i/o emmagatzematge de residus, es realitzarà una
pavimentació a base d’estesa de formigó de ciment pòrtland, de 15 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de Ø6mm de 15x15cm, sobre subbase compactada.
Paviment de sauló compactat: A la zona destinada a residus vegetals es realitzarà un
rebliment de subbase, sobre la qual es realitzarà un paviment de sauló compactat.
La resta de la finca sense ús específic, considerades zones verdes o talussos, es
mantindrà la vegetació existent o es realitzarà una revegetació, en els casos que sigui
necessari, amb espècies vegetals pròpies de la zona i de l’entorn geogràfic més
proper.
CONFIGURACIÓ I TRACTAMENTS DELS TALUSSOS:
La finca presenta actualment un talús natural que delimita amb el camí existent.
Es preveu adaptar el talús de manera que, en la mesura del possible i assegurant la
seva estabilitat, no es perdi espai útil per als usos a que es destina la finca. És per això
que es proposa la formació d’un talús que haurà de tenir un pendent màxim de 1:1
(alçada, base), per tal de garantir una morfologia final més natural i permetre la
restauració vegetal d’aquestes superfícies.
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Es preveu reforçar el talús amb la combinació de pedres i roca de tipus escullera amb
terra vegetal, permetent així la revegetació del talúsde manera que s’integri
correctament en el medi. S’adjunta com a annex a l’Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgístic el llistat de les plantes a evitar en jardineria i revegetacions.
L’origen de la terra vegetal serà autòctona per tal d’aportar les llavors de les
condicions ecològiques de l’entorn. De totes maneres, es preveu també la plantació
d’alguna planta enfiladissa per cobrir part del talús.
Es formarà una plataforma d’anivellament per assegurar l’estabilització del talús.
La plataforma d’anivellació situada a la vora del límit de la finca no es podrà situar a
més de 2,20 m per sota de la cota natural del terreny en la partió.
CONDICIONS DE LA TANCA:
Serà necessari la construcció de tanques per tal de delimitar el perímetre de la nova
activitat de la planta de transferència, per exigència de l’Agència Catalana de Residus.
Per tal de facilitar el trànsit de la maquinària agrícola en els camins rurals existents, no
es permetrà la construcció de tanques noves en un espai inferior als 5 metres de l’eix
del camí. És per això, que en els límits de la finca amb camins existents es situarà la
tanca en la plataforma d’anivellació creada per a l’adaptació del talús. En cap cas es
sobrepassarà la mida de 5 metres de l’eix del camí.
La tanca serà de vegetal viu o de materials que permetin la transparència en tota
l’alçada. No s’admeten tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca d’alçada inferior a
90 cm.
La tanca transparent es podrà complementar amb vegetals propis de l’entorn per
aconseguir el grau d’opacitat desitjat. Es podrà utilitzar malles tipus bruc que
s'adeqüen perfectament a l'entorn.
La tanca ha de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud.
Els materials manufacturats utilitzats en la tanca tindran colors discrets per tal que
s’integrin bé en el fons cromàtic del lloc. Es preveu que la tanca sigui de color verd,
integrant-se així a l’entorn més proper.
Es preveu que la tanca estigui formada per una base de paret de bloc de 20 cm
d’alçada, com a màxim, sobre la qual s’hi col·locarà malla de simple torsió, de color
verd, subjectada sobre pals de tub rodó de 48 mm de diàmetre i 1.5 mm d’espessor.
GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS:
L’activitat desenvolupada en el present pla especial urbanístic haurà de disposar
d’elements de tractaments de les aigües residuals.
Es generaran dos focus emissors d’aigües residuals, per una banda aigües residuals
d’origen domèstic (wc’s, lavabos i dutxes) i per l’altra, aigües residuals provinents de la
neteja del rentat de camions i de les zones de treball.
La finca està ubicada en una zona on no es disposa de xarxa de clavegueram, pel que
actualment ja es disposa de sistemes de tractament i depuració de les aigües
residuals, correctament legalitzat i amb la corresponent autorització d’abocament. Es
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tracten de manera diferent depenent de la seva naturalesa, ja siguin aigües residuals
sanitàries i aigües residuals provinents de la neteja.
Pel que fa a les aigües pluvials es detecten dues situacions diferenciades. Per una
banda, les aigües recollides a la coberta es conduiran cap a l’exterior de la parcel·la.
Per l’altra, les aigües que cauen en el conjunt de les zones pavimentades seran
conduïdes mitjançant diferència de pendents cap a les canals de recollida de les
aigües fins a l’estació depuradora. Per tal d’evitar que l’aigua de pluja passi per la
depuradora, s’instal·larà una arqueta amb sobreeixidor superior, prèvia a l’entrada a
EDAR, de manera que es garanteixi que els primers 15 minuts de pluja, l’aigua pugui
ser depurada, però la resta es pugui desviar cap a l’exterior. Tan a la zona
pavimentada de les restes vegetals com a la zona de runes, es preveurà una petita
decantació previ a la canal de recollida de manera que s’eviti l’entrada de partícules
soltes al conducte que porta les aigües fins a EDAR.
FOSSA BIOLÒGICA (aigües residuals sanitàries)
El sistema de depuració de les aigües residuals sanitàries es composa d’un equip
compacte format per una fossa de decantació - digestió tipus fossa sèptica, de 6 m3 de
volum, i d’un filtre biològic percolador, de 3m3 de volum.
Procedència de les aigües: usos sanitaris i operacions d’higiene personal dels
treballadors. D’acord a la Ordenança sobre l’ús del sistema de sanejament de la
Comarca del Pla de l’Estany, el tipus d’abocament serà CLASSE I, pel que es
considera que es tracta d’un abocament d’aigües residuals assimilables a domèstiques
i cabals inferiors a 25 m3/dia.
El sistema té una capacitat de tractament de fins a 925 m3/any. Actualment tracta una
mitjana d’uns 450 m3/any, per tant es considera que el sistema serà suficient per
l’ampliació de l’activitat.
DEPURADORA (aigües residuals neteja camions i zones de treball pavimentades)
L’actual sistema de depuració de les aigües de rentat de camions es composa d’una
canal de recollida d’aigües, desbast de gruixuts amb reixa horitzontal, arqueta de
registre i decantació, separador de sorres (1.7m3 volum, separador d’olis, greixos i
hidrocarburs (2m3 volum), tractament biològic (equip d’oxidació total de 14.7m3) i
arqueta de presa de mostres.
Procedència de les aigües: aigües residuals procedents del rentat de camions i
vehicles i les aigües residual procedents del rentat de les zones de treball dels nous
usos (zones de nova pavimentació). D’acord a la Ordenança sobre l’ús del sistema de
sanejament de la Comarca del Pla de l’Estany, el tipus d’abocament serà CLASSE I,
pel que es considera que es tracta d’un abocament d’aigües residuals assimilables a
domèstiques i cabals inferiors a 25 m3/dia.
El sistema té una capacitat de tractament de fins a 9,80 m3/dia. Actualment tracta una
mitjana d’uns 5 m3/dia, per tant es considera que el sistema serà suficient per
l’ampliació de l’activitat. Tanmateix, en el cas que per les necessitat futures dels nous
usos de la finca, es detecta que el sistema és insuficient, l’empresa es compromet a
adequar la depuradora per garantir el seu correcte funcionament i, així mateix, es
compromet a comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, qualsevol canvi, modificació o
ampliació del sistema de depuració.
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INFRAESTRUCTURA PER A L'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
Al costat de l'accés de la finca trobem un hidrant, amb la finalitat de subministrar aigua
en cas d’incendi en totes les seves fases. Aquesta reserva d’aigua es trobarà
adequada segons UNE 23500:1990.
Dintre de la finca es distribuiran 3 BIE de 25 mm (boca d'incendis equipada),
distribuïts tal com s'indica en plànols al voltant de les naus industrials. Es trobaran
disposats de tal manera que qualsevol punt no es trobi a una distància superior a 100
metres d’una BIE.
Vegeu plànol 3.6 Implantació instal·lacions contra incendis.

2.4. INCIDÈNCIA SOBRE EL PLANEJAMENT VIGENT APLICABLE i
PARÀMETRE URBANÍSTICS
La qualificació dels terrenys com aSISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S), permetent
la implantació d’usos d’interès públic pel tractament i gestió de residus.
SUP. ÀMBIT MODIFICACIÓ
Qualificació del sòl

13.672 M2
Sistema d' Infraestructures (S)

Tal com s'indica en l'article 39 punt 3 del vigent Text Refós del Pla General
d’Ordenació Municipal vigent del municipi de Banyoles, es procedeix a la definició dels
paràmetres urbanístics quedaran definits amb la clau Sistema d' Infraestructures (S)
de la següent manera:
PARÀMETRES URBANÍSTICS

ACTUAL

NORMATIVA

•

Ocupació màxima:

1.228,00m2 (8,982%)

2.498,00m2 (18,27%)

•

Edificabilitat màxima:

1.228,00m2 (0,089 m2/m2)

2.498,00m2 (0,1827 m2/m2)

•

Alçada màx.:

10,00 mts. a carener

10,00 mts. a carener

(podent ésser ultrapassada per
la naturalesa de l'equipament si
és degudament justificat pel
desenvolupament de l'activitat
en el corresponent

projecte

constructiu amb un màxim de
12 mts.)
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•

Pendent màxim:

10 %

10 %

1 (PB)

1 (PB)

42,90 m

20,00 m

coberta
•

Nombre màxim:
plantes edificacions

•

Distància mínima:
(edificacions a
límits finca)

•

Zones pavimentades: 1.934,70m2 (14,15%)

•

Disposicions en relació a les edificacions:

•

4.688,25m2 (34,29%)

a)

Es prioritzarà l’agrupació d’edificacions, evitant la disgregació.

b)

Els materials, els sistemes constructius i la tipologia aparent de les edificacions
han de ser els propis de l’entorn rural en que s’emplacen.

c)

Les edificacions caldrà que siguin arrebossades i pintades amb colors adequats
a l’entorn.

d)

L’acabat de coberta es realitzarà amb materials i colors adequats a l’entorn,
preferentment de color verd.

e)

Conservació i restauració de la vegetació autòctona mitjançant la constitució de
pantalles vegetals que garantiran la integració paisatgística del conjunt.

f)

Es limitarà les tanques en espais oberts en els casos en què sigui
imprescindible en funció de l’ús i de les circumstàncies del lloc.

g)

Les tanques seran de vegetal viu o de materials que permetin la transparència
de tota la seva alçada.

h)

Les tanques podran complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per
aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi.

i)

Els materials manufacturats utilitzats per les tanques tindran colors discrets per
tal que s’integrin bé en el fons cromàtic del lloc, preferentment de color verd.

j)

No es permetrà la construcció de tanques en un espai inferior als 5 metres de
l’eix del camí.

Serveis i instal·lacions urbanístiques:
Es mantindrà la línia elèctrica de baixa tensió existent i que dona servei a les
instal·lacions actuals.
El subministrament d'aigua està resolt amb l'abastament d'aiguaMunicipal, tot i
que a la finca disposa de pou.
El sanejament està resolt de manera adequada, amb les degudes garanties de
seguretat, salubritat i no contaminació dels subsòl o dels cursos de l’aigua; amb
els sistema de fossa sèptica existent en l'actualitat.
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•

Usos Autoritzats:
SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S), permetent així la implantació d’usos
d’interès públic pel tractament i gestió de residus; així com l'ús actual
d'emmagatzematge, taller i aparcament de vehicles utilitzats per a la recollida
de residus dels municipis del Pla de l’Estany i altres serveis derivats d'aquest
ús.

•

Condicions de la tanca:
Serà necessari la construcció de tanques per tal de delimitar el perímetre de la
nova activitat de la planta de transferència, per exigència de l’Agència Catalana
de Residus. La tanca estarà formada malla de simple torsió, subjectada sobre
pals metàl·lics d'una alçada de 1,80 mts. No es permetrà la construcció de
tanques noves en un espai inferior als 5 metres de l’eix del camí.
La tanca transparent es podrà complementar amb vegetals propis de l’entorn
per aconseguir el grau d’opacitat desitjada i/o amb materials manufacturats
tipus malla de bruc.
La tanca ha de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud.
Els materials manufacturats utilitzats en la tanca tindran colors discrets per tal
que s’integrin bé en el fons cromàtic del lloc, preferentment de color verd.

•

Configuració i tractament dels talussos:
La finca presenta actualment un talús natural que delimita amb el camí existent.
S'adaptarà el talús de manera que, en la mesura del possible i assegurant la
seva estabilitat, no es perdi espai útil per als usos a que es destina la finca. La
formació del talús haurà de tenir un pendent màxim de 1:1 (alçada, base), per
tal de garantir una morfologia final més natural i permetre la restauració vegetal
d’aquestes superfícies.
Es requerirà reforçar el talús amb escullera iterra per la revegetació del talús
perla seva integració.
La plataforma d’anivellació situada a la vora del límit de la finca no es podrà
situar a més de 2,20 m per sota de la cota natural del terreny en la partió.

2.5.

INFORME MEDIAMBIENTAL

PART DESCRIPTIVA
1. Àmbit territorial
Banyoles està situada a l’extrem nord oriental dels Països Catalans i és la capital de la
comarca del Pla de l’Estany. Es troba a mig camí de la Costa Brava i dels Pirineus. La
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ciutat de Banyoles està ubicada a la riba oriental de l’Estany, sobre la cota de 175
metres sobre el nivell del mar. Està situada al límit més oriental del Sistema
Transversal Català, al mig d’una depressió natural que té el seu origen en la conca
lacustre. Banyoles queda rodejada al nord pels blocs abruptes de la Mare de Déu del
Món i a ponent per la serra de Rocacorba. La plana està envoltada de serralades,
excepte pel sud que s’obre la plana de Cornellà del Terri en direcció a Girona ciutat.
L’àmbit d’actuació del present Pla especial urbanístic es situa en el sector més oriental
del terme municipal de Banyoles, i concretament en la parcel·la 20 del polígon 4 i la
parcel·la DS Afores, en una zona rústica, denominada Paratge de Can Vinardell del
veïnat de Puigpalter, dins el terme municipal de Banyoles. S’exclou del present Pla
especial la parcel·la 21 polígon 4.
2. Classificació i qualificació del sòl, segons planejament vigent
Els terrenys que s’inclouen en l’àmbit del Pla especial estan classificats com a sòl no
urbanitzable en una zona rústica SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S), segons el
Text Refós del Pla General d’Ordenació Municipal vigent.
3. Usos actuals
Actualment, a la parcel·la DS Afores s’hi realitza una activitat legalitzada corresponent
a emmagatzematge, taller i aparcament de vehicles utilitzats per a la recollida de
residus dels municipis del Pla de l’Estany i altres serveis relacionats. La resta dels
terrenys es mantenen lliures d’activitat.

ANÀLISI AMBIENTAL
Dins l’àmbit del pla especial no existeixen àrees de risc pel benestar i seguretat de les
persones. De la mateixa manera, no existeixen àrees, des del punt de vista de
protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat per la incidència de la normativa
ambiental, ni tampoc àrees de protecció o conservació per la concurrència de valors
susceptibles de preservació.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
L’objectiu principal d’aquest planejament, que és la implantació d’un nou ús, així com
de l’ordenació de volums necessaris, en una finca rústica, té una mínima incidència
des del punt de vista ambiental en l’entorn. Tanmateix, s’introdueixen eines per
minimitzar-ne el seu impacte.
‐

L’ordenació de volums que es planteja queda delimitat a una distància de 20
metres dels límits de finca i de camins.

‐

La nova volumetria s’agrupa a l’edificació existent evitant així la disgregació
d’edificis en el conjunt de la finca.

‐

La plantació d’arbres i arbustos als límits més propers de la finca, en una
proporció d’un arbrecada 5 metres aproximadament i d’un arbust per m2,
minimitzarà el seu impacte.

‐

Les característiques compositives d’acabat seran amb materials, acabat i
colors, de bona qualitat, adequats a l’entorn i seguint les característiques de les
construccions tradicionals del lloc.
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‐

Les tanques es faran amb material de color discret perquè s’integrin en el fons
cromàtic del lloc, ha de permetre la seva transparència en tota l’alçada i es
podrà complementar amb vegetació pròpia de l’entorn.

‐

Els talussos, formats amb la combinació de pedra tipus escullera i terra vegetal
autòctona, permetran la revegetació del talús de manera que s’integrarà
correctament en el medi. Es tindrà en compte el llistat de plantes a evitar en
jardineria i revegetació, adjunt en l’annex de l’EIIP.

‐

L’actual ubicació del dipòsit comarcal, així com de la deixalleria, en redueix
l’impacte paisatgístic, ja que les noves instal·lacions s’integren en l’entorn més
proper.

La finca es situa al Paratge de Can Vinardell, i s’hi accedeix per un camí d’uns 6
metres d’amplada que condueix a diferents equipaments comarcals, com són
l’abocador comarcal i la deixalleria del Pla de l’Estany. A menys de 500 metres es
troba també el Parc de Bombers de la comarca.

Camí d’accés a la finca

3. MEMÒRIA TÈCNICA EXECUTIVA
3.1.

PLA D’ETAPES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Per l’execució del conjunt de les obres es tenen en compte diverses etapes
diferenciades:
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ETAPA 1.
Neteja i anivellació de les zones que ho requereixin, delimitant l’àrea de protecció
d’incendis forestals i del camí d’accés. En aquesta etapa es realitzarà i reforçarà el
talús perimetral existent amb la formació d’una escullera, així com el desnivell entre la
zona de planta de substrats vegetals, i l’anivellament de les diferents zones de
recepció dels residus, amb material granular tipus subbase.
Termini execució de 3 mesos, per un valor de 3.040 €
ETAPA 2.
Es realitzarà el vallat en tot el perímetre de les parcel·les, en aquelles zones on
actualment no n’hi ha, mitjançant paret de bloc de formigó de 15 cm de gruix i 20 cm
d’alçada i tanca metàl·lica de 1,80 metres d’alçada. Es procedirà a pavimentar
aquelles zones específiques per a la descàrrega i emmagatzematge temporal de
residus. Es diferenciaran dos tipus diferents de paviments, per una banda hi haurà el
paviment de formigó per a zones de residus no perillosos i residus de la construcció, i
per l’altra, el paviment de sauló compactat en zona de residus vegetals.
Termini execució de 3 mesos, per un valor de 26.220 €
ETAPA 3.
Construcció de la primera fase de construcció de l’edificació principal necessària per
realitzar correctament l’activitat, corresponent a la nau de residus no perillosos, així
com de la caseta i bàscula de pesatge.
Termini execució de 1 any, per un valor de 73.800 €
ETAPA 4.
Construcció de la segona fase de construcció de l’edificació principal, en funció del
ritme d’explotació de la nova activitat
Termini execució de 1 any, per un valor de 73.800 €
Totes les accions i etapes descrites es troben sotmeses a la resolució de la
corresponent llicència urbanística i llicència ambiental, ja que les parcel·les es troben
en sòl no urbanitzable.

1a FASE

2a FASE
3a FASE

4a FASE

Descripció
Neteja i anivellació. Delimitant l’àrea de
protecció d’incendis forestals. Reforçarà el
talús perimetral existent i formació
d’escullera.
Vallat perimetral finca. Pavimentació zones
especifiques.

Durada

Cost

3 mesos

3.040 €

3 mesos

26.220 €

12 mesos

73.800 €

Construcció de la segona fase de construcció
12 mesos
de l’edificació principal.

73.800 €

30 mesos

176.860 €

Construcció de l’edificació principal
necessària per l’activitat, corresponent a la
nau de residus no perillosos, així com de la
caseta i bàscula de pesatge.

TOTAL

Página 26 de 44

La sol·licitud de l’autorització municipal per a la llicència ambiental corresponent a
l’activitat de gestió de residus, s’iniciaria el més aviat possible, després de la publicació
de l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic, en part de les instal·lacions
existents.

3.2.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU

Descripció de les obres d’edificació a realitzar:
Moviment de terres: Es faran les operacions de neteja i esbrossada del terreny, així
com de l’excavació de les rases necessàries per la fonamentació, d’acord als plànols
de projecte.
Fonamentació: La fonamentació serà de sabates aïllades i corregudes amb formigó
HA-25/B/20/IIa i armadura d’acer corrugat tipus B-500SD. La situació i distribució de la
fonamentació com la seva armadura es definiran en els plànols del projecte executiu.
Estructura: L’estructura estarà formada per pilars, bigues, jàsseres peraltades i
corretges prefabricades de formigó armat. El projecte d’execució, juntament amb els
seus plànols, definiran el dimensionat i característiques pel seu comportament
resistent.
Coberta: La coberta serà inclinada a dues aigües, amb una pendent del 10%, formada
per panells metàl·lics autoportants amb aïllament d’espuma de poliuretà, fixades sobre
estructura portant amb sistema ocult de doble fixació.
Tancaments: Els tancaments de façana seran amb paret de bloc de formigó de 15 o 20
cm de gruix, omplerts de formigó HA-25/B/20/IIa i amb armadura d’acer corrugat tipus
B-500SD. Inclou formació de llindes i dintells en obertures, segons projecte executiu.
Revestiment: Es realitzarà l’acabat amb un revestiment amb morter de ciment pòrtland
acabat remolinat. Inclourà aplicació de pintura plàstica de colors terrossos, amb una
capa segelladora i dues d’acabat.
Paviment: Es realitzarà el paviment de formigó de 15 cm de gruix, amb malla
electrosoldada ME 15x15 D. 6 mm, sobre estesa de subbase granular i làmina
separadora i d’estanqueïtat.

3.3.

VIABILITAT ECONÒMICA

PRESSUPOST INICIAL DE LA INVERSIÓ
ETAPES
ETAPA 1

ETAPA 2

TREBALLS A REALITZAR
M2 Neteja i desbrossada general

940,00 €

PA Formació escullera i talussos

2.100,00 €

M2 Anivellació de zones de recepció de residu

1.250,00 €

ML Formació tanca perimetral per delimitació
M2 Pavimentació de formigó
M2 Pavimentació de sauló compactat

ETAPA 3

VALORACIÓ

PA Construcció nau 1ª fase
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3.080,00 €
20.800,00 €
1.090,00 €
73.800,00 €

ETAPA 4
PA Construcció nau 2ª fase
TOTAL INVERSIÓ ECONÒMICA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE
RESIDUS

73.800,00 €
176.860,00 €

L’adequació de les parcel·les per a la ubicació de la planta de transferència de residus,
residus de la construcció i residus de restes vegetals, s’estima que suposarà un cost
global aproximat de CENT SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS
(176.860,00 €).

VIABILITAT ECONÒMICA
Les activitats objecte d’aquest Pla especial urbanístic corresponen al tractament de
residus, que es considera que són activitats d’interès públic ja que aporten beneficis
econòmics i mediambientals a la comarca. Són unes instal·lacions, a dia d’avui,
inexistents a la comarca i enfocades a aconseguir un grau més en la sostenibilitat de la
gestió de residus.
Els ens públics comarcals es veuran beneficiats amb la instal·lació d’una planta com la
que es proposa, ja que disposaran d’un centre de gestió de residus a la pròpia
comarca sense haver de desplaçar-se fins a altres centres situats a més distància.
Amb el present Pla especial urbanístic aprovat, es podran iniciar els tràmits que
permetrà a l’empresa l’obtenció del codi de gestor de residus, ampliant així l’actual
activitat que s’hi està duent a terme i millorant-ne el servei. És per això que la
tramitació d’aquest Pla especial esdevé tant important.
La propietat disposade solvència tècnica així com de solvència econòmica i financera
suficient a nivell empresarial per la realització del projecte, pel que en tot moment es
considera que el projecte serà viable econòmicament.
La implantació d’aquesta nova activitat econòmica que es planteja no representarà cap
despesa addicional a l’administració, ans el contrari. Com ja s’ha comentat, la nova
activitat aportarà beneficis econòmics i mediambientals a la comarca, ja que es
disposarà d’un centre de gestió i tractament molt proper a tots els municipis de la
comarca.
Per tot això, juntament amb el llarg historial i experiència que té Ferran Vila Vila en el
tractament de residus, per la possibilitat d’ampliar una nova línia de negoci que donarà
servei a una demanda clarament a l’alça i que aportarà beneficis d’interès públic, per
solucionar i abaratir el cost en la gestió dels residus, fan que sigui una iniciativa
totalment viable.
El fet de realitzar la inversió en etapes suposa la possibilitat de repercutir els beneficis
en la inversió de les noves instal·lacions amb un temps adequat per no tenir que
requerir d'un crèdit excessiu. Tenint en compte el volum de negoci de l'activitat, la
inversió necessària és més que raonable donat que es tractarà de la única planta
d'aquestes característiques que hi haurà en tota la comarca del Pla de l'Estany.
Els ingressos de l’activitat provindran de dos línies molt clares, per una banda dels
ingressos que representaran l’entrada dels residus de empreses a la planta, tenint en
compte que la planta tindrà tres formes d’entrada com a mínim s’ingressarà
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Entrada de residus
Planta de transferència de residus no perillosos
Planta de transferència de residus de la construcció
Planta de restes vegetals

Estimació
euros/any
150000 €
40000 €
40000 €

Alhora pensem que moltes de les fraccions de residus que ens entren seran
valoritzables per lo que la segona línia d’entrada d'ingressos serà la venta dels
residus:
Sortida de residus
Planta de transferència de residus no perillosos
Planta de transferència de residus de la construcció
Planta de restes vegetals

Estimació
euros/any
20000 €
5000 €
5000 €

Per lo tant els ingressos mínim estimats que entraran a la planta en el supòsit més
desfavorable queda totalment acreditat la solvència econòmica de la planta.

Banyoles, Març de 2018

JORDI VIDAL MIR /
num:30113-2
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JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
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JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
D’acord amb allò que estableix l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en el cas de planejament
derivat o les seves modificacions, aquests estudis s’han d’incorporar com un document
independent, en els casos que l’actuació tingui per objectiu la implantació de nous
usos o activitats.

L’accés a la finca es realitza per un camí actualment asfaltat que es desvia de la
carretera GIV-5136 i que dóna accés al veïnat de Puigpalter. Just a tocar de la present
activitat, es troba la Deixalleria Comarcal i el Dipòsit Controlat de Residus de la
comarca del Pla de l’Estany, gestionada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Aquesta situació tant pròxima a la Deixalleria i el Dipòsit de Residus, fa que totes les
infraestructures de mobilitat requerides estiguin perfectament resoltes. Es important
destacar que la planta es troba en un sector adequat per a un important trànsit rodat i
molt ben comunicat ja que es troba a uns 500 mts de la carretera principal de la
comarca.
L'emplaçament de la planta de valorització es va escollir principalment per la idoneïtat
de la situació i de les comunicacions existents amb tota la comarca.
Donat que a la zona ja es desenvolupen activitats equiparables a la que es proposa en
el sentit de la mobilitat, no hi haurà cap canvi significatiu en aquest sentit.
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ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
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NORMATIVA
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NORMATIVAURBANÍTICA

Article 1. Naturalesa i objecte
El present Pla Especial urbanístic té per objecte definir les característiques, construccions i
infraestructures que comprenen la planta de transferència per tal d'ordenar-les fixant els
seus paràmetres urbanístics.

Article 2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial d’aquest Pla és el delimitat en els plànols adjunts.

Article 3. Vigència
1. La vigència del pla és indefinida.
2. Aquest pla entrarà en vigor el dia de la seva aprovació definitiva.

Article 4. Documentació
La documentació que consta en aquest pla especial és la següent:
MEMÒRIA
‐ Informativa
‐ Justificativa
‐ Executiva
JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
NORMATIVA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
‐ Plànols de situació
‐ Plànols d’informació
‐ Plànols d’ordenació
ANNEXES

Article 5. Interpretació dels documents
La interpretació dels documents del pla especial atendrà conjuntament les determinacions
escrites i gràfiques.

Article 6. Qualificació del sòl
La qualificació dels terrenys és la de SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S), permetent
així la implantació d’usos d’interès públic pel tractament i gestió de residus. L' executivitat
del present Pla Especial queda supeditada a la referida modificació.
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Article 7. PARÀMETRES URBANÍSTICS
La definició dels paràmetres urbanístics quedaran definits amb la clau Sistema d'
Infraestructures (S) de la següent manera:
PARÀMETRES URBANÍSTICS

NORMATIVA
•

Ocupació màxima:

2.498,00m2 (18,27%)

•

Edificabilitat màxima:

2.498,00m2 (0,1827 m2/m2)

•

Alçada màx.:

10,00 mts. a carener
(podent ésser ultrapassada per la naturalesa de
l'equipament si és degudament justificat pel
desenvolupament de l'activitat en el corresponent
projecte constructiu amb un màxim de 12 mts.)

•

Pendent màxim:

10 %

coberta
•

Nombre màxim:

1 (PB)

plantes edificacions
•

Distància mínima:

20,00 m

(edificacions a
límits finca)
•

Zones pavimentades:

•

Disposicions en relació a les edificacions:

4.688,25m2 (34,29%)

k)

Es prioritzarà l’agrupació d’edificacions, evitant la disgregació.

l)

Els materials, els sistemes constructius i la tipologia aparent de les edificacions han
de ser els propis de l’entorn rural en que s’emplacen.

m) Les edificacions caldrà que siguin arrebossades i pintades amb colors adequats a
l’entorn.
n)

L’acabat de coberta es realitzarà amb materials i colors adequats a l’entorn,
preferentment de color verd.
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•

o)

Conservació i restauració de la vegetació autòctona mitjançant la constitució de
pantalles vegetals que garantiran la integració paisatgística del conjunt.

p)

Es limitarà les tanques en espais oberts en els casos en què sigui imprescindible en
funció de l’ús i de les circumstàncies del lloc.

q)

Les tanques seran de vegetal viu o de materials que permetin la transparència de tota
la seva alçada.

r)

Les tanques podran complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per
aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi.

s)

Els materials manufacturats utilitzats per les tanques tindran colors discrets per tal
que s’integrin bé en el fons cromàtic del lloc, preferentment de color verd.

t)

No es permetrà la construcció de tanques en un espai inferior als 5 metres de l’eix del
camí.

Serveis i instal·lacions urbanístiques:
Es mantindrà la línia elèctrica de baixa tensió existent i que dona servei a les
instal·lacions actuals.
El subministrament d'aigua està resolt amb l'abastament d'aiguaMunicipal, tot i que a
la finca disposa de pou.
El sanejament està resolt de manera adequada, amb les degudes garanties de
seguretat, salubritat i no contaminació dels subsòl o dels cursos de l’aigua; amb
els sistema de fossa sèptica existent en l'actualitat.

•

Usos Autoritzats:
SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S), permetent així la implantació d’usos
d’interès públic pel tractament i gestió de residus; així com l'ús actual
d'emmagatzematge, taller i aparcament de vehicles utilitzats per a la recollida

de

residus dels municipis del Pla de l’Estany i altres serveis derivats d'aquest ús.
•

Condicions de la tanca:
Serà necessari la construcció de tanques per tal de delimitar el perímetre de la nova
activitat de la planta de transferència, per exigència de l’Agència Catalana de
Residus. La tanca estarà formada malla de simple torsió, subjectada sobre pals
metàl·lics d'una alçada de 1,80 mts. No es permetrà la construcció de tanques noves
en un espai inferior als 5 metres de l’eix del camí.
La tanca transparent es podrà complementar amb vegetals propis de l’entorn per
aconseguir el grau d’opacitat desitjada i/o amb materials manufacturats tipus malla de
bruc.
La tanca ha de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud.
Els materials manufacturats utilitzats en la tanca tindran colors discrets per tal que
s’integrin bé en el fons cromàtic del lloc, preferentment de colorverd.
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•

Configuració i tractament dels talussos:
La finca presenta actualment un talús natural que delimita amb el camí existent.
S'adaptarà el talús de manera que, en la mesura del possible i assegurant la seva
estabilitat, no es perdi espai útil per als usos a que es destina la finca. La formació del
talús haurà de tenir un pendent màxim de 1:1 (alçada, base), per tal de garantir una
morfologia final més natural i permetre la restauració vegetal d’aquestes superfícies.
Es requerirà reforçar el talús amb escullera i terra per la revegetació del talús per la
seva integració.
La plataforma d’anivellació situada a la vora del límit de la finca no es podrà situar a
més de 2,20 m per sota de la cota natural del terreny en la partió.

JORDI VIDAL MIR /
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Digitally signed by JORDI VIDAL MIR / num:30113-2
DN: c=ES, st=Girona, o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya /
COAC / 0015, ou=Col.legiat, title=Arquitecte, sn=VIDAL MIR,
givenName=JORDI, serialNumber=40325303R, cn=JORDI VIDAL
MIR / num:30113-2, email=arestaarquitectura@menta.net
Date: 2018.04.12 11:35:41 +02'00'

Jordi Vidal i Mir, Arquitecte
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ANNEXES
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LLISTAT DE DOCUMENTS ANNEXES
‐

Fitxes cadastrals de les parcel·les

‐

Còpia de l’escriptura de propietat

‐

Autoritzacions d’obres d’interès públic en sòl no urbanitzable

‐

Informe Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

‐

Informe de l'Agencia Catalana de l'Aigua

‐

Informe Institut Cartogràfic de Catalunya

‐

Informe Departament de Medi Ambient i Habitatge

‐

Quadre resum justificació P.E.U.
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RESIDUS
GESTIÓ ACTUAL

Fustes

Vidre

Plàstic

Paper i Cartró

Dipòsit Comarcal del Pla de l’Estany

Dipòsit Comarcal del Pla de l’Estany

Getor Autoritzat (SANTOS, Barcelona)

Gestor Autoritzat (TIRGI, Celrà)

Gestor Autoritzat (SAICA NATUR, Celrà)

GESTIÓ FUTURA

Emmagatzematge temporal a la pròpia comarca
Reducció del nombre de viatges a gestor autoritzat
Disminució del cost de transport
Disminució del cost de gestió

MILLORES I OPORTUNITATS

Planta de selecció i
transferència de residus no
perillosos (compactació)

Emmagatzematge temporal a la pròpia comarca
Reducció del nombre de viatges a gestor autoritzat
Disminució del cost de transport
Disminució del cost de gestió

Triatge de materials valoritzables

Gestor
Autoritzat

Abocador o
Gestor Autoritzat

Gestor
Autoritzat

Obtenció de substrat vegetal
Obtenció de biomassa per calderes

Planta de selecció i
transferència de residus no
perillosos (compactació)

Planta de selecció i
transferència de residus de la
construcció

Emmagatzematge temporal a la pròpia comarca
Reducció del nombre de viatges a gestor autoritzat
Disminució del cost de transport
Disminució del cost de gestió

Planta de restes vegetals (compostatge)

Dipòsit Comarcal del Pla de l’Estany

Restes Vegetals
Gestor Autoritzat

Dipòsit Comarcal del Pla de l’Estany

Paper i Cartró
Gestor Autoritzat

Recollida RSU (Domèstica i Comercial)

Plàstic

Gestor Autoritzat

Planta de Compostatge d’Olot

Vidre

Gestor Autoritzat

Planta de Compostatge d’Olot

Fustes

Gestor Autoritzat
Dipòsit Comarcal del Pla de l’Estany

Gestor Autoritzat

Electrònica

Dipòsit Comarcal del Pla de l’Estany

o Gestor Autoritzat (gestió actual)

Banals

Gestor Privat

Gestors Autoritzats
Paper i Cartró

Gestor Privat
Gestor Privat

Fusta
Plàstics

Gestor Privat

Planta de selecció i
transferència de residus no
perillosos (compactació)

Gestors Autoritzats

Restes Vegetals

Recollida Matèria Orgànica (Domèstica i Comercial)

Recollida Selectiva

Deixalleria Comarcal

Residus Perillosos

Residus NO Perillosos

Runa

Gestor
Autoritzat

QUADRE JUSTIFICATIU DE LA IMPLANTACIÓ DE L’ACTIVITAT. BENEFICIS D’INTERÈS PÚBLIC PER CIUTADANS, EMPRESES PRIVADES I ADMINISTRACIÓ

CIUTADANS
EMPRESES PRIVADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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PLÀNOLS DE SITUACIÓ
‐

1.1- Situació E: 1/25000

‐

1.2- Emplaçament Ortofotomapa E: 1/2000
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PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
‐

2.1- Planta Estat Actual E: 1/500

‐

2.2- Autoritzacions Obres E: 1/2000 i E: 1/500
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PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
‐

3.1- Planta General E: 1/750

‐

3.2- Secció I E: 1/750

‐

3.3- Secció II E: 1/750

‐

3.4- Ordenació E: 1/750

‐

3.5- Usos E: 1/750

‐

3.6- Implantació instal·lacions contra incendis E: 1/750

‐

3.7- Edificació - Secció constructiva E: 1/100
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