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1. ANTECEDENTS I FONAMENTS JURÍDICS
La Llei 1/2005, de 26 de juliol, d’Urbanisme (en concret Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya) estableix, al seu article 8, com a principi general que ha de regir en els processos
urbanístics de planejament i gestió, el de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de
participació dels ciutadans. Per a l’efectivitat d’aquest principi general, l’article 59.3.a) de la mateixa
Llei, estableix que la memòria del document de planejament, en aquest cas el Programa
d’Ordenació Urbanística Municipal de Espinelves ha d’integrar el Programa de participació
ciutadana que l’Ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del instrument
de planejament a aprovar.
Art. 8 Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics
1.

Es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.

2.

Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics, com a òrgans
locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l'apartat 1.

3.

Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del planejament
i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat.

4.

Tothom té dret a obtenir dels organismes de l'administració competent les dades certificades que
els permetin assumir llurs obligacions i l'exercici de l'activitat urbanística.

5.

S'han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació dels projectes urbanístics, els
mitjans d'accés de la ciutadania als dits projectes i als documents corresponents i la prestació
d'assistència tècnica perquè puguin comprendre'ls correctament.

6.

Els organismes públics, els concessionaris de serveis públics i els particulars han de facilitar la
documentació i la informació necessàries per a la redacció dels plans urbanístics.

7.

En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders públics han de respectar la iniciativa
privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos d'insuficiència
o d'incompliment, sens perjudici dels supòsits d'actuació pública directa.

8.

La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada com a organismes de caràcter
públic i a entitats, societats o empreses mixtes.

En el Reglament que desplega el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, és a dir, el
Reglament 305/2006, de 18 de juliol, hi figura també en el seu articulat referències al dret a la
participació ciutadana, tal i com referenciem a continuació:
CAPÍTOL III
Dret a la participació ciutadana
Article 21
Foment de la participació ciutadana en els processos de planejament i gestió urbanístics
Les administracions urbanístiques han de fomentar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes
en la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, en tot cas, han de sotmetre
aquests instruments als tràmits d’informació pública previstos en la Llei d’urbanisme i en aquest
Reglament.
Article 22
Programes de participació ciutadana en el procés de planejament
22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments de planejament
urbanístic, l’administració competent pot aprovar el corresponent programa de participació
ciutadana, d’acord amb el que estableix l’article 105 d’aquest Reglament.
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22.2 El programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes per tal de
facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament,
com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit
d’informació pública, i pot referir-se a les fases i continguts següents:
a)

Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública: 1r. Accions
d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el planejament i facilitin les dades
necessàries per donar coneixement suficient del seu abast i característiques.
Aquestes accions poden comprendre la publicació i exposició al públic d’un avanç de
l’instrument de planejament i la realització d’actes informatius, conferències, presentació
d’estudis previs i altres instruments similars.
2n. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es posaran a
disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves opinions, així com per
facilitar el debat i la presentació de propostes. Es poden incloure enquestes, entrevistes, debats
en grup, tallers de propostes i similars. En tot cas, els canals previstos han de buscar la
intervenció dels sectors de població significatius en el territori i no limitar-se a una crida
genèrica a la participació. Aquestes actuacions poden ser complementades amb mitjans
telemàtics.

3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació de l’informe de
resultats d’aquest procés.
b)

Contingut en relació amb el període d’informació pública: 1r. Mecanismes d’informació sobre
l’ordenació proposada per l’instrument aprovat inicialment.

2n. Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest període i el sistema de
recollida d’al·legacions i propostes de manera que faciliti la seva presentació, habilitant els mitjans
i els espais adients d’acord amb les característiques del territori.
c)

Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació pública:1r. Realització
d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes les fases del
procediment d’elaboració.

2n. Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració.
22.3 L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al diari o
Butlletí Oficial que correspongui i el seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les
dependències i en l’horari que l’edicte assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra
mesura de divulgació o publicitat.

Article 105
Programa de participació ciutadana en el procés de planejament
105.1 Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en qualsevol
moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del programa de participació
ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22 d’aquest Reglament.
105.2 L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació
o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o simultàniament a la
publicació de l’avanç del pla.
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2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM APROVAT AL INICI
DELS TREBALLS
En el document d’inici de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística de Espinelves, i de conformitat
amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el seu Reglament, es va establir quin seria el Programa de
Participació Ciutadana del POUM.
El novembre de 2013, l’Ajuntament de Espinelves va aprovar, en sessió ordinària del ple municipal,
l’inici de l’expedient de redacció i formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
així com el Programa de Participació Ciutadana.
El Programa de Participació Ciutadana (PPC), estableix el procés de participació en la formació del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i relaciona i concreta els mecanismes de consulta i de
participació perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los.
El POUM és un instrument d’ordenació integral del territori per a planificar el desenvolupament
del municipi. Això comporta reflexionar entorn el model de municipi que es vol des de la ciutadania.
A través de la planificació del territori s’estableix, per exemple, on es situen les noves
infraestructures i equipaments, on s’ubica l’activitat econòmica i comercial, on es podran construir
nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar.
L’objectiu del procés de participació és implicar els veïns en la construcció del model de municipi
recollint les seves propostes i suggeriments entorn els criteris i les necessitats del municipi respecte
a temes on la revisió del POUM té alguna incidència. La voluntat municipal és fomentar el debat i
la deliberació col·lectiva i recollir i analitzar les seves aportacions i opinions.
Per tal de facilitar la participació activa de la població es varen habilitar diferents mecanismes en
funció de la fase i moment del procés de redacció del POUM. Destacar que aquesta participació ha
anat acompanyada en tot moment de la informació necessària.
Les actuacions que finalment s’han dut a terme en matèria de participació ciutadana, han estat
fruit en tot moment, de la voluntat política i tècnica i de la situació actual del municipi.

2.1 FINALITATS
2.1.1 Finalitats generals
La finalitat principal del PPC és que els habitants del municipi prenguin protagonisme en les
diferents fases del procés i el facin seu, aportant opinions i coneixements al llarg de tot el procés
d’elaboració del POUM. El PPC és l’instrument que pretén garantir i fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i gestió
del POUM.
A partir d’una metodologia participativa es pretén copsar i incorporar l’aportació de la ciutadania
tant a través de les diferents organitzacions socials, administratives i econòmiques representatives
del municipi, com també de la participació individual de persones no organitzades, que sovint no
tenen l’oportunitat de participar activament en les polítiques locals.
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2.1.2 Finalitats concretes
El procés participatiu en el marc del POUM persegueix les següents finalitats concretes en les
diferents fases que s’exposen a continuació, les quals marcaran les pautes a seguir en el procés de
participació ciutadana paral·lel al propi procés d’elaboració del propi POUM.

Fase 1: Presentació general del POUM i copsar la percepció ciutadana





Presentar el procés del propi programa de participació ciutadana, així com els objectius que
es persegueixen amb aquest.
Presentar a la població el procés global del POUM, donar a conèixer els primers treballs de
l’equip redactor (objectius, criteris d’ordenació, diagnosi, etc.), i recollir opinions, debat i
consens sobre els mateixos. S’articula a partir d’accions d’informació i comunicació, que
difonguin l’acord d’iniciar el planejament i facilitin les dades necessàries per donar
coneixement suficient del seu abast i característiques.
Aconseguir copsar les percepcions generals i concretes de la població envers l’estat general
del municipi i concret de diferents àmbits de caire urbanístic.

A partir d’aquesta fase i al llarg del procés de redacció del POUM, fins a la segona sessió de
participació del procés, s’utilitzaran diferents instruments per informar i recollir la opinió dels
ciutadans i ciutadanes:



Una fitxa - qüestionari per tal que els veïns el puguin emplenar i fer arribar a les oficines
municipals.
Els veïns podran accedir a tota la informació i fer arribar propostes a través d’un espai de
participació a la web municipal.

Fase 2: Redacció POUM i consens sobre les línies generals marcades




Un cop recollida i analitzada la informació de la primera fase, es desenvoluparan sessions
de treball individual amb la ciutadania que ho desitgi per debatre les actuacions i objectius
que es proposin en el marc del POUM.
Aquesta segona fase es basa en copsar totes les opinions, propostes i percepcions envers
el desenvolupament urbanístic futur del municipi, a partir del debat sobre les diferents
propostes sorgides en el marc del POUM.

Fase 3: Aprovació inicial POUM




Presentar públicament i fer divulgació del projecte elaborat per l’equip redactor, per tal de
fer-ne la màxima difusió, i fer el procés de retorn a tots els assistents a les sessions de treball
mitjançant tramesa postal de la informació (tríptic informatiu) i a través de l’oficina
d’informació del Pla (dependències municipals).
Obrir el període d’al·legacions durant el qual els ciutadans poden presentar Suggeriments,
Propostes i Alternatives. Aquestes es podran fer arribar a partir d’una bústia habilitada on
estarà exposada la documentació que es vagi generant.

Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació pública:



1r. Realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes
les fases del procediment d’elaboració per part dels i les participants.
2n. Oferir mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració.
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2.2 ESQUEMA GENERAL DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL POUM

6

PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL D’ESPINELVES

V MEMORIA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3. ACTUACIONS
3.1 RESUM DE LES ACTUACIONS REALITZADES FINS A L’APROVACIÓ INICIAL

Els processos de planejament i gestió urbanístics van acompanyats d’un procés participatiu que, a
més d’informar sobre tots els resultats que es van obtenint, permet a la ciutadania donar la seva
opinió sobre el model urbanístic que vol per al seu municipi. En aquest sentit, per facilitar la
participació activa de la població s’han habilitat diferents mecanismes en funció de la fase i moment
del procés.

D’aquesta manera, en el present apartat estructurarem les diverses actuacions realitzades a partir
de les diferents fases plantejades en el procés participatiu.

Fase 1: Presentació general del POUM i copsar la percepció ciutadana
Aquesta primera fase, correspon al procés d’informació i de participació ciutadana engegada a
partir de l’aprovació de l’inici dels treballs del POUM.
Tal i com es marcà en el PPC, aquesta primera fase es basà en un procés comunicatiu i participatiu
articulat al voltant d’una sessió informativa de presentació i un fòrum de debat obert a tota la
població del municipi i amb un marcat caràcter doncs, informatiu i de debat.
Així doncs, el procés de participació ciutadana en el marc d’elaboració del POUM, s’inicià a partir
d’una sessió informativa i de debat, la qual tingué com a objectiu informar i donar a conèixer els
següents elements:








L’equip redactor del POUM i l’equip de Participació Ciutadana.
Què és el POUM?
Per què és necessari?
Documents que conté.
Procés global de l’elaboració.
Procés de Participació Ciutadana: definició, objectius, agents, fases i instruments.
Qüestionari d’opinió ciutadana.

Aquesta primera sessió de participació ciutadana es portà a terme a l’equipament municipal
Pavelló municipal i comptà amb la participació d’una trentena d’assistents.
Aquesta sessió informativa, com és obvi fou oberta a tota la població en general amb l’objectiu de
promoure la participació dels ciutadans, entitats i associacions del municipi. Així la convocatòria a
la mateixa es realitzà a partir dels següents mitjans:




Tramesa de cartes informatives a totes les llars del municipi.
Ban - Cartell a diferents indrets de la vila.
Publicació als mitjans d’informació locals (per exemple web municipal).

La sessió es desenvolupà satisfactòriament a partir de la següent estructura:
1. Obertura de la sessió a càrrec del Sr. Joan Manuel Claveria Regales, alcalde de Espinelves.
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2. Presentació del procés d’elaboració del POUM
3. Explicació del procés de participació ciutadana
4. Torn obert de precs i preguntes
Alguns dels aspectes que es plantejaren, varen ser:


Treballs previs. Consistents en digitalitzar sobre una base topogràfica del nucli urbà a escala
1/1000, i del terme municipal a 1/5000, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Sobre
aquesta base s’ha afegit també totes les modificacions puntuals i figures de planejament
sectorial aprovades.



Amb aquesta documentació s’ha elaborat una primera proposta general del creixement,
així com del nou disseny dels àmbits de sòl urbà no consolidat. Aquesta proposta,
presentada i aprovada per l’Ajuntament com l’Avanç del planejament, tant des dels
tècnics redactors com des de l’Ajuntament, es va considerar necessari per a establir un
punt de partida que servís de base de debat ciutadà sobre el model de poble que es desitja
pel futur.

D’aquesta manera, la sessió informativa i de debat sobre el POUM a càrrec de l’equip de govern
municipal i de tècnics de l’equip redactor, serví per donar a conèixer el tret de sortida dels treballs
relatius al procés de revisió de l’actual planejament urbanístic, consistent en adaptar-lo en un
POUM.
En aquest sentit s’explicà a tots els assistents que aquesta revisió/adaptació del planejament no té
com a principal fita el creixement urbanístic del municipi, sinó la seva consolidació.
Al llarg de la presentació s’utilitzà un llenguatge planer, clar i entenedor per a tothom, amb
estratègies oratòries que serviren per motivar i implicar els oients en el procés que s’iniciava.
D’altra banda, en el fòrum de debat, on els assistents pogueren expressar la seva opinió, des de
l’equip de participació ciutadana es donà rellevància al fet de reflexionar en clau de comunitat,
deixant de banda els interessos personals per centrar el debat en els interessos col·lectius.
Cal destacar que en aquesta primera sessió informativa, l’equip de participació donà a conèixer a
tots els assistents el procés de participació que es desenvoluparà paral·lel al propi procés
d’elaboració del POUM i en concret els diversos elements i/o espais de participació/ informació
establerts per tal de facilitar la participació activa de la població, els quals enunciem a continuació:


Punt d’informació del POUM a les dependències municipals.



Espai web propi del POUM a la web municipal

(http:// http://webspobles.ddgi.cat/sites/espinelves/), en el qual es pot accedir a diversa
informació relativa amb el POUM.


Qüestionari d’opinió ciutadana, per tal que els veïns el puguin emplenar i fer arribar les
seves opinions i suggeriments sobre el futur urbanístic del municipi, a través de les oficines
municipals.



Concertació d’hores de visita amb els tècnics redactors i/o amb els regidors a hores
convingudes (redactant una fitxa per cada veí, amb un comentari sobre la qüestió
plantejada).
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Qüestionari d’opinió ciutadana

El qüestionari d’opinió ciutadana (veure Annex) fou ideat amb l’objectiu de copsar la opinió de la
ciutadania de Espinelves de forma àmplia i a fi i efecte de recollir els suggeriments i propostes
entorn els criteris i objectius que ha de recollir el futur POUM, així com les idees i criteris
fonamentals entorn el model de municipi.

El qüestionari doncs, s’estructurà en dos qüestions:


La situació actual del municipi (com està el poble avui).



Model urbanístic futur per Espinelves (cap a on volem anar).

S’establí que el qüestionari el podia respondre qualsevol persona empadronada al municipi major
de 16 anys d’edat.

El qüestionari fou lliurat a tots els assistents de la primera sessió informativa del procés de
participació i també es facilità a les dependències municipals, així com a l’espai web del POUM
ubicat a la pàgina municipal.

Es reberen un total de 30 qüestionaris degudament complimentats. El perfil de les persones que
respongueren el qüestionari fou força heterogeni i divers, tant pel que fa el gènere, l’edat o la
situació laboral dels mateixos.

Tanmateix, no podem analitzar en profunditat aquests qüestionaris, ja que malauradament, amb
el canvi de seu de l’Ajuntament, s’ha extraviat bona part de la informació.

Fase 2: Redacció POUM i consens sobre les línies generals marcades
Per la redacció del POUM es constituí el Consell Urbanístic Municipal, format per càrrecs electes,
tant de l’equip de govern, com de l’oposició, així com per tècnics municipals. Aquest consell és
l’encarregat de coordinar els treballs d’elaboració del POUM del municipi i en concret, esta integrat
per:


Sr. Joan Manuel Claveria Regales
Alcalde. Urbanisme, promoció, sanitat, cultura, serveis socials



Carles Creixans Rovira
Regidor



Eduardo Diaz Manso
1r tinent d’alcalde i tresorer. 2n Tinent d’alcalde. Urbanisme. Medi ambient. Representant del CILMA.



Carles Parareda
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Regidor


Sr. Josep Breix Rossell






Sra. Mercè Comamala Laguna



Jaume Hernàndez Martínez

secretària de l’Ajuntament.

tècnic redactor del POUM.

En aquesta fase, l’objectiu primordial del procés participatiu fou aconseguir un nivell de
coresponsabilitat que permetés la redacció del POUM, sense tensions i amb consens i cohesió
social. Per tal d’assolir aquest objectiu, calia copsar totes les opinions, propostes i percepcions de
la ciutadania envers el desenvolupament urbanístic futur del municipi.
Amb aquesta intenció, s’articularen sessions de treball individual amb tots els ciutadans del
municipi que ho sol·licitaren per tal de permetre el debat al voltant del desenvolupament urbanístic
futur del municipi, així com el plantejament de noves propostes i actuacions que posteriorment
s’analitzaran la seva viabilitat tècnica i política.
Alhora questes sessions permeteren recollir les diverses consultes particulars dels veïns i veïnes del
municipi, per part de l’arquitecte municipal, Jaume Hernández, davant la nova revisió del
planejament urbanístic en el POUM.
Tanmateix també serviren per donar a conèixer a la ciutadania l’estat dels estudis previs, així com
el procés que ha de seguir d’elaboració del POUM al municipi.
Així doncs, El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 de juny de 2013 va aprovar
l’Avanç del POUM d’Espinelves i es va publicar al Bop: 131-0 Edicte: 7899. S’exposà al públic per
termini d’un mes als efectes que els interessats formulin al·legacions i suggeriments que considerin
convenients.
Per decret d’alcaldia núm. 125/2013 de 18 d’octubre es va aprobar el Reglament del Consell Assessor
urbanístic d’Espinelves (CAU - ME)
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3.2 ACTUACIONS A REALITZAR DESPRÉS DE L’APROVACIÓ INICIAL
Fase 3: Aprovació inicial POUM
Un cop analitzada la informació recollida per part dels ciutadans i ciutadanes en les dues fases
anteriors i de redactar la present Memòria de Participació Ciutadana, es passarà a l’aprovació inicial
del POUM.
El procés de participació ciutadana d’aquesta última etapa inclourà un procés d’informació pública
a partir d’un document de retorn a tots els participants de les sessions i a la ciutadania en general
a través de:


Enviaments postals amb la informació del procés a tots els ciutadans a través d’un tríptic
informatiu que s’adjuntarà al butlletí municipal.



Oferir gratuïtament la documentació a tots els ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin, a
través de l’oficina d’informació i atenció municipal, on es donarà la documentació del
procés a les persones que ho desitgin.

Tanmateix es desenvoluparà una presentació pública per donar a conèixer al conjunt de la població
els continguts del document de l’aprovació inicial del POUM.
Així a partir d’aquest document de retorn, els ciutadans de Espinelves podran realitzar les seves
observacions a partir d’instàncies o al·legacions en cas necessari, amb tota la informació pertinent.
L’inici del període d’exposició pública s’iniciarà un cop redactat el document del POUM, conclosos
els estudis que avalen, amb la seva aprovació inicial i a partir de la convocatòria del preceptiu
període d’informació pública.
El període d’informació pública, que es farà per un termini no menor a 45 dies, es realitzaran
diverses actuacions de divulgació, com ara:


Consultes: es reforçarà la informació sobre temes del POUM que es presta des del serveis
tècnics municipals que facilitarà la possibilitat de consulta durant l’horari de visites. Així es
pretén facilitar al màxim la informació necessària als ciutadans per tal de presentar
suggeriments, propostes i al·legacions.

Publicitat: sense perjudici dels anuncis preceptius als diaris i butlletins oficials, es procurarà donar
la màxima difusió del període d’informació pública a través del taulell d’anuncis, la pàgina web
municipal, premsa comarcal, etc.


Així doncs, el document d’aprovació inicial, endega el procés de tramitació del POUM. El
procés fins a la vigència del document, seguirà els passos següents, comentats de forma
simplificada:



Després d’aquesta aprovació inicial, el projecte s’exposarà al públic per un termini de dos
mesos. Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre a publicar
en el termini de deu dies de l’acord d’aprovació.



A més aquest acord es donarà a conèixer amb la màxima difusió possible als veïns del
municipi, per tal de garantir la màxima participació. El Pla restarà en el temps d’exposició
pública en les oficines municipals.
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Simultàniament es concedirà audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el
municipi de Espinelves .


Es demanaran al mateix moment els informes a les administracions amb competències
sobre el tema, que no hagin informat el primer projecte, o que en els seus informes es
demanessin esmenes. En aquest mateix període es recolliran les al·legacions dels veïns,
arran de l’exposició pública.



Recollides les al·legacions i els informes de les administracions, si cal, es redactarà un
projecte modificat del Pla d’Ordenació que reculli totes les disposicions que calgui introduir
al planejament i s’aprovarà provisionalment per l’Ajuntament, i es trametran a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.



L’acord de l’aprovació definitiva s’ha de publicar en el diari o butlletí oficial i indicarà
explícitament el lloc i els mitjans per tal de que es puguin exercir els drets dels ciutadans.
El Pla no serà executiu fins a la publicació de l’acord en el Diari Oficial de la Generalitat.
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4. ANNEX
QÜESTIONARI D’OPINIÓ CIUTADANA

QÜESTIONARI d'opinió ciutadana en el marc
de la redacció del POUM
Com voleu que sigui el municipi de Espinelves en el futur? Com us l'imagineu d’aquí a 20 anys?
Una de les maneres de definir com serà Espinelves en els propers anys és per mitjà del seu Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Ara l’Ajuntament està a punt d’iniciar el procés de
revisió de l’actual Planejament Urbanístic i abans de començar, vol escoltar la veu dels ciutadans
per saber com volen que evolucioni el poble.
Per això que l’Ajuntament ha posat en marxa un procés de consulta als ciutadans. Una part
important d’aquesta consulta és el qüestionari que ara teniu a les vostres mans.
Aquest qüestionari tracta sobretot dos temes: què opineu sobre la situació actual del municipi, i
d’altra banda, quin model urbanístic us imagineu per Espinelves del futur.
Animeu-vos a respondre aquesta enquesta.
Contestar les preguntes us ocuparà poc temps, però les vostres respostes seran realment
importants per contribuir a la construcció de Espinelves.
Qui pot contestar el qüestionari?
Totes les persones empadronades a Espinelves majors de 16 anys.
On puc portar-lo un cop l’hagi contestat?
A l’Ajuntament de Espinelves (Serveis Tècnics municipals)
Fins quan tinc temps?
Fins el dia 30 de juny de 2010.
Com em puc informar?
Trucant al telèfon de l’Ajuntament
On puc aconseguir un altre exemplar del qüestionari?
A l’Ajuntament i a la pàgina web municipal: wwwespinelves.cat
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DADES

DEMOGRÀFIQUES

A. DADES PERSONALS
Sexe

Esteu empadronats a Espinelves ?
Dona

Si

Home

No

Edat

Quants fa que viu a Espinelves ?
de 16 a 19 anys

de 0 a 5 anys

de 20 a 29 anys

de 6 a 10 anys

de 30 a 39 anys

de 11 a 20 anys

de 40 a 49 anys

Més de 20 anys

de 50 a 59 anys
de 60 a 69 anys
De 70 o més anys

Nivell d’estudis acabats
Primaris inacabats
Primaris
Secundaris (ESO, BUP, COU,FP..)
Universitaris

ENCAIX TERRITORIAL
1. Quin paper hauria de jugar Espinelves dins del nostre territori comarca
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2. Quina és la imatge que us agradaria que Espinelves projectés als visitants

VALORACIÓ DEL PAISATGE URBÀ I RURAL COM A RECURS PATRIMONIA
3. Quins aspectes
limitar ?

del sòl rústic

consideres que s’haurien de potenciar o

4. Destaqueu tres racons del municipi des del punt de vista paisatgístic

5. Quins àmbits, edificis, elements o entorns s’haurien de protegir

LES INFRAESTRUCTURES D’ACCÉS I VIALS
6. Quina opinió us mereixen els mitjans de transport?

7. Creieu que cal millorar l’accessibilitat al municipi

8. Quina opinió us mereix la xarxa interna de carrers del municipi i en concret
del vostre barri?
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL : ACTIVITAT PRODUCTIVA I LÚDICA
9. Quin tipus activitats econòmiques considereu ideal per Espinelves?

10. Quines activitats són especialment molestes
un lloc diferent a l’actual?

o s’haurien de localitzar en

11. Què us agradaria poder fer a Espinelves que ara no feu?

ESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPI
12. Creus que hauria de créixer el municipi ? i cap a on ?

13. Com han de ser les noves edificacions ?

EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
14. Trobes a faltar algun equipament a Espinelves i/o al vostre barri?
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15. Com han de ser les noves edificacions ?

POLITICA D’HABITATGE I USOS
16. Quin tipus d’oferta residencial manca al poble?

17. Quina opinió us mereixen els habitatges existents al poble?

NORMATIVA
18. Coneixes la normativa urbanística? Canviaries alguna cosa?

COMENTARIS I OPINIONS

Informe intern

RESUM REUNIONS CONSELL

Consell Assessor Urbanístic Municipal d’Espinelves
La participació ciutadana en matèria urbanística ha estat garantida tradicionalment a través
del procediment d’elaboració del planejament, mitjançant el dret de la ciutadania i les
entitats a presentar suggeriments i al·legacions durant el període d’informació pública i
l’acció pública per a la seva impugnació. El text refós de la Llei d’urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol; article 8.2) i el Reglament que la desenvolupa (Decret
305/2006, de 18 de juliol; article 24) preveuen un instrument que potencia i facilita la
participació en matèria urbanística a l’àmbit local: els Consells assessors urbanístics.
Aquests Consells es poden constituir voluntàriament per part dels Ajuntaments, com a
òrgans locals de caràcter informatiu i als efectes de fomentar i garantir els drets d’iniciativa
d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament
i de gestió.
El CAUM té facultats informatives i deliberatives per millorar els processos de participació
en matèria urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació, considerar les
propostes del planejament per garantir els objectius del desenvolupament sostenible,
debatre sobre les al·legacions presentades, així com estudiar, proposar i seguir les
mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la participació ciutadana en la
tramitació de les figures de planejament derivat, quan es consideri que la seva
transcendència ho justifiqui L’efectivitat del seu treball ve vehiculada pel caràcter preceptiu
dels seus informes en matèria de planejament general i ordenació urbanística estructural.

Quatre son les línies de treball del Consell, de cada una d’elles es desprendrà una sèrie
de resolucions que s’incorporaran al POUM.

Les línies de treball bàsiques son:
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Nucli Antic
- Cal protegir els edificis actuals
- Circulació pel nucli antic i la seva articulació amb la trama adjacent
- Especificar si s’admetran pubs i bars musicals

Medi Natural
-

Es pregunta si es fixaran corredors verds
Com es tractarà les rieres i el riu
Com es tractaran les masies existents

Habitatge
-

Es pregunta si es preveuen en les zones de creixement actuacions socials
Quins instruments tindrà el Pla per actuar en el preu

Zona Industrial
-

Es pregunta si es preveu una zona industria
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-

-
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- ACTA -1La participació ciutadana en matèria urbanística ha estat garantida tradicionalment
a través del procediment d’elaboració del planejament, mitjançant el dret de la
ciutadania i les entitats a presentar suggeriments i al·legacions durant el període
d’informació pública i l’acció pública per a la seva impugnació. El text refós de la
Llei d’urbanisme (Decret 3/2012 de 28 de febrer
article 8.2) i el Reglament que la desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol; article 24)
preveuen un instrument que potencia i facilita la participació en matèria urbanística a
l’àmbit local: els Consells assessors urbanístics.

Aquests Consells es poden constituir voluntàriament per part dels Ajuntaments, com a
òrgans locals de caràcter informatiu i als efectes de fomentar i garantir els drets d’iniciativa
d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament
i de gestió.
Dins del programa de participació ciutadana es recomanable en primer lloc crear una
Comissió de Seguiment (CS) dels treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal com a òrgan de participació del les entitats de població del municipi, amb la
funció de canalitzar les inquietuds i iniciatives ciutadanes i vehicular-les al Consell
Urbanístic Municipal
En el cas d’Espinelves, aquesta Comissió de Seguiment s’integrarà dins del mateix
Consell Urbanístic Municipal, el motiu d’actuar d’aquesta manera és evident, el municipi té
actualment uns 200 habitants, i per tant crear dos òrgans de treball per tant poca població
és redundant i poc operatiu.
El Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM) té facultats informatives i deliberatives
per millorar els processos de participació en matèria urbanística, formular i plantejar criteris
i alternatives d’ordenació, considerar les propostes del planejament per garantir els
objectius del desenvolupament sostenible, debatre sobre les al·legacions presentades, així
com estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la
participació ciutadana en la tramitació de les figures de planejament derivat, quan es
consideri que la seva transcendència ho justifiqui L’efectivitat del seu treball ve vehiculada
pel caràcter preceptiu dels seus informes en matèria de planejament general i ordenació
urbanística estructural.
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La tasca del Consell d’Espinelves s’estructurarà en cinc grans eixos temàtics:

1. DESENVOLUPAMENT URBÀ.
Ordenació del sòl, infraestructures, comunicacions, mobilitat, transport públic.
2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.
Activitat econòmica: comerç, empresa, indústria, turisme, noves ocupacions, formació,
treball i equipaments.
3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.
Patrimoni natural, gestió de residus, cicle integral de l’aigua, energia, espais lliures,
zones de protecció ambiental i educació mediambiental.
4. EQUIPAMENTS CULTURALS, EDUCACIÓ I FORMACIÓ.
Educació, ensenyament, equipaments culturals i educatius, serveis culturals i oci.
5. HABITATGE I COHESIÓ SOCIAL.
Habitatge i equipaments socials, sanitat, integració social, immigració.
El Consell es reunirà en sessions ordinàries, podent-ne convocar reunions extraordinàries,
si s’escau.
La pròxima sessió serà el 20 de desembre a les 20h.
ASSISTENTS :
L’alcalde o persona a qui delegui que actua com a president del consell
assessor.
El regidor d’urbanisme, obres i serveis
El regidor d’hisenda, serveis socials i ensenyament
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
El tècnic municipal d’urbanisme.
El tècnic redactor del POUM.
La secretària de la Corporació
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ACORDS ACTA NÚM.- 1

../../2013

1. DESENVOLUPAMENT URBÀ.
Ordenació del sòl, infraestructures, comunicacions, mobilitat, transport públic.
Xarxa viària urbana: Comprèn el sòl destinat a vies de circulació de vehicles i vianants,
proposades pel Pla d’Ordenació, o les que resultin del seu desplegament. Es consideren
vies: les calçades, les voreres, les zones d’aparcament, els carrers de vianants, les illes i
altres àrees lliures de protecció o reservades per a l’ampliació dels vials existents.
Xarxa viària territorial: Corresponent a la xarxa primària (Eix Transversal) i secundària (la
resta de carreteres) i constitueixen les vies d’accés principals.

a. Xarxa de camins rurals: Són camins de caràcter rural utilitats pels vehicles i les
maquinàries agrícoles i són el fruit de la recuperació d’antics camins agrícoles i ramaders
que pels seus traçats, situacions, recorreguts o morfologia representen una imatge
històrica i cultural.. Necessiten pavimentació, amb una capa asfàltica o de formigó.
Disposarà del servei intercalat de doble circulació, del tractament adequat en les
diferents cruïlles i d’espai per a parades i places (terra, gespa, graves...), amb els sistemes
de desguàs a cel obert.
b.
c. Xarxa de camins veïnals : Són els que donen accés als nuclis veïnals, a les masies, s’hi
admet el pas de vehicles rodats. Dins d’aquesta categoria s’inclouen la totalitat dels
camins establerts pels Plans de Prevenció d’Incendis municipals.
d.
e. Xarxa de senders : Són de lliure trànsit no s’hi admet el pas de vehicles rodats, comprèn
les vies de passejada, els PR, els GR-2, el meridià verd, així com els recorreguts locals i
corriols, no necessàriament senyalitzats; es objecte el present POUM la seva recuperació.

2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. (Activitat econòmica: comerç, empresa, indústria,
turisme, noves ocupacions, formació, treball i equipaments.)

3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.
Patrimoni natural, gestió de residus, cicle integral de l’aigua, energia, espais lliures, zones
de protecció ambiental i educació mediambiental.
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4. EQUIPAMENTS CULTURALS, EDUCACIÓ I FORMACIÓ.
Educació, ensenyament, equipaments culturals i educatius, serveis culturals i oci.

5. HABITATGE I COHESIÓ SOCIAL.
Habitatge i equipaments socials, sanitat, integració social, immigració.

El Pla d’Ordenació incorporarà d’acord amb el que estableix l’article 1 de la Llei
10/2004 de 24 de desembre de Modificació de la Llei d’Urbanisme, que esmena
l’article 59 d’aquesta llei, una memòria social que definirà les intencions de
l’ajuntament en matèria d’habitatge protegit i fixarà el volum del patrimoni municipal
que s’ha d’incorporar al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge.

Formarà part d’aquest patrimoni el percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió
obligatòria i gratuïta de les operacions urbanístiques en sòl urbà i urbanitzable. Si
les tipologies del producte immobiliari plantejades en alguna operació determinada
no s’ajusten a les determinacions establertes per als habitatges de protecció
pública, s’ha de preveure una permuta per un altre tipus de sòl, o en tot cas
l’alienació dels terrenys, ha de servir també per mantenir i incrementar el patrimoni
municipal de sòl i habitatge.

Nucli Antic
- Cal protegir els edificis actuals
- Circulació pel nucli antic i la seva articulació amb la trama adjacent
- Especificar si s’admetran pubs i bars musicals

Medi Natural
-

Es pregunta si es fixaran corredors verds
Com es tractarà les rieres i el riu
Com es tractaran les masies existents

Habitatge
-

Es pregunta si es preveuen en les zones de creixement actuacions socials
Quins instruments tindrà el Pla per actuar en el preu

Zona Industrial

Informe intern

-

-

Es pregunta si es preveu una zona industria
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ACTA -2-

-

ASSISTENTS :
JOAN MANEL CLAVERIA REGALES.
EDUARD DIAZ MANSO
CARLES PARAREDA VENTURA
CARLES CREIXANS ROVIRA
JOSEP BREIX ROSELL
DOLORS ROVIRA CASTELLS
JOAN ROQUET PAHÍ
JOSEP Mª CASADESÚS MASNOU
ANGEL TORTADÉS GUIRAO
ERNEST CREIXANS VALLS
JAUME HERNÀNDEZ MARTINEZ

AIDA

BLANCAFORT PUIG

ACORDS ACTA NÚM.- 1
../../2013

-

Estant presents tots els assistents amb excepció del Sr. Carles Creixans
es varen tractar dos aspectes dels POUM:
El primer punt va fer referència a la xarxa de camins acordant:
1r. No es permetrà tancar els camins rurals amb trànsit rodat
2n. Els camins veïnals d’ùs públic només es podràn tancar amb portes
de fusta i reixa amb molla que permeti el pas de vehicles.
3r. Els camins veïnals que vagin exclusivament a una finca privada
podràn tancar el seu pas a vehicles permeten sempre el pas de les
persones.

-

El segon punt de la reunió va girar sobre els equipament municipals
acordant:
1r. Modificar la qualificació d’equipament esportiu

per equipament

sense ùs específic, amb la finalitat de fer una reserva en cas que
sigui necessari construir un CEIP rural.
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ACTA -3-

ASSISTENTS :
JOAN MANEL CLAVERIA REGALES.
EDUARD DIAZ MANSO
CARLES PARAREDA VENTURA
CARLES CREIXANS ROVIRA
JOSEP BREIX ROSELL
DOLORS ROVIRA CASTELLS
JOAN ROQUET PAHÍ
JOSEP Mª CASADESÚS MASNOU
ANGEL TORTADÉS GUIRAO
ERNEST CREIXANS VALLS
JAUME HERNÀNDEZ MARTINEZ

Reunits : A les 21 p.m. a l’edifici de l’Ajuntament, es procedeix a comentar els següents
temes de debat :

1. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. (Activitat econòmica: comerç, empresa, indústria,
turisme, noves ocupacions, formació, treball i equipaments.)

Zona comercial
PEC no preveu cap zona de gran superfície.
D’acord amb el Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials. Els establiments comercials
es classifiquen en:
a. Petits establiments comercials (PEC): Comprèn els establiments, individuals o col·lectius, amb una
superfície de venda inferior a 800 metres quadrats. Es diferencien dos subtipus de PEC, aquesta distinció en
subtipus permet limitar la mida dels locals comercials que es poden situar als diferents barris:
- Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda inferior o igual a 120 metres
quadrats.
- Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda superior a 120 metres quadrats i
inferior a 800 metres quadrats.

Al tenir una població inferior a 5000 hab. No es possible instal.lar cap gran
superfície.

Zona Industrial
-

Es pregunta si es preveu una zona industria
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2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.
Patrimoni natural, gestió de residus, cicle integral de l’aigua, energia, espais lliures, zones
de protecció ambiental i educació mediambiental.
Nucli Antic
- Cal protegir els edificis actuals
- Circulació pel nucli antic i la seva articulació amb la trama adjacent
- Especificar si s’admetran pubs i bars musicals
Medi Natural
-

Es pregunta si es fixaran corredors verds
Com es tractarà les rieres i el riu
Com es tractaran les masies existents

Habitatge
- Es pregunta si es preveuen en les zones de creixement actuacions
socials
- Quins instruments tindrà el Pla per actuar en el preu

3. HABITATGE I COHESIÓ SOCIAL.
Habitatge i equipaments socials, sanitat, integració social, immigració.

El Pla d’Ordenació incorporarà d’acord amb el que estableix l’article 1 de la Llei
10/2004 de 24 de desembre de Modificació de la Llei d’Urbanisme, que esmena
l’article 59 d’aquesta llei, una memòria social que definirà les intencions de
l’ajuntament en matèria d’habitatge protegit i fixarà el volum del patrimoni municipal
que s’ha d’incorporar al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge.

Formarà part d’aquest patrimoni el percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió
obligatòria i gratuïta de les operacions urbanístiques en sòl urbà i urbanitzable. Si
les tipologies del producte immobiliari plantejades en alguna operació determinada
no s’ajusten a les determinacions establertes per als habitatges de protecció
pública, s’ha de preveure una permuta per un altre tipus de sòl, o en tot cas
l’alienació dels terrenys, ha de servir també per mantenir i incrementar el patrimoni
municipal de sòl i habitatge.

