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IMMEDIAT DE L’ESTANY DE BANYOLES 

1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

El present document es redacta d’acord amb allò previst en relació a la Memòria Ambiental en 

l’article 115.d del Decret 305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, en relació amb l’article 12 de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació 

dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i d’acord amb allò previst en 

l’article 24 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 

D’altra banda, la nomenclatura del present document respon a la nova llei d’avaluació ambiental 

(Llei 21/2013, d’11 de desembre, d’Avaluació Ambiental), l’article 24.d) de la qual determina 

que, prenent en consideració les al·legacions en fase d’informació pública, l’òrgan substantiu 

haurà de remetre: 

 

Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la 

propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del 

estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de 

alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han 

tomado en consideración. 

 

Així doncs, tot i que l’inici de la tramitació és anterior a la nova llei d’avaluació ambiental, i per 

tant és d’aplicació el marc normatiu fixat per la Llei 6/2009, es dóna compliment a l’article 24 d) 

de la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental en el que es requereix un document resum que 

descrigui la integració en la proposta final del pla o programa dels aspectes ambientals, de 

l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del resultat de les 

consultes efectuades i com aquestes s’han tingut en compte. 

1.1 DESCRIPCIÓ DEL PLA 

El Pla analitzat té la condició de Pla Especial Urbanístic i el seu àmbit d’aplicació el constitueixen 

el propi estany de Banyoles així com tots aquells terrenys del terme municipal que conformen el 

seu entorn immediat. A continuació es presenten les dades bàsiques d’aquest pla: 
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Taula 1 Dades bàsiques del pla 

TIPUS DE PLA PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ 

ÒRGAN PROMOTOR Ajuntament de Banyoles 

MUNICIPI Banyoles 

ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ 

TERRITORIAL 
Comarques Gironines 

PLANS TERRITORIALS I 

URBANÍSTICS APROVATS DE RANG 

SUPERIOR 

Pla Territorial General de Catalunya 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany 

SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT DEL PLA 
190,303 Ha 

Augment superfície terrenys protegits: 140.855 m2 

EQUIP REDACTOR DELS 

DOCUMENTS D’AVALUACIÓ 

AMBIENTAL 

Lavola 1981, SA 

Direcció dels treballs: Laura Cid Espinach, ambientòloga 

Tècnica redactora: Mar Vives España, ambientòloga 

 

1.1.1 OBJECTIUS DEL PLA 

L’objectiu principal del Pla analitzat és el de revisar el vigent Pla Especial de Protecció, Ordenació 

i Restauració de l’Entorn Immediat de l’estany de Banyoles (PEPOR) aprovat l’any 1991, posant 

al dia la seva normativa d’acord amb la legislació sectorial que afecta l’àmbit així com 

regularitzar aspectes i activitats que no s’ajusten a la realitat actual. 

 

Atesa la diferent estructura física de l’àmbit d’estudi, així com la distinta transformació que han 

sofert les diferents zones que el composen, el Pla estableix una sectorització d’aquest i, per 

cadascun dels set sectors proposats, es defineixen uns objectius i criteris específics en base a 

la diagnosi efectuada (veure Apartat 9 de la Memòria Urbanística): 

 

Sector Estany: 

• Corregir els micropaisatges instal·lats en el sector. 

• Millorar la qualitat de l’aigua, conduint-la a condicions meso-oligotròfiques. 

• Evitar la regressió de la vegetació i augmentar-ne la seva superfície recuperant-la allà on 

sigui possible. 

• Protegir el canyissar del seu trepig i gestionar-ne correctament l’estassada. 

• Limitar l’apropament de barques, piragües i altres elements flotants al litoral. 

• Protegir els travertins en formació. 

• Aconseguir una làmina d’aigua amb els mínims obstacles visuals. 
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Sector del Vilar: 

• Renovar i canviar el traçat de la claveguera existent al sector. 

• Evitar tot abocament d’aigües d’escorrentia provinents de les cunetes de la carretera. 

• Protegir la vegetació dels marges de l’estanyol. 

• Eliminar l’adobament del paratge per a la conservació de la gespa. 

• Recuperar l’ús públic dels marges de la riera del Vilar gins a l’estany i de l’espai privat 

entre aquest i la carretera 

• Restaurar la zona amb criteris paisatgístics, recuperant l’arbrat, les fonts i el seu entorn. 

• No permetre el creixement de l’habitatge i sotmetre’l a la normativa establerta en el Pla 

Especial de Masies i Cases Rurals de Banyoles. 

 

Sector del Pla dels Estanyols: 

• Mantenir i recuperar la vegetació pròpia de les zones humides. 

• Pas a domini i ús públic de bona part del sector, en la zona més immediata als estanyols. 

• Obrir visuals entre la zona de la carretera i el passeig i la dels estanyols. 

• Mantenir l’actuació vuitcentista de la doble filera de plàtans. 

• Mantenir els camins per a vianants i ciclistes. 

• No permetre l’aparcament. 

• No permetre, en les zones de conreu, altra agricultura que l’ecològica.  

 

Sector del Passeig: 

• Mantenir en les millors condicions la mota. 

• Tractar qualsevol problema de l’arbrat i mantenir-ne el seu creixement vertical lliure 

procurant igualar-lo al del sector de la Draga i evitant les branques que puguin penjar en 

excés sobre l’estany.  

 

Sector Esportiu: 

• Establir els màxims edificables en les possibles ambpliacions de l’edifici actual del CNB o 

dels serveis de la piscina descoberta. 

• 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.  

• Reordenar les instal·lacions exteriors. 

• Deixar una franja immediata a l’estany lliure d’instal·lacions, sense possibilitats 

d’ocupació amb cap cobert ni instal·lació que generi volum, ni tan sols provisional.  

• Enderrocar el volum del magatzem d’embarcacions així com la terrassa elevada de la 

banda sud. 

• Establir un nou accés rodat al costat del Passeig Gaudí així com d’un espai per a 

l’aparcament de vehicles vinculats a les instal·lacions, entre d’altres serveis.  

 

Sector de la Draga: 

• Mantenir el parc tal i com es va projectar, deixant oberta la possible ampliació de la zona 

d’excavació arqueològica i de la recepció actual. 

• Reordenar la zona sud com a espai multifuncional. 

• Enllaçar la desviació existent del passeig de plàtans. 

• Resoldre, amb arbrat adequat, l’espai entre el parc i l’edificació del passeig de la Draga. 
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Sector de Mas Herbeig i els Amaradors: 

• Mantenir la seqüència creada entre l’estany i l’inici de les elevacions de la zona sud del 

sector: zona de protecció total, franja de verd públic, nou passeig arbrat, carretera amb 

conreus. 

• A la zona sud, mantenir les activitats que s’hi duen a terme (bany i proves de rem). 

• A la zona nord, mantenir la protecció total i expropiar els terrenys que encara són privats. 

Entretant, permetre-hi, només, l’agricultura ecològica i prohibir-ne el tancament amb 

elements artificials. 
 

1.1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DEL PLA 

Atès que es tracta d’un Pla Especial que pretén principalment revisar el seu homòleg actualment 

vigent, les principals determinacions es trameten mitjançant el recull dels canvis que suposa, 

per als diferents sectors esmentats anteriorment: 

 
Taula 2 Canvis proposats respecte el PEPOR del 1991 

SECTOR PEPOR 1991 PEPOR 2014 CANVIS 

Estany Sector Estany Sector Estany 

S’adapta l’àmbit a la superfície de l’aigua 

Es remet al RAE per a la regulació dels usos i 

activitats 

Es requereix la redacció d’un Pla de Gestió de la 

vegetació i la fauna 

Es requereix la redacció d’un Pla d’Emergència per 

abocaments incontrolats produïts accidentalment 

S’estableix la necessitat de senyalitzar les zones 

sensibles 

Es posen condicions a les instal·lacions esportives i 

es regula l’accés d’embarcacions a l’estany 

S’actualitza el llistat de comunitats vegetals i 

d’hàbitats d’interès objecte de protecció 

El Vilar 

Parc públic Parc públic Es manté la mateixa superfície 

Protecció de 

l’estanyol del 

Vilar 

Estanyol el Vilar 

Es manté la mateixa superfície 

Es requereix de 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 

Es manté la mateixa superfície 

Es requereix solucions a la problemàtica de la 

claveguera que segueix el curs de la riera. 

Agrícola Agrícola protegit 

Es manté la mateixa superfície 

Desapareix l’ús turístic – recreatiu, destinant-se 

exclusivament a ús agrícola i a l’habitatge existent 

Pla dels 

Estanyols 

Sector Estany Parc públic Formava part del sector Estany 

Parc públic Parc públic Es manté la mateixa superfície 

Parc natural Protecció total 
Es manté la mateixa superfície 

El límit amb la zona agrícola controlada s’adapta a 
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les finques protegides i gestionades pels 

organismes oficials corresponents. 

Agrícola 
Agrícola 

controlada 

Es manté la mateixa superfície 

El límit amb la zona de protecció total s’adapta a les 

finques protegides i gestionades pels organismes 

oficials corresponents. 

Passeig 

Sector Estany Parc públic Formava part del sector Estany 

 Sistema viari 

Ampliació de l’àmbit de protecció, incorporant el 

Passeig de Lluis M. Vidal, d’acord amb la delimitació 

del BCIN. 

Esportiu Esportiu Esportiu 

Es proposa una ordenació detallada del sector. 

Alliberament d’instal·lacions i magatzems 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. 

Ampliació de la superfície de l’edifici del Club 

Natació sense augmentar l’ocupació en planta i el 

de serveis de la piscina exterior. 

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, alhora que s’allibera de 

vehicles l’extrem sud-oest de la Draga. 

La Draga 

Sector Estany  Parc públic  Formava part del sector Estany 

 Parc públic 

Ampliació de l’àmbit de protecció, 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 arbrat, 

paral·lel a la carretera, davant del Pavelló. 

 Equipament 
Ampliació de l’àmbit de protecció, 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 

Mas Herbeig i 

els Amaradors 

Protecció 

total 
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”. 
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Verd públic 
Verd públic + 

Parc públic 

Es manté la mateixa 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 

Redueix 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. 

Font: equip redactor 

 

La taula que segueix recull, a mode de síntesi, les superfícies de les diferents subzones per a 

cadascun dels sectors delimitats en el Pla Especial: 
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Taula 3. Superfícies de la zonificació del Pla Especial (m2) 

SECTORS ESTANY  
PARC 

PÚBLIC 

VERD 

PÚBLIC 

PROTECCIÓ 

TOTAL 

AGRÍCOLA 

PROTEGIT 
EQUIPAMENTS VIALS ÀMBIT TOTAL 

Sector 1 1.132.390 
 

     1.132.390 

Sector 2  20.482  3.251 6.750  15.364 45.847 

Sector 3  5.696  197.131 54.061  1.736 258.624 

Sector 4  18.635     8.786 27.421 

Sector 5      19.415 
 

19.415 

Sector 6  114.498   21.617 17.571 3.031 156.718 

Sector 7  21.713 85.282 96.602 46.939 
 

12.075 262.611 

Total 1.132.390 181.024 85.282 296.984 129.367 36.986 40.992 1.903.026 

Font: equip redactor 

 

D’altra banda, en sintonia amb l’objectiu de posar al dia la normativa d’acord amb la legislació 

sectorial aprovada amb posterioritat al 1991, el Pla estudiat preveu: 

• Incorporar 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. 

• Incorporar 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 Paleontològic. 

 

1.2 RAO PER LA QUAL EL PLA ES SOTMET A AVALUACIÓ AMBIENTAL 

D’acord amb allò establert a l’article 8 de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 

plans i programes s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental, si així es resol en la decisió prèvia 

d’avaluació ambiental, aquells a què fa referència l’article 6 que estableixin l’ús de zones d’àmbit 

territorial reduït. Concretament, l’article 6 inclou els plans i els programes que poden tenir 

efectes apreciables en alguna de les zones protegides mitjançant la Directiva 92/43/CEE, del 

Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 

silvestres, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

 

Segons això, en el cas que ens ocupa de la revisió del Pla Especial de Protecció, Ordenació i 

Restauració del l’entorn immediat de l’Estany de Banyoles, la resolució de l’OTAAA corresponent 

va determinar, en data 19 de novembre de 2014, que calia que el Pla es sotmetés a avaluació 

ambiental atès que té efectes significatius sobre els valors de la Xarxa Natura 2000. 
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2 DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

2.1 ESTRUCTURA FORMAL DE L’ISA 

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental s’estructura de la següent manera: 

 

0. Document de Síntesi 

 

1. Introducció i antecedents 

1.1 Marc normatiu i antecedents 

1.2 Descripció del Pla 

1.3 Relació amb altres plans i programes 

1.3.1 Pla Territorial General de Catalunya 

1.3.2 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

1.3.3 Plans Director Urbanístic del Pla de l’Estany 

1.3.4 Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles 

1.3.5 Pla Tècnic de Gestió de Pesca a l’Estany de Banyoles 

 

2. Identificació dels requeriments ambientals significatius 

2.1 Descripció general de l’àmbit d’estudi 

2.2 Matriu de caracterització ambiental 

2.3 Anàlisi dels elements ambientalment significatius 

2.3.1 Usos del sòl i hàbitats 

2.3.2 Fauna i flora 

2.3.3 Espais protegits i altres espais amb rellevància ambiental 

2.3.4 Connectivitat ecològica 

2.3.5 Cicle de l’aigua 

2.3.6 Riscos naturals 

2.3.7 Ambient atmosfèric 

2.3.8 Valors paisatgístics i elements d’interès patrimonial 

2.4 Objectius i altres mesures de protecció ambiental previstes per altres programes 

2.4.1 Objectius de protecció ambiental predeterminats 

2.5 Objectius ambientals del Pla 

2.5.1 Objectius generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible 

2.5.2 Objectius ambientals específics 

 

3. Descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada 

3.1 Descripció de les alternatives considerades 

3.1.1 Alternativa 0 

3.1.2 Alternativa 1 

3.2 Justificació ambiental de l’alternativa seleccionada 

3.3 Descripció de l’ordenació proposada 

3.3.1 Sector Estany 

3.3.2 Sector del Vilar 

3.3.3 Sector del Pla dels Estanyols 

3.3.4 Sector del Passeig 

3.3.5 Sector esportiu 

3.3.6 Sector Parc de la Draga 
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3.3.7 Sector del Mas Herbeig i els Amaradors 

 

4. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius 

4.1 Medi físic 

4.2 Medi biòtic 

4.3 Medi antròpic 

 

5. Avaluació global del Pla 

5.1 Compliment dels objectius ambientals 

5.2. Adequació de l’ISA al Document de Referència 

 

6. Mesures de seguiment i supervisió previstes 

 

7. Conclusions 

 

 

Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que s’estableix a la normativa (article 70 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme). 

 

Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i dependent. La definició d’objectius 

ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi. 

Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i conseqüentment tant 

l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’ha realitzat conforme els 

objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius i avaluació ambiental del 

pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre sí, de manera que l’avaluació 

ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del territori, seguint 

l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 SÍNTESI DELS CONTINGUTS I CONCLUSIONS DE L’ISA 

2.2.1 IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

A partir de l’anàlisi ambiental de l’àmbit d’estudi, s’elabora la següent diagnosi en relació als 

aspectes ambientalment més rellevants: 

 El PTP-CG classifica el sòl de l’àmbit d’estudi en la categoria de sòl de protecció especial. A més a 

més, l’estany de Banyoles queda inclòs en diferents figures de protecció, reafirmant-ne el seu 

valor ambiental (PEIN, Xarxa Natura 2000, Zona Humida, BCIN, Espai d’Interès Geològic...). 

Mesures 

correctores i 

preventives 

Avaluació 

ambiental del Pla 

Objectius i 

criteris 

ambientals 

Aspectes 

ambientalment 

rellevants 

Àmbit i abast del 

Pla 

Avanç de Pla i 

alternatives 

Redacció de la proposta de Pla 
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DOCUMENT RESUM DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ENTORN 

IMMEDIAT DE L’ESTANY DE BANYOLES 

 L’estany esdevé l’element central definidor de les principals característiques ambientals del 

municipi de Banyoles, concentrant una rica biodiversitat. En concret, s’hi localitzen diversos 

hàbitats recollits en l’annex I de la Directiva 92/43/CEE així com espècies de l’annex II de la 

mateixa Directiva. 

 L’estany esdevé, a més, un focus important a nivell social, amb presència de múltiples vies de 

connectivitat local i itineraris i com a element de valor turístic i identitari. 

 L’extensió de la zona ocupada per usos urbans suposa una important pressió sobre l’estany i el 

seu entorn més immediat. 

 Directament relacionats amb les dinàmiques hídriques i de configuració geològica associades a 

la presència de l’Estany de Banyoles apareixen localitzades zones amb afectació pel risc 

d’inundació (associades a la crescuda del propi estany), i pel risc d’esfondrament en zones 

properes a l’estany.  

 Existeixen focus identificats d’impacte acústic (circulació viària), i lumínic (especialment a la 

zona de contacte entre l’estany i el nucli) 

 

2.2.2 DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

A partir de la diagnosi i dels objectius ambientals inclosos en altres documents de planejament 

superior, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental planteja els següents objectius ambientals. 

Aquests objectius ambientals s’han jerarquitzat i agrupat segons si es consideren prioritaris, 

rellevants o secundaris: 

 

Objectius prioritaris 
Objectiu 1. Minimització dels impactes derivats de l’activitat 

antròpica sobre la zona de l’estany 

Objectius rellevants 

Objectiu 2. Foment de la conservació dels hàbitats i les espècies 

d’interès 

Objectiu 4. Garantir la qualitat de les aigües, tant superficials com 

subterrànies 

Objectiu 7. Conservació i potenciació dels valors paisatgístics de 

l’àmbit 

Objectius secundaris 

Objectiu 3. Delimitació dels punts crítics pel manteniment de la 

connectivitat ecològica i previsió de mesures que permetin revertir la 

situació  

Objectiu 5. Integració de la minimització dels riscos naturals 

existents en l’ordenació 

Objectiu 6 Garantir la qualitat de l’ambient atmosfèric, principalment 

pel que fa referència a la contaminació acústica i lluminosa 
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2.3 ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental incorpora l’anàlisi de dues alternatives: el manteniment del 

Pla Especial actual sense procedir a la seva revisió (alternativa zero) i la revisió del mateix amb 

l’objectiu d’actualitzar-lo segons la realitat existent i la normativa vigent (alternativa 1). 

 

En el document aprovat inicialment, cadascuna d’aquestes alternatives van ser avaluades 

prenent esguard, principalment, en el seu grau d’assoliment dels objectius ambientals 

establerts així com en els principals impactes que es deriven de cadascuna: 

 

A continuació es mostra una taula resum amb la valoració dels efectes ambientals potencials 

derivats del desenvolupament de les diferents alternatives considerades segons la codificació 

següent: 

 

GRAU DE COHERÈNCIA ENTRE L’ALTERNATIVA I L’OBJECTIU CODI 

L’alternativa plantejada és totalment coherent amb l’objectiu.  

L’alternativa plantejada no és del tot coherent amb l’objectiu o 

dependrà de com es concreti la proposta. 
 

L’alternativa plantejada no és coherent amb l’objectiu.  

 

OBJECTIU AMBIENTAL 
ALTERNATIVA 

0 
ALTERNATIVA 

1 

Objectius generals per un desenvolupament urbanístic sostenible   

P
R

IO
R

IT
A

R
IS

 Objectiu 1. Minimització dels impactes derivats de 

l’activitat antròpica sobre la zona de l’estany 
  

R
E

L
L

E
V

A
N

TS
 

Objectiu 2. Foment de la conservació dels hàbitats i les 

espècies d’interès 
  

Objectiu 4. Garantir la qualitat de les aigües, tant 

superficials com subterrànies 
  

Objectiu 7. Conservació i potenciació dels valors 

paisatgístics de l’àmbit 
  

S
E

C
U

N
D

A
R

IS
 

Objectiu 3. Delimitació dels punts crítics pel manteniment 

de la connectivitat ecològica i previsió de mesures que 

permetin revertir la situació  

  

Objectiu 5. Integració de la minimització dels riscos 

naturals existents en l’ordenació 
  

Objectiu 6 Garantir la qualitat de l’ambient atmosfèric, 

principalment pel que fa referència a la contaminació 

acústica i lluminosa 
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DOCUMENT RESUM DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ENTORN 

IMMEDIAT DE L’ESTANY DE BANYOLES 

Tal i com es pot observar, pel que fa a l’alternativa 0, s’assumeix que el manteniment d’un Pla 

aprovat fa més de 20 anys no permetria l’assoliment dels objectius ambientals proposats, atesa 

la seva obsolència.  

 

D’altra banda, l’alternativa 1 es considera l’adequada donat que permet l’oportunitat de 

reconduir els desequilibris actuals i es considera que és l’alternativa que s’ajusta en major grau 

als objectius ambientals definits i, per tant, a la realitat de l’àmbit actual tenint en compte el 

concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.  

 

2.4 TRAMITACIÓ 

A la taula que segueix es fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental seguides i dels 

documents elaborats a cada fase del procés, tot fent constar algunes dades de referència com la 

data o la localització dels documents per la seva consulta. 

 
Taula 4. Procés de tramitació del Pla Especial i de l’avaluació ambiental 

FASE DE TRAMITACIÓ 

DEL PLA 
DOCUMENTS GENERATS 

DATA 

D’EMISSIÓ/PUBLICACIÓ 

LOCALITZACIÓ I 

CONSULTA 

Sol·licitud de decisió 

prèvia respecte la 

subjecció a avaluació 

ambiental 

Versió inicial del pla + Document 

Ambiental per a l’adopció de la 

decisió prèvia d’avaluació 

ambiental 

15 de setembre de 

2014 
 

Resolució de decisió prèvia 

d’avaluació ambiental del pla 

18 de novembre de 

2014 

BDAA1 (Departament 

de Territori i 

Sostenibilitat) 

Consultes Document de referència 
19 de novembre de 

2014 

BDAA1 (Departament 

de Territori i 

Sostenibilitat) 

Aprovació inicial del 

pla 
Proposta de Pla + ISA 26 de gener de 2015  

Informació pública i 

consultes a les 

administracions 

afectades 

Proposta de Pla + Memòria 

ambiental 
pendent  

Informe sobre la proposta de 

Memòria ambiental 
pendent  

Memòria ambiental pendent BADAIA1 (DTES) 

Resolució de l’òrgan ambiental 

de conformitat amb la memòria 

ambiental 

pendent  

                                                                            

 
1 BADAIA: Banc de Dades d’Avaluació Ambiental 
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Aprovació provisional 

Nota: En gris es marquen els documents a emetre per l’òrgan ambiental i en negre els que ha de presentar el 

promotor. 

 

2.5 VALORACIÓ DE L’INFORMACIÓ EMPRADA 

Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base 

actualitzada, procedent de fonts fiables com són: 

• Institut d’Estadística de Catalunya 

• Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat 

• Bases cartogràfiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

• Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Mapa de cobertes del sòl del CREAF 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Departament d’Interior-Protecció Civil 

• Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

• Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany 

• Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles i estudis previs de la revisió del POUM 

de Banyoles (en tramitació) 

• Pla Tècnic de Gestió de la Pesca a l’Estany de Banyoles 

 

Així mateix, la informació disponible s’ha complementat amb el treball col·laboratiu amb l’equip 

redactor de la documentació del PEPOR així com amb diferents visites de treball de camp in situ 

que han permès el detallat d’algun dels aspectes analitzats.  
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DOCUMENT RESUM DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ENTORN 

IMMEDIAT DE L’ESTANY DE BANYOLES 

3 INFORMACIÓ PÚBLICA I CONSULTES AMB LES 
ADMINISTRACIONS AFECTADES 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar el grau de consideració d’aquelles aportacions al Pla que 

tinguin implicacions en l’avaluació ambiental i que les hagin efectuades les administracions 

afectades així com el públic interessat, en les diferents fases tramitació del Pla. 

 

Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents: 

 

 Avanç del pla: 

 Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions afectades i al públic 

interessat en referència a l’abast de l’avaluació. 

 

 Aprovació inicial 

 Informació pública durant 45 dies 

 Consultes als organismes afectats 

 

FASE DE L’AVALUACIÓ 

AMBIENTAL 
ADMINISTRACIÓ 

Avanç del pla 

Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental 

Serveis Territorials. Departament de Cultura 

Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques. Serveis Territorials 

(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

Associació LIMNOS 

Aprovació inicial 

Serveis Territorials – Departament de Cultura  

Serveis Territorials a Girona – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural 

Agència Catalana de l’Aigua 

Ministerio de Fomento – Dirección General de Aviación Civil 

 

3.1 FASE D’AVANÇ 

3.1.1 CONSIDERACIONS SOBRE EL DOCUMENT AMBIENTAL PER A L’ADOPCIÓ 
DE LA DE DECISIÓ PRÈVIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

El primer pas en la tramitació ambiental de la revisió del Pla objecte d’estudi, va incloure la 

sol·licitud de decisió prèvia respecte a al subjecció a avaluació ambiental, presentada per 

l’Ajuntament de Banyoles en data 15 de setembre. El corresponent informe de l’Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona va determinar que el Pla s’havia de sotmetre a avaluació 
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ambiental, principalment a resultes de la inclusió de bona part de l’àmbit dins la zona especial de 

conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000, Estany de Banyoles. 

 

En aquesta fase de decisió prèvia, es van remetre els següents informes a l’òrgan ambiental per 

determinar la necessitat de realitzar la corresponent avaluació ambiental, les quals van ser 

tingudes en compte per a l’elaboració del corresponent Document de Referència: 

 

ADMINISTRACIÓ APORTACIONS 

Associació LIMNOS Proposta d’objectius o continguts específics de l’ISA 

Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural 

Aportar informació cartogràfica de detall per a cada sector i, en 

concret, de quin és l’increment de la superfície de protecció total i 

agrícola protegit respecte del pla vigent. 

Avaluar l’afectació potencial als hàbitats i espècies d’interès 

comunitari. 

Detallar quines zones es limitaran per a la protecció del canyissar i 

com es durà a terme la limitació. 

Definir en quines zones concretes es pretén actuar i garantir la no 

afectació als hàbitats d’interès comunitari. 

Garantir la no afectació a cap espècies de flora i fauna protegides de 

l’estany. 

Tenir en compte la potenciació de zones de refugi i descans per a la 

fauna així com actuacions per a la recolonització de tortugues 

autòctones i amfibis. 

Departament de Cultura 

Incloure tots els jaciments arqueològics terrestres i subaquàtics 

coneguts i inventariats, preveure’n la seva protecció i garantir la seva 

conservació.  

 

3.1.2 DOCUMENT DE REFERÈNCIA  

A partir de la resolució de subjecció a avaluació ambiental del Pla,  la mateixa Oficina va emetre, 

en data 19 de novembre de 2014, el document de referència, que determina l’abast de l’informe 

de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifica les 

administracions públiques afectades i el públic interessat.  

 

A continuació es resumeixen les principals determinacions del document de referència pel que 

fa a l’avaluació ambiental i als continguts de l’ISA així com la manera en que han estat 

incorporades a la versió analitzada del Pla: 

 

REQUERIMENT DOCUMENT DE REFERÈNCIA RESOLUCIÓ DEL REQUERIMENT 

Anàlisi, per a cadascun dels sectors definits a la 

Revisió del Pla especial, dels canvis que introdueix 

respecte de l’ordenació vigent, dels possibles nous 

Els canvis que planteja el nou Pla es detallen a 

l’apartat 3.3 i la valoració dels efectes 

ambientals previsibles s’analitzen a l’apartat 4 
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usos i valoració dels efectes ambientals previsibles 

sobre els hàbitats i espècies que motivaren la seva 

inclusió dins de la xarxa Natura 2000. 

d’aquest document.  

Aportar informació cartogràfica de detall per a cada 

sector i, en concret, de quin és l’increment de la 

superfície de protecció total i agrícola protegit 

respecte del pla vigent. 

La informació de detall sobre superfícies de que 

s’ha pogut disposar s’inclou a l’apartat 3.3 del 

present ISA. Convé tenir en compte que la 

comparació de superfícies entre els dos PEPOR 

no resulta fàcil atès que no es disposa de les 

superfícies del Pla a revisar i la base topogràfica 

emprada difereix. Les dades aportades 

representen, doncs, una aproximació.  

En el sector de l’Estany concretar quines seran les 

zones objecte de limitació per evitar el trepig de 

canyissar, l’estassada i limitar l’apropament de 

barques, piragües i altres elements flotants al litoral, 

i com es durà aquesta limitació (ús de boies, 

senyalització específica,...) 

Com a comunitat vegetal d’interès singular a 

l’estany i el seu entorn immediat (Annex III del 

PEPOR), la seva regulació específica s’estableix 

a l’article 12 de la normativa del pla.  

Pel que fa al sector Esportiu, cal detallar sobre quines 

zones s’actuarà i si s’afectarà la làmina d’aigua. 

Les subzones d’actuació d’aquest sector es 

detallen als articles 43-45 de la Normativa del 

Pla i es delimiten al plànol d’ordenació, restant 

sense afectació la làmina d’aigua (inclosa al 

sector Estany). 

En relació amb l’objectiu 2n “Foment de la 

conservació dels hàbitats i les espècies d’interès”, es 

valorarà favorablement la potenciació en algun o 

varis sectors de zones de refugi i descans per a la 

fauna i/o proposta d’actuacions concretes que 

afavoreixin la recolonització de les tortugues 

autòctones i els amfibis. 

El Pla es remet a la redacció d’un Pla de Gestió 

de la Fauna, com a eina per a la millora de la seva 

conservació i gestió.  

Valoració dels canvis que, si s’escau, comportarà la 

Revisió, mitjançant la seva normativa i 

determinacions) envers la gestió de la vegetació a 

l’entorn de l’estany. 

Pel que fa a la millora de la gestió i la 

conservació de la vegetació de l’entorn de 

l’estany, el Pla es remet a la redacció d’un Pla de 

Gestió de la vegetació específic.  

Compleció de la documentació relativa al patrimoni 

arqueològic conegut i inventariat dins l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció 

General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, 

d’acord amb la consulta efectuada al Departament de 

Cultura. 

Completat a l’apartat 2.3.8 Elements 

Paisatgístics i d’interès patrimonial. 

 

3.2 FASE D’APROVACIÓ INICIAL 

3.2.1 INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS AFECTADES 

Tot seguit es recullen les aportacions amb incidència ambiental realitzades per les diferents 

administracions i organismes dels que s’ha rebut informe. Es detalla també de quina manera es 

dóna resposta a cadascuna de les aportacions:  

 

DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL 
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DATA: 10 D’ABRIL DE 2015 Nº REGISTRE: EXP 21/15 

Determinació: caldrà preservar l’arbrat de plàtans en filera que formen part del passeig 

perimetral de l’estany i es recomana fer-ho també a l’antiga carretera d’Olot. 

Es corregeix l’article 44.2 de la normativa urbanística per tal de mantenir la filera del passeig de 

l’estany.  

Determinació: manca una grafia dels jaciments, amb la concreció dels polígons i la seva 

extensió per tal de garantir la correcta aplicació de la normativa de protecció 

S’incorpora l’esmentada documentació gràfica als plànols d’ordenació que acompanyen el Pla, 

grafiant els jaciments inclosos dins l’àmbit d’acord amb l’inventari del patrimoni geològic. 

 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL 

DATA: 18 DE MAIG DE 2015 Nº REGISTRE: 2015STGIRPRV0072 

Determinació: no afectar als Hàbitats d’Interès Comunitari ni a les espècies que formen part de 

les Àrees d’Interès Florístic. 

El Pla annexa un llistats amb els hàbitats de l’annex de la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, 

establint que cal conservar-los i gestionar-los sota criteris de sostenibilitat i conservació del 

patrimoni natural i la biodiversitat.  

 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGA 

DATA: 9 DE JULIOL DE 2015 Nº REGISTRE: UDPH2015000485 

Determinació: per als cursos fluvials de l’àmbit, caldrà que siguin aplicació els criteris establerts 

en RDPH. 

S’incorporen les observacions, pel que fa a la riera del Vilar, a l’article 17 de la normativa. La riera 

dels Tanyers no forma part de l’àmbit del Pla especial. 

Determinació: caldrà tenir en compte diversos aspectes per tal de poder realitzar obres en la 

zona de policia de lleres, en zona de domini públic hidràulic i en les obres de pas. 

S’incorpora aquesta determinació a través de l’article 17 de la normativa, tenint en compte que 

la riera dels Tanyers no forma part de l’àmbit del Pla especial. 

Determinació: caldrà que els futurs planejaments derivats del Pla avaluïn les noves demandes 

d’abastament i sanejament i estableixin de quina manera poden ser cobertes. En referència al 

sanejament, caldrà fer constar el que determina l’article 100.1 del RDL 1/2001. 

No s’han recollit les consideracions corresponents als apartats d’Abastament d’aigua i de 

Sanejament atès que el Pla especial no preveu sectors de desenvolupament 

Determinació: en referència a la inundabilitat, caldrà que els desenvolupaments previstos 
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siguin compatibles amb els usos permesos en les tres zones definides a l’article 6 del 

Reglament d’Urbanisme. Caldrà recollir la naturalesa previsiblement inundable de l’àmbit del 

sector de la Draga, assumint-ne la gestió del risc i proposant mesures de protecció enfront les 

inundacions per part del titular del bé mancomunal de l’estany. 

Degut a la inundabilitat del parc de la Draga, el desguàs de les aigües de l’estany ja estava 

previst en el projecte d’ordenació del Parc, amb la funció de desguàs natural de l’estany. Les 

cubetes estan comunicades entre elles i presenten una recollida d’aigües que va a parar al rec 

de Ca n’Hort, i al sobreeixidor, les aigües de la draga enfonsada més propera al Club natació. 

La concreció de les mesures de protecció enfront de les possibles inundacions resta pendent 

de rebre resposta a la consulta efectuada a l’ACA al respecte. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

DATA: 31 DE JULIOL DE 2015 Nº REGISTRE: 

Determinació: tenint en compte que l’àmbit s’inclou dins les Zonas de Servidumbres 

Aeronáuticas de l’Aeroport de Girona, cal tenir en consideració la limitació d’alçades que aplica i 

deixant-ne constància expressa en normativa. 

S’incorpora com a Annex II, amb caràcter normatiu, l’informe i els plànols de les Servituds 

Aeronàutiques del Aeroport de Girona que afecten el municipi de Banyoles. 

Determinació: incorporar en els plànols normatius, els plànols de Servidumbres Aeronáuticas de 

l’Aeroport de Girona. 

S’incorpora com a Annex II, amb caràcter normatiu, l’informe i els plànols de les Servituds 

Aeronàutiques del Aeroport de Girona que afecten el municipi de Banyoles. 

Determinació: caldrà acord favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria 

S’incorpora com a Annex II, amb caràcter normatiu, l’informe i els plànols de les Servituds 

Aeronàutiques del Aeroport de Girona que afecten el municipi de Banyoles. 

Determinació: en aquelles zones de l’àmbit que no queden situades sota les Servidumbres 

Aeronáuticas esmentades, la execució de qualsevol construcció o estructura i la instal·lació 

dels medis necessaris per a la seva construcció requerirà del pronunciament previ de l’Agència 

Estatal de Seguretat Aèria 

S’incorpora com a Annex II, amb caràcter normatiu, l’informe i els plànols de les Servituds 

Aeronàutiques del Aeroport de Girona que afecten el municipi de Banyoles. 

 

3.2.2 APORTACIONS DERIVADES DEL PROCÉS DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ 
PÚBLICA 

A continuació es detallen les aportacions del públic en fase d’aprovació inicial, i com aquest les 

ha incorporades:
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PARTICULAR AL·LEGACIÓ INCORPORACIÓ AL PLA 

Alexandra Pazos i Massanas 

En representació del grup 

municipal Candidatura d’Unitat 

Popular 

El Pla obvia que part del passeig de circumval·lació és un BCIN  

El Pla ha de reflectir el caràcter comunal de l’estany 

El sector del Vilar ha de tenir la consideració de protecció total 

El Pla s’ha de sotmetre a consulta popular  

Caldria redactar el Pla conjuntament amb l’Ajuntament de Porqueres  

Hi ha arbitrarietat en el percentatge d’ampliació del CNB 

Es desestima aquesta al·legació atès que: 

La revisió del Pla especial en cap moment obvia la 

declaració de BCIN del passeig (punts 1,8,9.4 i 10.3 de 

la Memòria i articles 24, 27, 38, 44 i 45 de la 

Normativa). 

No es té en consideració la condició de bé comunal que 

posseeix l’estany perquè aquesta és una qüestió 

jurídica i no urbanística. 

A l’entorn de l’estanyol del Vilar s’hi va crear un parc, 

igualment artificial que els que s’han dut a terme en 

diferents èpoques a la resta de l’entorn immediat de 

l’estany amb intervencions i concepcions 

paisatgístiques diferents. 

La revisió del Pla ja ha estat sotmesa a consulta dels 

ciutadans. 

No és possible tècnicament redactar-lo amb un altre 

ajuntament ja que, entre altres coses, es tracta de la 

revisió d’un Pla aprovat només per ajuntament (punts 

1,3 i 5 de la Memòria) 

No hi ha arbitrarietat en els màxims imposats per a les 

possibles ampliacions del CNB sinó estimació de les 

seves necessitats (punt 9.5 de la Memòria). 

Jorge Fco. Guyon de San Segundo 

En representació de la Comunitat 

l’Estany 

Part del sector esportiu està dins la delimitació del PEIN, fet que 

impedeix, entre altres conseqüències, el manteniment de la condició 

actual d’equipament. 

Manca de motivació en certes determinacions i d’aplicació del 

Reglament de planejament (art.98.2) en relació a “..lugares de paisaje 

abierto..” com la possibilitat d’ampliació dels serveis de la piscina 

exterior i el seu cobriment retràctil, la construcció d’un magatzem prop 

S’estima parcialment atès que: 

La delimitació definitiva de l’àmbit PEIN, que inclou part 

del Sector Esportiu, presenta contradiccions entre la 

delimitació gràfica i la seva descripció escrita. Tal com 

estableix l’article 5.2 de les Normes del Pla especial de 

delimitació definitiva de l’àmbit del PEIN, en el cas de 

produir-se contradiccions entre la delimitació gràfica 
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DOCUMENT RESUM DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ENTORN 

IMMEDIAT DE L’ESTANY DE BANYOLES 

de la seva finca, la modificació del tancament de la banda nord de les 

instal·lacions i l’absència de l’avaluació de la mobilitat generada. 
d’un espai i la seva descripció escrita que conté l’annex 

d’aquestes Normes, ha de prevaler el que determina la 

descripció escrita. En aquests moments s'està 

tramitant l'esmena de l'error detectat en la delimitació 

de l'àmbit PEIN. 

Pel que fa a consideracions de tipus paisatgístic, s’ha 

d’acceptar no només la condició de paratge fortament 

antropitzat de l’estany i del seu entorn sinó sobretot la 

seva artificialització històrica (punt 1 de la Memòria), de 

manera que el concepte de “paisatge obert” no només 

no hi pot entrar sinó que qualsevol qüestió sobre vistes, 

visuals i altres són totalment subjectives i depenen, 

precisament, del punt de vista. 

En qualsevol cas s’ha d’entendre que, en tant que veïns, 

alguns dels elements que s’han incorporat a la piscina 

exterior o els que s’hi permeten bastir –per altra banda 

necessaris pel bon funcionament de l’equipament- 

puguin resultar molestos i és en aquest sentit que en el 

text definitiu s’incorporen algunes d’aquestes 

al·legacions com la temporalitat del cobriment de la 

piscina exterior o la major separació dels possibles 

edificis de serveis tant de la piscina exterior, com la de 

l’àmbit de les pistes poliesportives. 

Pel que fa a la modificació del tancament nord de les 

instal·lacions cal remarcar que no prové d’un interès de 

l’ús privatiu sinó per una millora paisatgística i de 

mobilitat del parc i pel control de les embarcacions 

provinents de l’exterior.  

També s’incorpora l’avaluació de la mobilitat generada 

amb la revisió del Pla, tot i que les modificacions 

proposades no l’afecten negativament. 
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4 CONCLUSIONS 

Els objectius d’aquest capítol, en el qual es valora l’eficàcia i resultats del procés d’avaluació 

ambiental, són els d’avaluar si la integració dels aspectes ambientals en el pla ha comportat 

millores ambientals significatives, detallar els impactes ambientals rellevants del pla que es 

sotmetrà a aprovació provisional, enumerar de les mesures protectores, correctores i 

compensatòries que preveu el pla, descriure de les determinacions que el pla estableix pel seu 

desenvolupament i seguiment, i descriure les dificultats sorgides durant el procés d’avaluació 

ambiental. 

4.1 VALORACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DELS ASPECTES 
AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

A partir de l’avaluació ambiental del Pla, es considera que el desenvolupament d’aquest i, per 

tant, de les actuacions que preveu no impliquen un impacte ambiental rellevant. De fet, la pròpia 

vocació d’actualització i revisió de l’anterior Pla suposa una millora des del punt de vista 

ambiental de la situació actual. 

 

En primer lloc, el nou instrument suposa un increment de la superfície de protecció respecte al 

pla anterior, essent coherent amb l’estructura paisatgística de l’entorn immediat de l’estany i 

dels diferents nivells d’ocupació i transformació. Amb tot, s’aplica la premissa d’evitar la 

transformació i artificialització del territori, buscant una millora paisatgística i mantenint el 

caràcter lliure en aquells espais on és possible.  

 

En concret, pel que fa al creixement previst per al Club Esportiu, considerada l’única actuació 

amb un possible major impacte sobre el medi, es considera que la solució proposada permet 

resoldre la situació de desordre existent en les instal·lacions exteriors tot mantenint 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.  

 

L’avaluació ambiental global del Pla Especial es realitza sistemàticament a partir de l’anàlisi la 

coherència entre les determinacions adoptades i els principals determinants ambientals 

presents al territori, i el grau de compliment dels objectius ambientals fixats pel mateix 

 

Per altra banda, per tal d’analitzar la coherència entre les determinacions adoptades i els 

principals elements de rellevància ambiental de l’àmbit, es presenta a continuació una valoració 

sintètica del grau de compliment dels objectius ambientals establerts per al PEPOR: 
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OBJECTIU 1. MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES DERIVATS DE L’ACTIVITAT ANTRÒPICA SOBRE 

LA ZONA DE L’ESTANY 

Es considera que el Pla compleix satisfactòriament aquest objectiu donat que la 

regulació d’usos i activitats, referida a un instrument actualitzat com és el 

Reglament d’Activitats de l’Estany, permet un major ajustament a la situació actual 

respecte al Pla objecte de revisió. A més a més, a nivell global, s’amplien els espais 

considerats de protecció total, de manera que es minimitza la possibilitat d’afectació 

antròpica.  
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OBJECTIU 2. FOMENT DE LA CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS I LES ESPÈCIES D’INTERÈS 

Es considera que el grau de compliment d’aquest objectiu resta condicionat al 

desplegament dels dos Plans de Gestió previstos (per a fauna i per a vegetació), que 

sí que en permetran el compliment total.  

OBJECTIU 4. GARANTIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES, TANT SUPERFICIALS COM 

SUBTERRÀNIES 

Donada la permanència de la problemàtica de contaminació de les aigües del 

sistema lacustre de Banyoles, el Pla Especial estableix diverses regulacions 

enfocades a minimitzar aquest risc. Així, la regulació general sobre desguassos i 

abocaments, que no difereix significativament de la versió anterior del Pla, permet 

reduir aquest risc de manera important. A més a més, s’apunta la necessitat de 

redactar un pla d’emergència per abocaments incontrolats a l’estany que es puguin 

produir accidentalment, com a conseqüència de les activitats que s’hi desenvolupen 

Tot i així, el compliment d’aquest objectiu es considera condicionat, donat que el seu 

compliment complert passa per la redacció d’un instrument de protecció per a tota la 

conca.  

OBJECTIU 7. CONSERVACIÓ I POTENCIACIÓ DELS VALORS PAISATGÍSTICS DE L’ÀMBIT 

El compliment d’aquest objectiu es considera satisfactori atès que un dels principals 

objectius del Pla és el 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, la 

reordenació del sector esportiu, concentrant les instal·lacions esportives i establint 

la necessitat d’emprar elements lleugers i efímers (entre d’altres criteris de caràcter 

paisatgístic), suposa l’espai on es fa especialment palesa aquesta línia de millora 

paisatgística.  
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OBJECTIU 3. DELIMITACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS PEL MANTENIMENT DE LA 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PREVISIÓ DE MESURES QUE PERMETIN REVERTIR LA 

SITUACIÓ 

Tot i que en l’àmbit d’estudi no s’identifica cap punt crític per al manteniment de la 

connectivitat ecològica, el Pla sí que estableix determinacions que permeten millorar 

la situació actual que presenten els corredors i, per tant, es considera que l’objectiu 

es compleix satisfactòriament. En concret, es regulen els desguassos i abocaments 

sobre les rieres i s’estableixen franges de protecció total (rieres del Vilar, Lió i 

Mardançà). 

OBJECTIU 5. INTEGRACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DELS RISCOS NATURALS EXISTENTS EN 

L’ORDENACIÓ 

El Pla objecte d’estudi no inclou de manera específica la minimització dels riscos 

geològics i d’inundació que implica la pròpia dinàmica de l’estany, si bé no proposa 

cap actuació que n’agreugi el risc ja que no suposa una major impermeabilització del 

sòl ni cap afectació a la vegetació de ribera que actua com a element regulador de la 

dinàmica hidrològica. Es considera que el compliment d’aquest objectiu vindrà 

condicionat a l’adopció de les mesures detallades en aquest informe. 

OBJECTIU 6 GARANTIR LA QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC, PRINCIPALMENT PEL 

QUE FA REFERÈNCIA A LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 

El Pla reconeix l’aprovació de la normativa sectorial referent a contaminació acústica 

i lluminosa però, tot i així, no s’estableixen mesures concretes per limitar l’impacte 

existent actualment, referit, sobretot, a la circulació de vehicles, a les activitats i a 

les necessitats d’enllumenat exterior. En aquest sentit, caldrà garantir el 

compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació acústica i lluminosa 

amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre aquests vectors en un àmbit sensible 

des del punt de vista ambiental. Amb tot, es considera que el compliment d’aquest 

objectiu és condicionat a futures actuacions.  

 

4.1.1 IMPACTES DERIVATS DE L’APLICACIÓ DEL PLA 

A l’apartat 4 de l’ISA es recull, de manera sintètica, la valoració dels efectes ambientals 

previsibles amb el desenvolupament del Pla especial, durant la fase de desenvolupament de les 

obres, i en la fase d’explotació, els qual, en síntesi, són els següents: 

 

 Impacte positiu sobre els punts geològics d’interès, especialment pel que fa als 

travertins en formació. 

 Impacte positiu sobre els moviments de terres i la modificació del terreny. 

 Impacte neutre sobre la qualitat de les aigües de l’estany. 

 Impacte negatiu sobre la qualitat atmosfèrica derivat de les obres de reordenació del 

sector esportiu. 

 Impacte neutre sobre la qualitat acústica de l’àmbit. 

 Impacte neutre sobre la qualitat odorífera de l’àmbit. 

 Impacte condicionat sobre la vegetació de l’àmbit. 
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 Impacte condicionat sobre la fauna de l’àmbit. 

 Impacte positiu sobre la qualitat del paisatge. 

 Impacte positiu sobre els usos agrícoles. 

 Impacte neutre sobre el patrimoni cultural. 

 Impacte neutre sobre el planejament, en termes d’incompatibilitats. 

 Impacte positiu sobre l’economia municipal. 

 

Amb tot, es considera que la revisió del PEPOR implicarà una millora des del punt de vista 

ambiental respecte a la situació actual i a les previsions d’un pla redactat fa més de 20 anys, 

donat que suposa un increment de la superfície de protecció respecte al pla anterior, essent 

coherent amb l’estructura paisatgística de l’entorn immediat de l’estany i dels diferents nivells 

d’ocupació i transformació, alhora que la inclusió de determinacions normatives de caràcter 

ambiental. 

 

4.1.2 MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

Es considera que per a la definició de les propostes del Pla especial, l’equip redactor ha 

incorporat en normativa diverses mesures que tenen com a objectiu preservar i millorar el medi 

ambient. D’entre aquestes, se’n destaquen les següents: 

• Tenint en compte que la problemàtica de contaminació de les aigües es manté vigent encara en 

l’actualitat, el Pla estableix diverses restriccions pel que fa a desguassos i abocaments a tot 

l’àmbit.  

• En relació amb la fauna i la flora, el Pla millora la preservació de les comunitats vegetals i animals 

d’interès així com dels hàbitats d’interès comunitari presents, alhora que proposa la redacció dels 

corresponents Plans Tècnics de Gestió específics per a cada vector.  

• En termes geològics, el Pla fixa diverses prohibicions i regulacions que permeten assegurar la 

protecció de les característiques geològiques del territori. 

• En diferents articles normatius, es regula la instal·lació d’elements aliens a l’estany (palanques, 

senyalització, etc.) així com  la remodelació de les pesqueres, permetent una millora paisatgística 

del propi estany en tant que es cerca aconseguir una làmina d’aigua amb els mínims obstacles 

visuals. 

• Per a les zones agrícoles de tot l’àmbit s’estableix la obligatorietat de desenvolupar una agricultura 

de tipus ecològic, no permetent-se l’ús de cap pesticida 

 

Així mateix, es llisten, a continuació, una sèrie de mesures de seguimenti supervisió proposades 

per a Pla, les quals responen a les principals repercussions derivades del desenvolupament de 

les determinacions del Pla:  

• Garantir la redacció del Pla de Gestió de la Fauna i  de la Vegetació com a instruments necessaris 

per a garantir la correcta conservació de l’espai natural i el seu ecosistema associat. 

• Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació acústica i lluminosa. 

• Garantir la no afectació a l’estany i el seu entorn immediat durant les obres que es duguin a terme 

al sector del Club Natació de Banyoles: reg dels camins per evitar la generació de pols, no afectació 

a la vegetació de l’estany i entorn, nivells d’emissió sonora adequats, etc. 

• Tenir en compte les mesures que es derivin del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Banyoles en 

referència als possibles riscos derivats d’aquest fenomen en una zona vulnerable com és l’estany. 
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4.2 DETERMINACIONS PER ALS PLANS I PROJECTES QUE ES DERIVIN 

Cal tenir en compte que les determinacions del present Pla Especial són d'aplicació directa i 

immediata llevat de qualsevol actuació sobre les pesqueres, aspecte sobre el qual caldrà 

redactar un Pla Especial. No obstant, el Pla especial també admet la possibilitat de formular 

plans específics i projectes tècnics per executar activitats concretes, especialment aquells 

encaminats a la gestió i conservació dels valors naturals de l’àmbit. 

 

Amb això, i atenent a l’escala de treball de cadascun d’ells, caldrà que els instruments que 

derivin d’aquest pla avaluïn la seva adequació ambiental als objectius determinats per aquest 

pla, parant especial atenció a: 

• Manteniment dels Hàbitats d’Interès Comunitari i de les espècies que formen part de les Àrees 

d’Interès Florístic.  

• Avaluació de les demandes d’aigua d’abastament, en cas que es prevegi nou desenvolupament. 

• Avaluació del volum d’aigües residuals generades i justificació del seu destí final, en cas que es 

prevegi nou desenvolupament. 

• Assumpció de la gestió del risc i mesures de protecció enfront inundacions, segons derivi de 

l’Estudi d’Inundabilitat definitiu del municipi.  

A més a més, cal tenir present que la preservació o millora de determinats aspectes ambientals 

rellevants resta condicionada tant a la redacció dels Plans de Gestió específics per a la flora i la 

fauna així com del Pla Especial de les Pesqueres i, d’altra banda, a la redacció d’una figura de 

protecció homòloga al present Pla que abasti tota la conca de l’estany.  

 

4.2.1 DETERMINACIONS DERIVADES DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA 
MOBILITAT GENERADA 

Les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi de mobilitat que acompanya al Pla es 

descriuen a continuació: 

• Els itineraris per a vianants existents en l’àmbit del PEPOR i la connexió d’aquests amb els usos 

existents al seu entorn compten amb bones condicions per als desplaçaments de vianants. Atès 

que el Pla no preveu nova vialitat, es recomana: 

o Recomanació 1. Minimitzar  la dotació d’aparcament ubicada directament en el passeig 

de Darder i el pg. de M. Vidal. 

o Recomanació 2. Prioritzar el creuament de vianants al pg. de Darder i el pg. de M. Vidal. 

o Recomanació 3. Millorar la permeabilitat al creuament per a vianants a les carreteres C-

150a i GIV-5248.  

• La cobertura en transport públic es considera garantida a partir de l’oferta de transport públic 

existent. No obstant, es suggereix: 

o Recomanació 4. Atès que no es possible millorar la infraestructura de la parada CAP – 

Vila Olímpica amb una marquesina, cal millorar la informació a l’usuari existent en el 

punt de parada. 

2 

3 

1 
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• El municipi compta amb una important xarxa d’itineraris per bicicleta, entre els que destaca 

l’itinerari de la Volta a l’Estany,  amb un servei de lloguer de bicicletes i amb una dotació 

importants d’aparcaments, de manera que es proposen algunes actuacions de millora: 

o Proposta 1. Millorar la connexió entre el carril bici comarcal i l’àmbit del PEPOR.  

o Proposta 2. Millorar la dotació d’aparcament per a bicicletes al conjunt de l’àmbit.  

• La xarxa actual a l’àmbit es considera més que suficient i les úniques recomanacions al respecte 

són 

o Recomanació 5. Establir mesures per reduir la velocitat del trànsit rodat a les 

carreteres que limiten amb el PEPOR.  

o Recomanació 6. Millorar la cruïlla entre la carretera C-150 i el passeig de la Draga / crta. 

de Figueres.  

• La dotació actual d’aparcament per a turismes i motocicletes resulta més que suficient tenint en 

compte el mínim increment de la demanda prevista i, per tant, únicament com a recomanació es 

proposa 

o Recomanació 7. Preveure punts de recàrrega elèctrica en els punts de recàrrega 

elèctrica per a vehicles en les zones de major polaritat. 

o Recomanació 8. Mantenir les actuals zones de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

o Recomanació 9. Preveure una correcta dotació de places d’aparcament per a persones 

amb la mobilitat reduïda. 

 

4.3 PLA DE SEGUIMENT 

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes, estableix l’obligació de determinar 

mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació. 

 

Així, per tal de poder realitzar un seguiment més efectiu de l’aplicació i la incidència real de les 

mesures proposades per al PEPOR, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es 

proposa un Pla de Seguiment ambiental vinculat directament als objectius ambientals i als 

aspectes ambientalment rellevants detectats en l’ISA, juntament amb l’emissió de diferents 

informes de verificació i seguiment. 

 

Concretament, es proposa la realització d’un informe de seguiment als tres anys de l’aprovació 

definitiva del PEPOR i, successivament amb la mateixa freqüència fins que es produeixi la seva 

revisió o fins que, a proposta de l’Ajuntament i amb el vist i plau de l’òrgan ambiental, es 

consideri que se’n pot modificar la freqüència o que es pot donar per finalitzat el pla de 

seguiment pel fet d’estar garantit el compliment dels objectius ambientals previstos. 

 

Aquest informes de seguiment hauran d’incorporar una descripció del grau d’aplicació de les 

mesures previstes pel Pla i, si és possible, de la seva incidència en l’àmbit d’estudi; així mateix, 

haurà d’incorporar una valoració del grau de compliment dels objectius ambientals inclosos a 

l’ISA o qualsevol altra determinació continguda en la Memòria Ambiental. Finalment, caldrà 

recollir totes les dificultats o incidències detectades en el procés de desplegament del Pla, així 

com aquelles experiències d’èxit que calgui destacar. 
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DOCUMENT RESUM DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ENTORN 

IMMEDIAT DE L’ESTANY DE BANYOLES 

 

Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor del Pla (en aquest cas l’Ajuntament), i 

hauran de trametre una còpia a l’òrgan als efectes del seguiment previst a l’annex IV, punt 9, de 

la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

 

4.4 DIFICULTATS DETECTADES EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

El principal entrebanc detectat que ha suposat una dificultat afegida deriva principalment del 

seu abast. Tal com es posa de manifest en el document urbanístic, així com en l’ISA, la figura de 

protecció adequada que permetria resoldre algunes de les principals problemàtiques de caire 

ambiental detectades a l’estany de Banyoles hauria de tenir un abast supramunicipal. D’aquesta 

manera, amb el treball dels diferents municipis implicats, tant amb les surgències d’aigua i la 

conseqüent producció d’estanys i estanyols, com amb l’entrada d’aigua, la conca de recepció de 

pluvials i amb relacions paisatgístiques, es podria donar una resposta adequada a aquelles 

disfuncions que tenen origen més enllà de l’estricte àmbit de l’estany. 

 

Més enllà d’aquest aspecte, no s’han identificat altres entrebancs que hagin entorpit el procés 

de tramitació ambiental del Pla. 
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