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1. INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament d’Esponellà  ha encarregat als serveis tècnics del Consell Comarcal del 

Pla de l’Estany la modificació puntual del POUM en sòl urbà, localitzada en dos àmbits 

del nucli històric d’Esponellà: la zona de l’actual Ajuntament i la zona del polígon 

d’actuació urbanística discontinu PAU-1 –part Est-.  

 

L’objectiu principal és traslladar l’actual Ajuntament a l’edifici de Cal Baró i reordenar 

els àmbits adjacents a aquests equipaments.  

 

 

2. ANTECEDENTS 

2.1. Informació general 

La població d’Esponellà s’estén a la vessant dreta del Fluvià, a la falda d’un turó que 

domina el riu on hi hagué l’antic castell, que fou centre d’una important baronia 

creada a la fi del segle XIV.  

L’Avinguda Carles Fortuny (GIP-5121: carretera de Melianta a Crespià) travessa el nucli 

pel mig, separant la zona Nord històrica de la zona Sud, de construcció més recent. Les 

modificacions es concentren en la zona Nord del nucli, el casc antic.  

Aquest àmbit és majoritàriament residencial, amb alguns serveis i equipaments i una 

tipologia residencial de baixa densitat i alçada.  

 

2.2. Planejament vigent 

El planejament vigent de referència és el POUM d’Esponellà, que va ser aprovat 

definitivament el 15 de Març de 2007 i publicat al DOGC núm. 4.869 el 25 d’Abril de 

2007.  

 

També li és d’aplicació les diferents modificacions i planejament derivat que s’han 

anat aprovant, en especial, el que determina la Modificació núm 4 del POUM dels 

paràmetres urbanístics del nucli antic (clau 1) i creixement rural (clau 2), aprovada el 1 

de Juny de 2017 i publicada al DOGC núm. 7.421 el 27 de Juliol de 2017.  

 

2.3. Àmbit d’actuació 

Tal i com s’ha comentat, aquesta modificació es localitza en l’àmbit de l’Ajuntament –

en vermell- i en el del polígon discontinu PAU-1, part Est, zona Cal Baró –en blau-.  
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Ortofoto del nucli d’Esponellà. Font: ICGC 2018 

 

2.3.1. Àmbit Ajuntament (cercle vermell) 

Aquest àmbit es localitza en l’encreuament entre l’Av. Carles Fortuny i el C/ Pere Ordis 

–accés principal cap a l’interior del nucli històric-. La modificació inclou el mateix edifici 

de l’Ajuntament –un edifici aïllat de data 1998 i planta baixa i soterrani- i l’espai exterior 

de davant, on trobem un aparcament i part del C/ Pere Ordis.  
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Fotografies de l’àmbit de l’Ajuntament. Font: pròpia 

 

S’observa com, tot i estar qualificat com a zona verda l’espai de davant de 

l’Ajuntament, es tracta en realitat, d’un espai d’aparcament.  
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Ortofoto del nucli d’Esponellà. Font: ICGC 2018 

 

Situació urbanística 

 

POUM vigent ordenació Esponellà. Font: Ajuntament 

Aquest àmbit es troba classificat com a 

sòl urbà consolidat.  

L’edifici de l’Ajuntament es troba 

qualificat com a sistema, Equipament 

E3-E6 Ajuntament, i just a davant, hi ha 

un àmbit qualificat com a sistema 

d’espais lliures. En la realitat, part 

d’aquesta zona verda s’utilitza com a 

aparcament, accés de vianants a 

l’Ajuntament i accés rodat a la rampa 

del soterrani. S’ha de tenir en compte 

que el planejament no és molt adequat, 

donat que qualifica com a zona verda 

espais que per lògica haurien de ser 

d’accés a l’Ajuntament.  
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En aquest àmbit també trobem espais qualificats com a sistema viari, com son el C/ 

Pere Ordis i l’espai d’aparcament.  

 

2.3.2. Àmbit PAU-1 (àmbit blau) 

Per altra banda, també es modifica l’àmbit inclòs a dintre del PAU.I, especialment, la 

zona al voltant de Cal Baró.  

 

POUM vigent ordenació Esponellà. Font: Ajuntament 

 

Aquest edifici, anomenat Cal Baró (Can Pardala) és de titularitat de l’Ajuntament, es 

troba qualificat com a equipament, i la voluntat és que esdevingui el nou Ajuntament, 

donat el seu valor arquitectònic, històric i cultural.  
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Fotografies de l’àmbit de Cal Baró. Font: pròpia 

 

La vista de dalt s’ha realitzat des del PAU1, que es troba elevat 1,50m aproximadament 

respecte la cota del C/ Pere Ordis que passa per davant de Cal Baró.  

En les fotos de sota es pot veure el C/ Pere Ordis i els espais exteriors annexos, on 

s’observa que tot està consolidat.  

  

Fotografies de l’àmbit de Cal Baró. Font: pròpia 
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Fotografies de l’àmbit de Cal Baró. Font: pròpia 

 

En data 29 de Maig de 2009 es van començar les obres de reforma d’aquest edifici per 

tal d’adequar el seu interior al nou ús i garantir les condicions d’habitabilitat, 

accessibilitat i confort necessàries. Així mateix els exteriors de Cal Baró estan adequats 

per a ús públic.  

Just al costat de Cal Baró hi ha un edifici aïllat que està reformat i habilitat amb un ús 

públic de Casal d’avis.  

Per tant, es pot concloure que la zona de Cal Baró es troba actualment consolidada i 

llesta per ser utilitzada.  

  

Situació urbanística 

Aquest àmbit es troba classificat com a sòl urbà no consolidat, ja que es troba inclòs a 

dintre del polígon discontinu “PAU-1 – Nucli Esponellà – Cal Baró – Carrer Pere Ordis”-. 

 

La fitxa d’aquest polígon determina el següent: 

Denominació: polígon d'actuació urbanística núm. 1. 

Àmbit: sòl urbà dividit en dues zones. La primera esta situada al voltant de can 

Pardala i la carretera de Banyoles, on hi ha una zona edificable. L'altra zona es 

situada entre la carretera de Banyoles i la prolongació del carrer Ponent.  

Classificació: sòI urbà no consolidat, zona 2, de creixement rural. 

Localització: plànols 22 E 1/1000. 

 

Característiques Generals 

L’àmbit es situa en els terrenys situats a cada banda del carrer Ponent i el carrer 

Pere Ordis. 
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Objectius 

Obtenció de zona d'equipaments i zona verda al voltant de can Pardala. 

Promoció d'habitatge de promoció pública. 

Ordenació de la unió entre el casc antic i la zona nova. 

Determinació de la Gestió 

A Execució i carregues d’urbanització a càrrec dels propietaris. 

Cessi6 dels terrenys destinats a espais lliures i vialitat. 

Urbanitzaci6 dels espais lliures i vials. 

Reserva del 20,00% de I'aprofitament per habitatge social. Art. 57.3 de la 

Llei 2/2002. 

Cessió del 10% d'aprofitament mig. 

B Sistema d'actuació. 

Sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica. 

C Pla d'etapes. 

Primera etapa. 

 

Justificaci6 zona verda 

Àmbit 15.752,00 m2 

Vial 1.050,62 m2 

Parcel.la mínima 800,00 m2 (2 habitatges) 

Sup. Equipament 1.865,00 m2 

Sup. zona verda 950,00 m2 

Sup. Parcel·les 11.882,00 m2 

Edificabilitat 0,40 m2s /m2s 

Núm. parcel·les 11 

Màxim sostre 4.752,80 m2 

5/25 950,56 m2 ≤ 955 

 

L’edifici de Cal Baró, la zona exterior i la construcció del costat destinada a Casal 

d’avis es troben qualificats com a sistema d’equipaments.  

Per altra banda, la resta d’espai es troba qualificat com a sistema de zones verdes, vial 

i zona d’aprofitament privat amb clau 2.  

Les actuacions es localitzen en la zona Est del polígon discontinu.  

 

3. PROBLEMÀTICA DETECTADA 

Es detecten els següents punts de conflicte:  

 Doblament d’equipaments. Es compta amb dos edificis de titularitat pública 

preparats per desenvolupar els serveis d’Ajuntament.  Dels dos espais, el de Cal 

Baró és el que té més valor i reuneix unes condicions més adequades per 

esdevenir Ajuntament.  
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 Elevat cost de manteniment. El fet de tenir dos Ajuntaments comporta un cost 

elevat e innecessari de manteniment i pagaments dels dos edificis.  

 Situació urbanística incoherent amb la realitat. La situació urbanística de la 

zona de l’Ajuntament no és coherent ni respon a la realitat i necessitats 

existents. Així, hi ha qualificada una zona verda que és precisament l’accés a 

l’Ajuntament pels usuaris i rodat per a la planta soterrani. 

 La zona d’equipaments i zona verda de Cal Baró es troba totalment 

consolidada i per contra, es troba inclosa a dintre d’un polígon d’actuació 

urbanística.  

 Dificultat per desenvolupar el PAU1. Durant aquest temps, no hi ha hagut 

intencions per desenvolupar aquest àmbit, ja que els veïns no tenen intenció i 

tenen dubtes de com hauria de ser l’ordenació de l’espai.  
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4. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 

Aquesta proposta de modificació puntual del POUM, té per objectius: 

1. Traslladar l’Ajuntament de l’edifici actual a l’espai de Cal Baró.  

2. Extreure la zona d’equipaments i zona verda de Cal Baró del PAU-1.  

3. Transformar el PAU en un Pla de Millora Urbana.  

En conseqüència dels punts anteriors, es reordena tot aquest àmbit.   

 

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

5.1. Trasllat de l’Ajuntament 

Es tracta de traslladar l’actual Ajuntament a l’edifici de Cal Baró.  

 

D’aquesta manera, es requalificaria l’espai de l’Ajuntament actual, que passaria de 

sistema d’equipaments a zona d’aprofitament privat Clau 2. 

L’antic Ajuntament es requalifica com a clau 2, aconseguint un àmbit suficient per tal 

que tot quedi ordenat i alineat amb el traçat actual.  
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POUM vigent ordenació Esponellà. Font: Ajuntament 

 

POUM proposat ordenació Esponellà. Font: 

Ajuntament 

 

Justificació 

L’edifici de Cal Baró es troba actualment qualificat com a Equipament i es troba 

adequat per tal de desenvolupar aquests serveis. A més, aquesta edificació té un valor 

arquitectònic i cultural més alt que l’edificació actual.  

Per altra banda, la voluntat del consistori és la d’agrupar els equipaments en l’àmbit al 

voltant de Cal Baró, on a més, hi ha una zona verda adjacent.  

Amb aquestes modificacions es reordena l’àmbit, requalificant els espais per tal que 

tot quedi més alineat, que sigui més coherent i s’adeqüi a la realitat. 

 

5.2. Modificació zona PAU.1 

S’extreu l’àmbit dels equipaments i zona verda de Cal Baró del polígon d’actuació 

urbanística PAU-1 i es converteix el PAU en un PMU.   

Es vol canviar el mecanisme de desenvolupament de l’àmbit en sòl urbà no consolidat 

(de PAU a PMU) per tal de poder definir el projecte i l’ordenació més endavant, ja que 

no hi ha consens ara mateix. 

 



ST-E1509-ES MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ESPONELLÀ 

MPOUM Nº 3 Sòl Urbà: Reordenació Nucli Esponellà APROVACIÓ INICIAL 

 

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY  Pàgina 15 

 

POUM vigent ordenació Esponellà. Font: Ajuntament 

 

POUM proposat ordenació Esponellà. Font: Ajuntament i pròpia 
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Justificació 

Es justifica extreure Cal Baró i la zona verda adjacent donat que actualment l’espai es 

troba totalment consolidat i així es pot desvincular de qualsevol àmbit de gestió.  

Per altra banda, donades les dificultats per tal de desenvolupar aquest PAU i la 

indecisió per part dels veïns i l’Ajuntament sobre l’ordenació de l’àmbit, es decideix 

que la millor opció és transformar el PAU en un sector subjecte al desenvolupament 

d’un Pla de Millora Urbana.  

 

5.3. Modificació dels equipaments 

Degut al punt “1.1. Trasllat de l’Ajuntament”, s’han de plantejar altres àmbits on es 

situaran els equipaments, per tal que hi hagi un equilibri en el nucli.  

L’Ajuntament actual –sòl urbà consolidat- es requalifica com a aprofitament privat. 

Així, deixaríem de tenir 231,40 m2 de sòl destinat a equipaments en aquesta zona. Al 

mateix temps, s’extreu tot l’àmbit de Cal Baró del polígon d’actuació, passant de tenir 

un àmbit d’equipaments i zones verdes en sòl urbà no consolidat a sòl urbà consolidat. 

Això suposa un augment de sòl urbà consolidat de 2.941,16 m2 i un augment dels 

equipaments en sòl urbà consolidat de 1.861,49 m2. 

Finalment, a dintre del PMU1, es fixa una superfície d’equipaments de 360,67 m2, que 

compensa la requalificació de l’Ajuntament a aprofitament privat.   
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Amb totes aquestes operacions veiem que, a tot el nucli d’Esponellà, el còmput global 

d’equipaments en sòl urbà en general i consolidat augmenta: 

Tipus de sòl Vigent Diferencia Proposat 

Sòl urbà consolidat 5.207,17  1.630,09  6.837,26  

Sòl urbà no consolidat (PAU I) 1.861,49  -1.861,49   

Sòl urbà no consolidat (PMU1)  360,67 360,67 

TOTAL 7.068,66  129,27  7.197,93  

 

Justificació 

Es tracta de reordenar l’àmbit per un millor funcionament i mantenir l’equilibri de 

superfícies dels sòls destinats a sistema d’equipaments.  

 

5.4. Modificació de zones verdes 

Degut al punt “1.1. Trasllat de l’Ajuntament” i la reordenació de l’àmbit de davant, 

s’han de plantejar altres espais per a les zones verdes.  

Una part de davant de l’Ajuntament, passa de zona verda a sòl d’aprofitament privat. 

Aquesta es trasllada a un altra àrea que es trobava qualificada com a sistema viari i 

s’utilitzava com a aparcament. El trasllat es realitza en el mateix àmbit, a una distancia 

de pocs metres i a un espai amb característiques similars a l’espai que ocupava.  

Donat que l’Ajuntament es trasllada a un altre punt del nucli, no és necessari 

l’aparcament que actualment hi havia just a l’espai de davant. Per altra banda, es 

coherent requalificar aquest espai com a zona verda donat que és el punt d’accés al 

nucli interior i es crearia una façana verda d’entrada.  

D’aquesta manera, no només es mantenen les superfícies de sistema d’espais verds, 

sinó que aquestes augmenten al incloure l’increment de reserves d’espais lliures que 

s’han de fer al haver un canvi d’ús d’equipament a zona d’aprofitament privat –

requalificació de l’Ajuntament-.  

També augmenta la superfície de zones verdes en sòl urbà consolidat, al extreure part 

de l’àmbit de la zona de Cal Baró del PAU 1. Així:  

Tipus de sòl Vigent Diferencia Proposat 

Sòl urbà consolidat 1.805,62  1.008,39  2.814,01  

Sòl urbà no consolidat (PAU I) 952,53  -952,53  0,00  

TOTAL 2.758,15  55,86  2.814,01  

 

Justificació 

Es tracta de reordenar l’àmbit per un millor funcionament i mantenir l’equilibri de 

superfícies dels sòls destinats a sistema d’espais verds. 
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5.5. Planejament modificat 

Aquesta modificació fa necessària la modificació de:  

 Normativa: S’elimina la fitxa del PAU 1 del Capítol 7. Polígons d’actuació 

Urbanística. Article. 206 Definició i es crea el Capítol 7 bis. Plans de Millora 

Urbana amb l’article 206 bis. Definició.  

 Plànol “Ordenació. Esponellà”.  

 

5.6. Abast de les modificacions 

1. Modificacions en la geometria i/o ubicació de sistemes d’equipaments i espais 

lliures. 

2. En general, augment de la superfície d’equipaments i zones verdes en sòl urbà. 

Disminució de la superfície d’equipaments i zones verdes en sòl urbà no consolidat i 

augment en sòl urbà consolidat.  

3. Disminució de la superfície de sòl no consolidat.  

4. Disminució del sòl destinat a vialitat. 

5. Augment de la superfície de sòl d’aprofitament privat.  

 

Per tant, les actuacions en general son:  

1. Modificació de sistemes d’espais lliures i equipaments.  

2. Requalificació de sistemes en zones d’aprofitament privat: modificació dels usos 

existents.  

Aquesta modificació no comporta:  

1. Reclassificació del sòl. 

 

El quadre de superfícies de planejament vigent i proposat es pot consultar a l’Annex I. 

Quadre de Superfícies, al final d’aquest document.  

 

 

6. MARC LEGAL 

6.1. Legislació vigent 

La legislació urbanística vigent és la següent:  

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 de 

Febrer.  
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- Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el 

règim jurídic dels habitatge per fer efectiu el dret de reallotjament (RLU).  

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció 

de la legalitat urbanística.  

- RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,  la Llei 6/2009, del 28 

d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i la Directiva 2001/42/CE, 

relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. 

- Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica. 

- LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 

comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 

sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

 

6.2. Determinacions 

Aquesta modificació s’emmarca en el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), aprovat 

per Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, del 22 febrer, de modificació 

del text refós de la Llei d’Urbanisme, i pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 

municipi d’Esponellà. 

En concret l’art. 4 de la normativa urbanística del municipi, on es preveu la possibilitat 

de modificar les determinacions vigents amb condicions.  

 

Així mateix, l’art 96 del TRLU “Modificació de les figures del planejament urbanístic” 

determina: 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic 

se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 

excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: 

(...) 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 

d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; 

en el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la 

modificació. 
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c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 

dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les 

particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

(...) 

 

L’art. 97 del TRLU “Justificació de la modificació de les figures del planejament 

urbanístic” exposa:  

1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb 

relació als interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la 

modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas 

de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració 

negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament 

urbanístic general, en els supòsits següents: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial 

o de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment 

en el supòsit que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, 

bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé 

de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni 

públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes 

que objectivament en legitimin la modificació. 

b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert 

pel planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis 

de desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb 

el planejament territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o 

estratègic, d'acord amb les normes d'ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 

 

2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es 

pugui apreciar que hi ha una projecció adequada dels interessos públics, cal 

complir, com a mínim, els requisits següents: 

a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 

98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais 
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lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament 

urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 

b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls 

qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en 

compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 

d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les 

justificacions que estableix aquesta llei. 

c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de 

titularitat pública, no es poden empitjorar les condicions de qualitat o de 

funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls 

ja eren de titularitat pública s’ha de garantir aquesta titularitat per als nous terrenys 

que es proposa de qualificar d’equipaments abans que la modificació sigui 

executiva. 

d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels 

sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar 

convenientment justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents: 

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les 

necessitats. 

 

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en 

motivava la qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en 

altres terrenys de titularitat pública. 

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic 

públic. 

e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que 

ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres 

sòls de titularitat privada, la modificació ha de garantir la titularitat pública dels sòls 

abans que la modificació sigui executiva. 

(...) 

 

Com que hi ha modificació de zones verdes, també s’ha de tenir en compte l’art. 98 

del TRLU “Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o 

d'equipaments esportius”: 

1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte 

alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els 

equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 

urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la 
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funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels 

terrenys qualificats d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti 

la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o 

zona verda. 

2. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques aprova 

definitivament la modificació de les figures de planejament a què fa referència 

l'apartat 1, amb l'informe previ favorable de la comissió territorial d'urbanisme 

competent i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. 

3. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, no obstant el que 

disposa l'apartat 2, en el cas que un terç del nombre legal de persones membres de 

la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ho sol·liciti, ha de sotmetre l'expedient de 

modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la 

resolució definitiva de l'expedient correspon al Govern i només pot ésser 

aprovatòria si l'informe de la Comissió Jurídica Assessora és favorable. 

4. La resolució definitiva de les modificacions a què fa referència l'apartat 1 s'ha 

d'adoptar en el termini de dos mesos des de l'emissió del darrer informe. Si, un cop 

transcorregut aquest termini, no s'ha adoptat cap resolució expressa, s'entén que la 

modificació ha estat denegada. 

 

5. La tramitació regulada per l'apartat 2 no s'aplica a les modificacions esmentades 

que siguin incloses en el procediment de revisió d'un pla d'ordenació urbanística 

municipal, ni tampoc als ajustos en la delimitació dels espais esmentats que no 

n'alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el territori. 

6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la 

memòria pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que 

es compleix el que estableix aquest article. 

 

A més, també hi ha una transformació d’ús, que implica un increment del sostre 

d’aprofitament privat i per tant, s’aplica l’art. 99 “Modificació de les figures de 

planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de 

la densitat de l'ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos”: 

1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 

dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la 

documentació les especificacions següents: 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques 

afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del 
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procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. 

Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria 

d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel 

Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca 

d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les 

dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari 

de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de 

l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a 

aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de 

justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació 

vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en 

el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència 

l’apartat 1 resten també subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents: 

 

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una 

vigència inferior a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la comissió territorial 

d’urbanisme competent, abans de la tramitació. L’informe ha d’ésser demanat per 

l’administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès en sentit favorable si 

transcorren tres mesos des que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. Els motius 

que justifiquen la modificació han d’estar explicitats convenientment en la sol·licitud 

d’informe i s’han de fonamentar en raons d’interès públic degudament 

enumerades i objectivades. 

b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar 

les obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que 

l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o 

per retornar a l’ordenació anterior a la modificació. 

3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un 

increment de sostre edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació 

urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el 

percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

 

Serà necessari un increment de reserves, d’acord amb l’art. 100 “Modificació de les 

figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a 

sistemes urbanístics” quan:  
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(...) 

3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació 

general d'un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel 

planejament, ha d'incorporar una reserva mínima de 22,5  per cada 100  de sostre 

residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. D'aquesta 

reserva, s'ha de destinar un mínim de 15  de sòl per cada 100  de sostre residencial a 

zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a 

zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5  de sòl per cada 100  

de sostre destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del 

sostre edificable de l'àmbit. Als efectes anteriors, computen les reserves que s'han 

obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó de la destinació de l'àmbit en 

qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix 

l'article 65.5. 

4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de 

dotació s'han d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i 

equipaments d'acord amb les regles següents: 

a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir 

les reserves mínimes que estableix l'apartat 3. 

 

(...) 

c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin 

emplaçar en el mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir 

per l'equivalent del seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar 

a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació 

en el municipi. 

 

Per altra banda, segons l’art. 118 del DL 305/2006, “Determinacions i documentació de 

les modificacions dels instruments de planejament urbanístic”, les modificacions dels 

plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 

específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol 

cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s’introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i 

les normes urbanístiques objecte de modificació. 
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c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació 

corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que 

substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a 

espais lliures públics i equipaments públics exigits.  

 

6.3. Contingut documental 

D’acord amb l’art 118.4 del RLU, les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 

integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 

modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les 

modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 

altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació 

vigent. 

 

Al mateix temps, l’article 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme permet la modificació 

de les figures de planejament urbanístic tot seguint les mateixes disposicions que en 

regulen la seva formulació. 

Per tant, d’acord amb l’art. 59 del TRLU i 69 a 74 del RLU, que regulen la documentació 

pròpia dels POUM, la modificació hauria de contenir genèricament:  

1. Memòria descriptiva i justificativa amb els estudis complementaris que escaiguin:  

a. El programa de participació ciutadana.  

b. La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic 

sostenible.  

c. Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment del desenvolupament 

urbanístic sostenible.  

d. L’informe de sostenibilitat econòmica. 

2. Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.  

3. L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.  

4. La documentació mediambiental adequada.  

5. La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 

d’habitatge protegit.  

6. El document comprensiu previst a l’art. 8.5 del TRLU.  

 

Per altra banda, haurà de contenir la justificació del compliment dels art. 97, 98, 99 i 

100 del TRLU.  
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Atès que la finalitat no altera cap de les determinacions bàsiques del POUM, sinó que 

únicament introdueix modificacions puntuals, segueixen essent vigents les justificacions 

i documents del POUM respecte:  

- L’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.  

- Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en 

el municipi.  

- L’informe de sostenibilitat econòmica.  

- La memòria social.  

- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 

desenvolupar.  

El programa de participació ciutadana queda garantit mitjançant la tramitació que 

donarà compliment a les determinacions en relació a la informació pública, tant les de 

caràcter general com les consultes individualitzades als organismes afectats. 

 

No és necessari el informe de sostenibilitat econòmica exigit per l’article 59.2.d del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme perquè no genera majors demandes de serveis ni 

augment de les càrregues de manteniment de sistemes. 

 

D’acord amb el Decret 344/2006, no cal incorporar l’estudi d’avaluació de mobilitat 

generada, ja que no hi ha classificació de sòl. 

 

Aquesta modificació puntual del POUM no té efectes significatius sobre el medi 

ambient perquè no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i 

propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en 

la zona d’influència.  

Per tant, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015, del 21 de 

juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, no serà 

necessària l’avaluació ambiental 

 

6.4. Formulació 

Les competències per a la formulació d’aquesta modificació puntual, venen 

regulades per l’art. 76.2 en relació a l’art. 96 del TRLU. D’acord amb aquestes 

determinacions, la promoció de la modificació correspon a l’Ajuntament d’Esponellà, 

com a promotor del POUM.  
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6.5. Tramitació 

La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els art. 85.1, 

85.4 i 85.5 del TRLU, en relació a l’art. 96, segons els quals la modificació de qualsevol 

dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjectarà a les mateixes 

disposicions que en regeixen la seva formació, amb unes  excepcions establertes per 

reglament i unes particularitats segons les característiques de la modificació.   

 

 

7. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

La justificació de la conveniència de la modificació s’ha anat explicant al llarg de tot 

el document.  

La conveniència rau en: 

 L’innecessarietat de tenir dues edificacions destinades al mateix ús per part de 

l’Ajuntament. 

 Voluntat de reordenar l’àmbit per tal d’aconseguir un millor funcionament. 

 Concentrar els equipaments en un sòl àmbit, el de Cal Baró.   

 Modificar les incoherències del planejament vigent.  

 Adaptar el planejament a la realitat. 

 L’impossibilitat de desenvolupar ara el PAU per indecisió dels propietaris.  

 

L’oportunitat per la modificació puntual del POUM ve donada per la possibilitat real 

que ara mateix l’edifici de Cal Baró assumeixi totes les funcions d’Ajuntament, doncs ja 

es troben executades totes les obres necessàries. 

 

 

8. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

8.1. Justificació Compliment Art.97 TRLU – Modificació de les figures del planejament 

urbanístic 

La necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència queden justificades al llarg 

de tot el document i especialment a l’apartat 7. Conveniència i oportunitat.  

A més:  

 Tot i que la modificació comporta un increment dels sostre d’aprofitament privat en 

sòls de titularitat pública,  no s’ha adjudicat la concessió de la gestió urbanística. 

 Les actuacions proposades son molt puntuals i petites en comparació a tot el sòl 

urbà, son coherents amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic 
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general vigent i per tant, no entren  en contradicció amb els principis de 

desenvolupament sostenible.  

 No comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament territorial.  

 Hi ha una projecció adequada dels interessos públics, així:  

- Tal i com s’observa a l’apartat 8.2 d’aquest document, es dona compliment 

adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació al manteniment 

de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els 

equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 

urbanístics generals o locals. 

- No es redueix, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls 

qualificats de sistema d’espais lliures públics i d’equipaments públics en 

compliment dels estàndards mínims legals. 

- La modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de 

titularitat pública, tot i així, no s’empitjoren les condicions de qualitat o de 

funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació. En 

realitat, es milloren les condicions al localitzar l’Ajuntament a Cal Baró, ja que es 

concentren tots els equipaments i l’edifici té un alt valor històric i cultural i està 

plenament adequat per desenvolupar les funcions i serveis. A més, actualment, 

Cal Baró és de titularitat pública.  

- En el còmput global, hi ha un augment de la superfície de sòls qualificat 

d’equipaments de titularitat pública. De fet, es redueix la superfície de sòl 

d’equipaments en sòl urbà no consolidat i s’augmenta en sòl urbà consolidat.  

 

8.2. Justificació Compliment Art.98 TRLU – Modificació dels sistemes urbanístics 

d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius.  

Aquesta modificació, que altera la zonificació i l’ús urbanístic dels espais lliures i els 

equipaments, garanteix el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels 

sistemes objecte de la modificació.  

Els equipaments modificats no son esportius.  

Per a la justificació d’aquest apartat es pren tot el nucli d’Esponellà. 

 

En aquest cas, s’observa, en els esquemes de sota, l’estat en el que queden els 

sistemes d’equipaments i zones verdes:  
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Planejament vigent Planejament proposat 

 

Els valors de la taula estan en m2: 

SISTEMES VIGENT PROPOSTA DIFERENCIA (PR-VIGENT) 

SU SUC SUNC SU SUC SUNC SU SUC SUNC 

EQUIPAMENTS 7.068,66  5.207,17  1.861,49  7.197,93  6.837,26  360,67  129,27  1.630,09  -1.500,82  

E1 Església 380,26  380,26  
 

380,26  380,26  
 

0,00  0,00  0,00  

E2 Eq2 314,61  314,61  
 

314,61  314,61  
 

0,00  0,00  0,00  

E3 Cementiri 738,13  738,13  
 

738,13  738,13  
 

0,00  0,00  0,00  

E4 Guarderia 499,51  499,51  
 

499,51  499,51  
 

0,00  0,00  0,00  

E5 CEIP 3.043,26  3.043,26  
 

3.043,26  3.043,26  
 

0,00  0,00  0,00  

E6 Ajuntament 231,40  231,40  
 

0,00  
  

-231,40  -231,40  0,00  

E7 Cal Baró 1.861,49  
 

1.861,49  1.861,49  1.861,49  
 

0,00  1.861,49  -1.861,49  

E8* 
Equipament 

PMU 
 0,00  

  
360,67  

 
360,67  360,67  0,00  360,67  

  
Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup 

ZONA VERDA 2.758,15  1.805,62  952,53  2.814,01  2.814,01  0,00  55,86  1.008,39  -952,53  

V1 
 

513,64  513,64  
 

278,53  278,53  
 

-235,11  -235,11  0,00  

V2 
 

252,72  252,72  
 

252,72  252,72  
 

0,00  0,00  0,00  

V3 
 

1.039,26  1.039,26  
 

1.039,26  1.039,26  
 

0,00  0,00  0,00  

V4 
 

952,53  
 

952,53  952,53  952,53  
 

0,00  952,53  -952,53  

V5 
 

0,00  
  

290,97  290,97  
 

290,97  290,97  0,00  

*E8. En aquest cas, la posició exacta de l’equipament es definirà al desenvolupar el 

PMU.  

 



ST-E1509-ES MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ESPONELLÀ 

MPOUM Nº 3 Sòl Urbà: Reordenació Nucli Esponellà APROVACIÓ INICIAL 

 

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY  Pàgina 30 

Mitjançant aquestes taula es justifica l’alteració dels sistemes d’espais lliures, que 

augmenten en superfície i proporció respecte el planejament vigent. S’observa que:  

 No hi ha cap modificació en els equipaments E1, E2, E3, E4 i E5. 

 S’elimina l’E6 Ajuntament, es modifica l’estat de l’E7 Cal Baró, passant de sòl 

urbà no consolidat a sòl urbà consolidat i es crea l’equipament E8.  

 No hi ha cap modificació en les zones verdes V2 i V3. 

 Es modifica l’estat de l’V4, passant de sòl urbà no consolidat a sòl urbà 

consolidat, es crea V5 i es redueix V1.  

En resum, es pot concloure que:  

 En sòl urbà, hi ha un augment de 129,27 m2 d’equipaments i 55,86 m2 de zona 

verda.  

 En sòl urbà consolidat, hi ha un augment de 1.630,09 m2 d’equipaments i 

1.008,39 m2 de zona verda.  

 En sòl urbà no consolidat, hi ha una disminució de 1.500,82 m2 d’equipaments i 

952,53 m2 de zona verda.  

 

8.3. Justificació Compliment Disposició Addicional Segona TRLU 

La modificació proposa un augment de la clau 2 de 589,50 m2, corresponents a 231,40 

m2 requalificats de l’Ajuntament (E6), 235,11 m2  requalificats de zona verda (V1) i la 

resta de vial.  

Aquesta actuació implica una transformació del l’ús existent, passant d’un 

equipament, zona verda i vial a un aprofitament privat, i es considera una actuació de 

transformació urbanística de dotació, doncs és una actuació aïllada prevista en 

modificacions del planejament, sobre terrenys que en origen tenen la condició de sòl 

urbà consolidat, i que tenen per objecte l’ordenació i l’execució d’una actuació que, 

sense comportar una reordenació general d’un àmbit, dóna lloc a la transformació 

dels usos preexistents o a l’augment de l’edificabilitat o de la densitat de determinades 

parcel·les i a la correlativa exigència de majors reserves per a zones verdes, per espais 

lliures i per equipaments prevista a l’art. 100.4.  

En les actuacions de dotació, els propietaris han de cedir el percentatge de 

l’increment de l’aprofitament urbanístic que correspongui d’acord amb l’article 43.1. 

 

8.3.1. Justificació Compliment Art.100 TRLU – Modificació de les figures de 

planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a 

sistemes urbanístics. 

La modificació proposa la requalificació de 589,50 m2 qualificats com a sistemes a 

zona d’aprofitament privat clau 2.  
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Aquestes modificacions impliquen un canvi d’ús, i segons la disposició addicional 

segona, resta subjecte a les particularitats que s’estableix a l’art. 100.4 del TRLU.  

L’art. 100.4 remet, per a modificacions que comporten transformacions d’usos 

preexistents a l’art. 100.3. Aquest apartat exposa que, en aquests casos, s’han 

d’incorporar 22,5 m2 de zones verdes, espais lliures públics i equipaments per cada 100 

m2 de sostre residencial. D’aquesta reserva, s’ha de destinar un mínim de 15 m2 de sòl 

per cada 100 m2 de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Aquestes 

reserves s’apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l’àmbit.  

Als efectes anteriors, computen les reserves que s’han obtingut o s’han previst per a 

qualsevol ús per raó de la destinació de l’àmbit en qüestió d’acord amb el 

planejament anterior i s’hi ha d’aplicar el que estableix a l’art. 65.5. 

Segons la normativa d’aquesta zona, l’edificabilitat és igual a 0,40 m²st/m²sol. Per tant, 

el sostre edificable és igual a 235,1 m².  

En aquest cas, s’aplica 22,5 m2 de zones verdes i espais lliures públics per cada 100 m2 

de sostre residencial, el que resulta amb un total de 52,90 m² de zona verda.  

Aquesta superfície ja es troba comptabilitzada en la creació de la nova zona verda 

V5, que té 290,97 m2, equivalent a  235,11 m2 de zona verda requalificada a davant de 

l’Ajuntament i 55,86 m2 de més –que cobriria els 52,90 m² necessaris-.  

 

8.3.2. Justificació Compliment Art.43 TRLU – Deure de cessió de sòl amb aprofitament 

en sòl urbà no consolidat 

D’acord amb aquest article, apartat 1.b, en el cas que per mitjà d’una modificació del 

planejament urbanístic general s’estableixi un nou polígon d’actuació urbanística que 

tingui per objecte una actuació aïllada de dotació, a que fa referència la disposició 

addicional segona, s’haurà de cedir el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic 

atribuït als terrenys inclosos en l’actuació. 

Per tant, si el sostre son 235,11 m2, estaríem parlant de 23,51 m2 a cedir.  

En aquest cas, la cessió del sòl es substituirà pel seu equivalent dinerari, doncs resulta 

ridícul materialitzar aquesta superfície en una parcel·la. L’equivalent dinerari es 

destinarà a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl.  

 

8.4. Justificació Compliment Art.99 TRLU – Modificació de les figures de planejament 

urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la 

densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos.  

La modificació proposa la requalificació de terrenys qualificats com a sistema d’espais 

lliures a zona d’aprofitament privat. 
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Segons l’art. 99.a de la mateixa llei, s’ha d’incloure en la documentació la identitat de 

tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, públiques o 

privades, durant els cinc anys anteriors a el inici del procediment de modificació, i els 

títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. En aquest cas, la titularitat de les 

superfícies afectades per la requalificació és de l’Ajuntament d’Esponellà. 

Pel que fa a les exigències dels apartats “b” i “c” del punt 1 d’aquest article, en funció 

que amb aquesta modificació la parcel·la resultant ja disposarà de la condició de 

solar, resulta innecessari establir terminis d’execució ni avaluar la rendibilitat 

comparativa de l’operació.  
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9. PLANEJAMENT VIGENT 

9.1. Normativa vigent  

CAPITOL 7 POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

Art. 206 Definició 

a) PAU-1 Nucli d’Esponellà – Cal Baró 

(S’elimina per complet aquest apartat) 

 

9.2. Normativa proposada 

CAPITOL 7 bis PLANS DE MILLORA URBANA 

Art. 206 bis Definició 

a) PMU-1 Nucli d’Esponellà – Cal Baró. 

Denominació: Pla de Millora Urbana núm. 1. 

Àmbit: sòl urbà dividit en dues zones. La primera està situada al voltant de can Pardala i 

la carretera de Banyoles, on hi ha una zona edificable. L'altra zona es situada entre la 

carretera de Banyoles i la prolongació del carrer Ponent.  

Classificació: sòI urbà no consolidat. 

Localització: plànols 22 E 1/1000. 

 

Característiques Generals 

L’àmbit es situa en els terrenys situats a cada banda del carrer Ponent i a una banda 

del carrer Pere Ordis. 

 

Objectius 

Creació d’un espai d’equipaments, a tocar dels altres equipaments de can Pardala. 

Promoció d'habitatge de promoció pública. 

Ordenació de la unió entre el casc antic i la zona nova. 

 

Paràmetres 

Àmbit 12.809,88 m2  

Sistemes 1.414,49 m² 11,04% 

 Vial 1.053,82 m² 8,23% 

 Equipament 360,67 m2 2,82% 

Zones  

 Superfície 11.395,39 m2 88,96% 

 Clau 2 

 Sostre màxim 4.558,16 m2  

En general, les superfícies que es determinen en el quadre superior son orientatives, i si 

en el moment de desenvolupar el PMU, hi ha modificacions per una major concreció 

de l’àmbit, es poden aplicar els %. Aquest supòsit no s’aplica a la superfície de sistema 

d’equipaments, que en cap cas pot disminuir.  

 

Gestió 

A Execució i carregues d'urbanització del sistemes a càrrec dels propietaris. 

Cessió gratuïta dels terrenys destinats a sistemes. 

Reserva del 20,00% de I'aprofitament per habitatge social. Art. 57.3 de la Llei 
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2/2002. 

Cessió del 10% d'aprofitament mig. 

B Sistema d'actuació. 

Sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica. 

C Pla d'etapes. 

Primera etapa. 
 

 

9.3. Plànols 

v.01 Planejament vigent Ordenació Esponellà 1/1.000 

p.01 Planejament proposat  Ordenació Esponellà 1/1.000 

 

 

 

Banyoles, Juliol 2018 

L’arquitecte, 

 

 

 

Isabel Granell Simeón 
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AN1. QUADRES DE SUPERFÍCIES 
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QUADRE RESUM NUCLI ESPONELLÀ 

 

VIGENT PROPOSAT DIFERENCIA 

 

SU SUC SUNC SU SUC SUNC SU SUC SUNC 

TOTAL 83.902,79 m² 68.151,75 m² 15.751,04 m² 83.902,79 m² 71.092,91 m² 12.809,88 m² 0,00 m² 2.941,16 m² -2.941,16 m² 

SISTEMES 20.936,67 m² 16.941,69 m² 3.994,98 m² 20.709,54 m² 19.295,05 m² 1.414,49 m² -227,13 m² 2.353,36 m² -2.580,49 m² 

X 11.109,86 m² 9.928,90 m² 1.180,96 m² 10.697,60 m² 9.643,78 m² 1.053,82 m² -412,26 m² -285,12 m² -127,14 m² 

EQ 7.068,66 m² 5.207,17 m² 1.861,49 m² 7.197,93 m² 6.837,26 m² 360,67 m² 129,27 m² 1.630,09 m² -1.500,82 m² 

ZV 2.758,15 m² 1.805,62 m² 952,53 m² 2.814,01 m² 2.814,01 m² 0,00 m² 55,86 m² 1.008,39 m² -952,53 m² 

ZONES 62.966,12 m² 51.210,06 m² 11.756,06 m² 63.193,25 m² 51.797,86 m² 11.395,39 m² 227,13 m² 587,80 m² -360,67 m² 

CLAU 1 10.058,05 m² 10.058,05 m² 0,00 m² 10.058,05 m² 10.058,05 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

CLAU 2 38.919,91 m² 27.163,85 m² 11.756,06 m² 39.147,04 m² 27.751,65 m² 11.395,39 m² 227,13 m² 587,80 m² -360,67 m² 

CLAU 3 13.988,16 m² 13.988,16 m² 0,00 m² 13.988,16 m² 13.988,16 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

 

SISTEMES  

EQUIPAMENTS 

VIGENT PROPOSAT DIFERENCIA 

SU SUC SUNC SU SUC SUNC SU SUC SUNC 

7.068,66 m² 5.207,17 m² 1.861,49 m² 7.197,93 m² 6.837,26 m² 360,67 m² 129,27 m² 1.630,09 m² 
-1.500,82 

m² 

E1 Església 380,26 m² 380,26 m² 
 

380,26 m² 380,26 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

E2 Eq2 314,61 m² 314,61 m² 
 

314,61 m² 314,61 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

E3 Cementiri 738,13 m² 738,13 m² 
 

738,13 m² 738,13 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

E4 Guarderia 499,51 m² 499,51 m² 
 

499,51 m² 499,51 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

E5 CEIP 3.043,26 m² 3.043,26 m² 
 

3.043,26 m² 3.043,26 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

E6 Ajuntament 231,40 m² 231,40 m² 
 

0,00 m² 
  

-231,40 m² -231,40 m² 0,00 m² 

E7 Cal Baró 1.861,49 m² 
 

1.861,49 m² 1.861,49 m² 1.861,49 m² 
 

0,00 m² 1.861,49 m² -1.861,49 m² 

E8 Equipament PMU  
  

360,67 m² 
 

360,67 m² 360,67 m² 0,00 m² 360,67 m² 

ZONA VERDA 2.758,15 m² 1.805,62 m² 952,53 m² 2.814,01 m² 2.814,01 m² 0,00 m² 55,86 m² 1.008,39 m² -952,53 m² 

zv1 
 

513,64 m² 513,64 m² 
 

278,53 m² 278,53 m² 
 

-235,11 m² -235,11 m² 0,00 m² 

zv2 
 

252,72 m² 252,72 m² 
 

252,72 m² 252,72 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 
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zv3 
 

1.039,26 m² 1.039,26 m² 
 

1.039,26 m² 1.039,26 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

zv4 
 

952,53 m² 
 

952,53 m² 952,53 m² 952,53 m² 
 

0,00 m² 952,53 m² -952,53 m² 

zv5 
 

0,00 m² 
  

290,97 m² 290,97 m² 
 

290,97 m² 290,97 m² 0,00 m² 

 

ZONES 

 

VIGENT PROPOSAT DIFERENCIA 

SU SUC SUNC SU SUC SUNC SU SUC SUNC 

TOTAL 62.966,12 m² 51.210,06 m² 11.756,06 m² 63.193,25 m² 51.797,86 m² 11.395,39 m² 227,13 m² 587,80 m² -360,67 m² 

CLAU 1 10.058,05 m² 10.058,05 m² 0,00 m² 10.058,05 m² 10.058,05 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

1.1 4.972,23 m² 4.972,23 m² 
 

4.972,23 m² 4.972,23 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

1.2 705,92 m² 705,92 m² 
 

705,92 m² 705,92 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

1.3 1.173,20 m² 1.173,20 m² 
 

1.173,20 m² 1.173,20 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

1.4 1.622,25 m² 1.622,25 m² 
 

1.622,25 m² 1.622,25 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

1.5 1.584,45 m² 1.584,45 m² 
 

1.584,45 m² 1.584,45 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

CLAU 2 38.919,91 m² 27.163,85 m² 11.756,06 m² 39.147,04 m² 27.751,65 m² 11.395,39 m² 227,13 m² 587,80 m² -360,67 m² 

2.1 1.323,19 m² 1.323,19 m² 
 

1.323,19 m² 1.323,19 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

2.2 3.305,28 m² 1.742,28 m² 1.563,00 m² 3.305,28 m² 1.742,28 m² 1.563,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

2.3 2.526,85 m² 2.526,85 m² 
 

2.526,85 m² 2.526,85 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

2.4 5.544,10 m² 5.544,10 m² 
 

5.544,10 m² 5.544,10 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

2.5 971,39 m² 971,39 m² 
 

971,39 m² 971,39 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

2.6 1.445,37 m² 1.445,37 m² 
 

1.445,37 m² 1.445,37 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

2.7 5.785,87 m² 5.785,87 m² 
 

5.785,87 m² 5.785,87 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

2.8 6.128,83 m² 1.328,74 m² 4.800,09 m² 6.128,83 m² 1.328,74 m² 4.800,09 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

2.9 10.461,74 m² 5.068,77 m² 5.392,97 m² 10.688,87 m² 5.656,57 m² 5.032,30 m² 227,13 m² 587,80 m² -360,67 m² 

2.10 824,30 m² 824,30 m² 
 

824,30 m² 824,30 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

2.11 602,99 m² 602,99 m² 
 

602,99 m² 602,99 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

CLAU 3 13.988,16 m² 13.988,16 m² 0,00 m² 13.988,16 m² 13.988,16 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 

3.1 2.424,57 m² 2.424,57 m² 
 

2.424,57 m² 2.424,57 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

3.2 1.654,03 m² 1.654,03 m² 
 

1.654,03 m² 1.654,03 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
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3.3 1.904,70 m² 1.904,70 m² 
 

1.904,70 m² 1.904,70 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

3.4 4.475,67 m² 4.475,67 m² 
 

4.475,67 m² 4.475,67 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

3.5 574,30 m² 574,30 m² 
 

574,30 m² 574,30 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

3.6 2.281,37 m² 2.281,37 m² 
 

2.281,37 m² 2.281,37 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
 

3.7 673,52 m² 673,52 m² 
 

673,52 m² 673,52 m² 
 

0,00 m² 0,00 m² 
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