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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
ÀMBIT LEGAL D'APLICACIÓ 
Es tracta d'un Pla Especial urbanístic que en virtut de l'Article 67 del DECRET LEGISLATIU 
1/2010, de 3 d'agost, preveu, segons el punt 1 (apartat d), el desenvolupament de les 
previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general. 
En aquest cas es tracta també de l'aplicació de l'article 142, punt 5, del POUM del 
municipi, en el sentit i forma que expressa: 
5. En els supòsits dels equipaments sense ús determinat, canvi d’ús dels actuals equipaments, i 
els equipaments que no es puguin adaptar a les característiques edificatòries contigües a 
l’emplaçament, es redactarà un pla especial que definirà els usos i paràmetres edificatoris 
d’aplicació. 
 
PROMOTOR 
El Pla Especial Urbanístic de la zona d'equipaments (E1/E5), a l'Escola l'Entorn, del 
municipi de Porqueres (17834), al Pla de l'Estany, el promou l'AJUNTAMENT DE 
PORQUERES, C.I.F. número P-1714600-B, amb domicili al carrer Rubió i Ors, número 1-7, 
del municipi de Porqueres (17834). Telèfon 972570102. 
 
EMPLAÇAMENT 
La part del solar/parcel·la afectada pel pla especial es troba situat dintre del pati de 
l'escola l'Entorn, amb adreça al carrer Montseny, nº15, de la població de Porqueres 
(17834), a la comarca del Pla de l'Estany, província de Girona. S'ubicarà a la zona del 
pati que està a la cantonada del carrer Montseny i carrer Mossèn Ramon Avellana, a 
la banda sud-est del conjunt. 
 
OBJECTE DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
L'objecte d'aquest Pla Especial és determinar i definir paràmetres urbanístics 
diferenciats, juntament amb les característiques de les edificacions, necessàries per a 
desenvolupar-hi els usos ja previstos. En concret l'article 142 sobre les condicions de 
l'edificació. 
D'aquesta manera i per tal de poder ubicar-hi edificis i instal·lacions, amb els usos ja 
previstos i vigents actualment, és fa necessari ajustar paràmetres normatius a aquestes 
necessitats. 
L'àmbit d'aquest pla especial està format per a una zona de la totalitat de la zona 
d'equipaments. En concret la part del pati del col·legi de la banda sud-est i que dóna 
al carrer Montseny i al carrer Mn. Ramon Avellana, des de l'últim edifici del col·legi fins 
a la zona de la deixalleria. 
 
INTERPRETACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
La interpretació del Pla Especial Urbanístic i de les seves especificacions i definicions es 
farà d'acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. 
En tots cas, i per tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, 
s'estarà al que determina el P.O.U.M. del Municipi. 



 
 

 

PLANEJAMENT VIGENT 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT 
Qualificació: URBÀ. 
Classificació : Secció 4a SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARI (Clau E). 
             - Docent (E1). 
             - Esportiu-Recreatiu (E5). 

A continuació s'adjunta la classificació de la zona íntegrament: 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

EDIFICIS EXISTENTS / PRE-EXISTÈNCIES 
La finca, en el seu estat actual es pot apreciar en les fotografies següents. 
 

    
 

   
 
Actualment la totalitat de la zona afectada forma part del pati de l'Escola l'Entorn. Es 
tracta d'un espai lliure d'edificacions i acabat amb grava. Es troba totalment tancat 
respecte el carrer amb una tanca d'obra i filat metàl·lic. L'edifici més proper és del 
col·legi, construït arran de carrer/vorera pública (el que s'aprecia en les fotos). 
El col·legi no té cap zona coberta, en el pati, per a poder-la fer servir en cas de pluja ni 
cap pista esportiva pavimentada. 
 

   



 
 

 

A continuació s'adjunta ortofotoplànol de la totalitat de l'equipament. 
 



 
 

 

A continuació s'adjunta topogràfic de l'I.C.C. de la totalitat de l'equipament. 
 



 
 

 

A continuació s'adjunta ortofotoplànol de la finca i topogràfic de l'I.C.C de la zona. 
 

 
 
 
 
  PATI DEL COL·LEGI L'ENTORN 
 

 
 

 
 



 
 

 

PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
 
 ANTECEDENTS: 
En aplicació de l'article 142 del POUM, punt 3, on es diu que per als equipaments 
urbans, i inclosos dintre d'illes, regirà el tipus d'ordenació de la zona on es trobi ubicat 
l'equipament o, en el seu cas, el de la zona contigua, respectant les seves condicions 
d'edificació. D'aquesta manera la part de l'equipament objecte del pla especial és 
contigu a una zona 6a i es troba davant per davant d'una zona 5a/9c. 

 
ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL: 

La zona afectada pel present pla especial és la que queda definida i grafiada en el 
següent gràfic i els plànols corresponents. Es tracta de la part del pati de l'Escola 
l'Entorn de la part sud-est de l'equipament i que té façana al carrer Montseny i al carrer 
Mn. Ramon Avellana. 

 
 



 
 

 

PROGRAMA DE NECESSITATS: 
Al llarg del temps s'ha fet necessària la construcció, en el pati de l'escola, d'una pista 
polivalent coberta que cobreixi les necessitats del col·legi i del municipi. Així aquest 
equipament donarà servei al col·legi i als ciutadans del municipi. Es tracta d'una 
edificació amb una pista poliesportiva coberta, que no tancada (sense façanes), per a 
poder practicar esports en condicions, això és amb unes instal·lacions adequades 
(paviment senyalitzat) i equips esportius (cistelles, porteries, etc.), a més de poder fer-hi 
altres activitats compatibles amb l'edifici. 
La ubicació en la zona prevista és la més idònia per a tenir un bon accés/control des 
del pati de l'escola i alhora fa possible la sectorització/tancament respecte aquest (en 
cas de usos aliens al col·legi). Alhora permet un accés directe des del carrer en cas, 
precisament, de usos aliens a l'escola. 
Les dimensions d'una pista poliesportiva i l'existència de l'edifici de l'escola (s'ha de 
separar de la fonamentació existent) fa que l'equipament i les dimensions mínimes 
d'aquest no puguin guardar les distàncies mínimes a carrer (1,5 metres en el cas de la 
zona 6a) ni l'alçada màxima (7,00 metres en la zona 6a). Referent a l'alçada, una pista 
poliesportiva coberta (amb homologació per a realitzar-hi partits oficials, segons 
federacions esportives) té una necessitat mínima de 7 metres lliures sota l'estructura de 
coberta. 
 

PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL: 
L'objecte d'aquest pla especial és la definir els paràmetres edificatoris de la zona 
afectada. A aquests efectes es definiran aquests paràmetres per a permetre 
l'edificació en les condicions necessàries per a la consecució dels usos i edificacions de 
la zona. 
Per a les necessitats i usos previstos/previsibles, com ja s'ha dit anteriorment, es fa 
necessari aquest pla especial per a donar sortida a les necessitats del municipi. 
Així en aplicació dels paràmetres edificatoris aplicables a la zona (la zona contigua és 
la 6a) no es pot donar sortida a aquestes necessitats. 
Per tant i en aplicació de l'article 142, punt 5, on es diu que "En els supòsits dels 
equipaments sense ús determinat, canvi d’ús dels actuals equipaments, i els equipaments que 
no es puguin adaptar a les característiques edificatòries contigües a l’emplaçament, es 
redactarà un pla especial que definirà els usos i paràmetres edificatoris d’aplicació.", es 
redacta aquest pla especial per a definir els usos i paràmetres edificatoris d'aplicació 
per a la zona definida en aquest pla especial. 
En la normativa que segueix s'han adoptat molts dels paràmetres edificatoris de la 
zona 6a, juntament i complementant-los amb els definits en aquest pla especial. 
 



 
 

 

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL 
A continuació es defineixen els paràmetres normatius referents a la zona de l'àmbit del 
pla especial. 
 
1.- Àmbit. 
L'àmbit, zona afectada, pel pla especial es troba situat dintre del pati de l'Escola l'Entorn, amb adreça al carrer 
Montseny, nº15. Es tracta de la zona del pati que està a la cantonada del carrer Montseny i carrer Mossèn Ramon 
Avellana, a la banda sud-est del conjunt. 
 
2.- Superfície. 
La superfície de l'àmbit del pla especial és de 1.085 metres quadrats. Té una façana al carrer Montseny de 27,90 metres 
lineals i una façana al carrer Mn. Ramon Avellana de 37,50 metres lineals. 
 
3.- Condicions d'edificació: 
L'edificació, dins d'aquests espais, s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a les 
condicions ambientals que haurà de respectar, i a la integració al sector on s'emplacin. 
 
4.- Paràmetres edificatoris: 
PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Tipologia Edificació aïllada i/o entre mitgeres 
Edificabilitat neta màxima Docent: 0,50 m² sostre/m² sòl 

Esportiu: 0,50 m² sostre/m² sòl 
*Zona PLA ESPECIAL inclosa en el total de l'àmbit d'equipament a la 
què pertany. L'àmbit és únic i es pren com a una unitat quant a aquest 
paràmetre. 

Ocupació màxima principal 50% del total de la zona d'equipaments en la què està inclosa 
*Zona PLA ESPECIAL inclosa en el total de l'àmbit d'equipament a la 
què pertany. L'àmbit és únic i es pren com a una unitat quant a aquest 
paràmetre.

Ocupació màxima secundària 10% (màxim 45 m²) 
Alçària reguladora màxima 10,00 m 

*L'alçada inclou tots els elements constructius de coberta a excepció 
de xemeneies, antenes, etc. 

Núm. de plantes PB+1 PP 
Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m 
Separacions mínimes a veïns i carrer No n'hi ha 

*Es pot edificar l'edificació principal i la secundària a mitgera amb els 
edificis i finques veïnes. 
*Es pot edificar a front de carrers, a l'alineació amb el vial públic, tant 
les edificacions principals com les secundàries. 
*És permesa l'edificació aïllada dintre l'àmbit definit en el pla especial. 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal. 
 
5.- Condicions de l’ edificació auxiliar 
Per a les edificacions auxiliars es requeriran les condicions següents: 
5.1.- Se situaran preferentment al fons de la parcel·la. En cas de necessitat es podran situar a front de carrer o com a 
edificació aïllada. 
5.2.- La línia de contacte amb les parcel·les laterals i/o de façana a carrer no superarà els 7,00 m. 
5.3.- La separació mínima entre edificis en la mateixa parcel·la serà d'un mínim de 3,00 m. 
5.4.- Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment. Poden ser planes o 
inclinades. 
5.5.- S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació principal. 
 
6.- Condicions d’ús 
6.1.- Els usos admesos són els següents: centres per a l'educació en qualsevol grau o especialització, amb 
instal·lacions annexes esportives i culturals. Edificacions i instal·lacions esportives, campaments, centres d'esbarjo i 
serveis annexos. 
6.2.- En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota el local de les 
mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el desallotjament de les persones amb 
seguretat. També s'admet l'ús de garatge/aparcament. 



 
 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
ACCESSOS 
Com ja s’ha esmentat anteriorment a la finca té accés des del carrer del Montseny i 
des del carrer Mn. Ramon Avellana. Carrers totalment consolidats i urbanitzats. 
 
A.C.A. 
Totes les finques objecte del Pla Especial es troben fora de zones inundables. 
 
SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 
La finca ja compta amb subministrament elèctric, el qual té la potència suficient per a 
l’abastament de les previsions d'usos. 
La finca disposa d’aigua potable de la xarxa pública del municipi. Aquest servei està 
enterrat actualment i en bon estat. 
 
AFECTACIÓ MEDIAMBIENTAL 
Es mantenen els usos i situació dels edificis existents en la finca. 
Les activitats i usos previstos no canvien i per tant no suposa cap afectació 
mediambiental en l'entorn ni en la finca ja que es prendran les mesures necessàries per 
a la correcció dels paràmetres afectats i que es consideri necessari corregir. 
 
 
VIABILITAT ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT 
No procedeix realitzar un estudi de viabilitat econòmica. 
 
 
CONCLUSIONS 
Per tot l'exposat anteriorment es conclou la possibilitat de realitzar i desenvolupar els 
usos previstos, vers l'entorn i la finca existent, definits en aquest pla especial, amb total 
compatibilitat. 
 
 
Banyoles, febrer de 2017. 
El/s arquitecte/s. 



 
 

 

2.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
A continuació s’adjunten per a informació complementària i justificativa d’aquesta 
memòria els següents documents: 
  
 - Referència cadastral. 
  *Fitxa cadastral Rústica. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL 
 *FITXA CADASTRAL 
 



 
 

 

3.- PLÀNOLS 
 
Els plànols nº5 i nº6 són informatius d'una proposta d'espai polivalent que no afecten la 
documentació normativa del present Pla Especial. 
 
1.- SITUACIÓ / EMPLAÇAMENT / ORTOFOTOPLÀNOL 
2.- ESTAT ACTUAL: PLANTA / SERVEIS EXISTENTS 
3.- PLA ESPECIAL: ÀMBIT / ZONA AFECTADA 
4.- PLA ESPECIAL: ÀMBIT SUPERPOSICIÓ SOBRE POUM 
 
5.- PROPOSTA PISTA POLIVALENT: PLANTA 
6.- PROPOSTA PISTA POLIVALENT: SECCIÓ 
 
 



 














