
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
DE ESPONELLÀ 

 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL POUM 

MODIFICACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE – DESPLAÇAMENT DE UN CAMÍ 

 
 

 

 
 

AJUNTAMENT DE ESPONELLÀ 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI D’ARQUITECTURA ÀUREA SLP  
             Banyoles, desembre 2021 

Ref. 2021-35 

Ajuntament de Esponellà 
Modificació Puntual núm. 11 del POUM 

1 



ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
2.1. Descripció de la modificació 

3. PLANEJAMENT VIGENT 

4. MODIFICACIÓ PROPOSADA 

4.1. Descripció de la modificació 

4.2. Abast de la modificació 

4.3. Conveniència i oportunitat 

5. FONAMENTS JURÍDICS  

5.1. Legislació vigent. 

5.2. Determinacions 

5.3. Contingut documental 

5.4. Formulació, competències i tramitació 

6. PLÀNOLS 

6.1. Planejament vigent 

6.2. Planejament proposat 

6.3. Detall de la zona de la modificació  

Ajuntament de Esponellà 
Modificació Puntual núm. 11 del POUM 

2 



1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document té com a únic objectiu desplaçar un tram d’un camí públic en sòl 

no urbanitzable, ja que aquest camí és adjacent a l’habitatge de Mas Mosquera, i 

amb el pas de la maquinaria agrícola, que en l’actualitat són grans i pesades, 

produeixen patologies a l’habitatge, com fissures i entrades d’aigua (el camí està 

a una cota superior a l’habitatge). 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Descripció de la modificació 

La modificació es localitza en el camí de Can Secret, que uneix el nucli de Vilert 

(Esponellà) amb el nucli d’Espinavessa (Cabanelles). 

 

Es tracte d’un camí rural que dona servei als habitatges disseminats de la zona, 

així com els camps de conreu.  

Mas Mosquera és una masia que es troba catalogada al PEU Catàleg de Masies i 

Cases Rurals d’acord amb la fitxa 21. La referència cadastral on podem trobar 

aquesta edificació és 17071A010000330001FM. 
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Vista de mas Mosquera direcció a Vilert.                   Vista de Mas Mosquera direcció Espinavessa 

Tal com s’observa en les fotos, Mas Mosquera es troba adjacent al camí, a una 

cota inferior d’aquest, aproximadament de 1 metre.  

Mas Mosquera és una habitatge històric amb parets de manposteria de pedra de 

riu (és a prop del riu Fluvià).  Actualment, la maquinaria agrícola és de grans 

dimensions i molt pesada, que amb el pas continuat en el temps ha creat 

patologies al Mas Mosquera, degut a les vibracions que es transmeten des del vial 

a la construcció. Les patologies més evidents són fissures a les parets de 

manposteria de pedra, i infiltracions d’aigua en el tram de paret sota del nivell del 

camí. 

La solució per preservar la integritat de Mas Mosquera és desplaçar el camí, 

perquè aquest és la causa de les patologies, ja que amb el pas del temps la 

maquinària agrícola augmenta de grandària i pes, generant vibracions mes fortes, 

que causen que les parets de manposteria de pedra tinguin fissures i entrades 

d’aigua. 
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3. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament vigent del municipi és el POUM de Esponellà, aprovat 

definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en data 15 de 

març de 2007 i publicades al DOGC al 25 d’abril de 2007. 

Les qualificacions que es veuen afectades per la modificació, totes elles en sòl no 

urbanitzable són: 

• Sistemes. Xarxa de camins i carreteres 

• Sòl no urbanitzable de protecció agrícola (clau AG) 

Així, pel que fa a la normativa vigent, respecte els camins trobem els articles 136, 

140, i 210. 

CAPÍTOL 3  SISTEMA DE COMUNICACIONS 
art. 136  Precisió de les determinacions en els diferents tipus de vies 
1. Les línies contínues que delimiten la xarxa viària en els plànols 

d’ordenació del present Pla, indiquen l’ordre de magnitud i la disposició 
del sòl reservat per al sistema viari. 

2. Dins les indicacions generals establertes com a protecció del sistema 
viari, els plans urbanístics de desenvolupament, assenyalaran les 
alineacions i rasants i precisaran l’ordenació de la via dins la reserva 
establerta en els plànols d’ordenació. 

3. Les línies que fixen la xarxa de camins rurals en els plànols d’ordenació 
són inicialment normatives, de tota manera podran modificar-se 
mitjançant un Pla Especial sempre que no es contradiguin amb els criteris 
bàsics d’estructuració i comunicació definits per aquest Pla. 
 

art. 140  Protecció específica del sistema de comunicacions 
1. Tenen la consideració d’espais de protecció i servitud de les vies de 

comunicació, aquells espais afectats per una servitud derivada de la 
corresponent legislació sectorial o aquells espais lliures que, per la seva 
proximitat al sistema viari, estan subjectes a aquest sistema i no poden 
ser edificats. 

2. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no 
són edificables ni amb caràcter provisional. 

3. Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix l’àrea de protecció del 
sistema en sòl no urbanitzable que determina la línia d’edificació, grafiada 
als plànols d’ordenació d’acord amb el que disposa la legislació de 
Carreteres. 

4. Pel que fa als camins rurals caldrà atendre el que es preveu en el Títol 
de sòl no urbanitzable d’aquestes normes. 
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TÍTOL VI   REGULACIÓ DE SÒL NO URBANITZABLE 
CAPÍTOL I  DISPOSICIONS GENERALS 
art. 210  carreteres i camins rurals 
Comprèn les vies d’enllaç i comunicació de domini i ús públic, i que per la 
seva categoria es classifiquen en carreteres i camins veïnals. 
A) Carreteres 
Són les vies de comunicació interurbanes (Carreteres GIP-5121 i GI-554). 
Hauran d’acomplir el que especifica la Llei de Carreteres del 19 de desembre 
de 1974, i el Reglament General de Carreteres del 8 de febrer de 1977. Les 
distàncies a respectar per l’edificació, en sòl no urbanitzable, s’ajustaran als 
25 metres de l’aresta de la calçada. 
B) Xarxa de camins rurals 
Constitueixen la xarxa primària d’enllaços i accessos als diversos indrets del 
municipi, a partir dels quals s’estableixen els camins particulars d’accés a 
cada finca. 
D’una manera específica, es podran redactar plans i projectes de vialitat, de 
promoció municipal, per tal de millorar la comunicació a través dels camins 
públics existents i facilitar les explotacions agrícoles i forestals del municipi. 
Aquests plans, que podran contemplar la possibilitat d’incrementar l’amplada 
dels camins existents fins assolir els 6,00 m. en la franja de rodament, 
incrementats amb l’espai ocupat per les cunetes, també podran incloure 
l’estudi de noves alineacions que corregeixin sinuositats en les tramades, 
especialment en els girs i confluències amb d’altres camins. 
Es consideraran incorporats a la documentació d’aquestes Normes 
Subsidiàries els camins que siguin definits com a xarxa viària bàsica per la 
Prevenció d’Incendis Forestals en el pla que hagi elaborat l’administració 
competent en la matèria. 
Per l’aplicació de la present Normativa es consideren dos tipus de camins a 
protegir: 
b1) Camins veïnals 
Són camins de caràcter rural utilitzats pels vehicles i maquinàries agrícoles. 
En aquest grup hi ha els camins que connecten la xarxa de carreteres amb els 
nuclis rurals i nuclis de població del municipi. 
Precisen de pavimentació ordinària, amb intercalats per a la doble circulació, 
de tractament adequat per les cruïlles i de sistemes de desguàs a cel obert. 
Tindran una amplada mínima de 4,00 m. de calçada. 
Les tanques s’hauran de situar a una distància mínima de 4,00 m. de l’eix del 
camí. Tota nova edificació es separarà de l’eix del camí un mínim de 12,00 m. 
Excepcionalment, es podran obrir camins d’accés a finques agrícoles i 
forestals per millorar la seva explotació prèvia la redacció del corresponent 
projecte. El projecte justificarà la conveniència de l’obertura del nou camí, i la 
idoneïtat del traçat, d’acord amb la facilitat de manteniment, mínim moviment 
de terres i alteració del paisatge. 
Les ampliacions de camins rurals s’efectuaran seguint criteris tècnics i 
paisatgístics, que valorarà l’Ajuntament de cada cas sota la direcció dels 
tècnics municipals. 
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b2) Xarxa secundària 
Són el fruit de la recuperació d’antics camins rurals o camins de muntanya, 
que pels seus traçats, situacions, recorreguts i morfologia, representen una 
imatge històrica i cultural. Admeten el pas de vehicles rodats en el cas de 
possibles emergències. 
El paviment és natural. La seva urbanització es reduirà a la formació de 
cunetes i regatons transversals alternats així com a netejar-los i mantenir-los. 
Hauran de mantenir una amplada de pas mínima de 3,00 m. en tot el seu 
traçat, però mai podran impedir l’accés a finques agropecuàries. L’amplada 
serà subjecte a aquesta necessitat sense perjudici de la tramitació que 
correspongui. 
Les tanques s’hauran de situar a una distància mínima de 3m de l’eix del 
camí. Tota nova edificació 10 m. 
b3) Carrers en nucli rural 
Són aquells que serveixen a una concentració d’assentaments, o tenen gran 
interès paisatgístic. Com a tals, disposen dels serveis de pavimentació i 
sanejament, i respondran a una projecte acurat. 
C) Xarxa urbana 
Està composada per les vies urbanes, tant de trànsit rodat com peatonal, que 
permeten l’accés a les diverses propietats privades i públiques, situades dins 
el sòl urbà. En aquests espais, que es mantindran lliures d’edificació, es 
permetrà la ubicació de les instal·lacions i els serveis tècnics al servei de les 
propietats públiques i privades. 
 

 

Així, pel que fa a la normativa vigent, respecte els sòls amb qualificació de zona 

agrícola (clau AG) ve regulat des de l’article 223 fins al 229, ambdós inclosos. 

ZONA AGRÍCOLA (AG) 
 

art 224  Definició 
Són aquells sòls que per les seves condicions tenen un especial valor agrícola 
i també paisatgístic, i que encara que puguin no estar conreats en aquest 
moment, podrien tornar a ser-ho. 
Són objecte de protecció per tal d’impedir les actuacions que puguin 
perjudicar els seus valors i transformar les seves condicions actuals. 
Els camins, rieres, marges i tots els elements naturals, arbres, vegetació, etc. 
que existeixen i discorren en aquesta zona són també susceptibles de la 
mateixa protecció, per tant no podrà variar-se el seu traçat o emplaçament i 
únicament es podrà sol·licitar llicència municipal per millorar el seu aspecte o 
la seva conservació. 
art. 225    Segregacions 
No es permeten divisions que no compleixin: 

• Article 188 de la L.U.  
• Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu. 
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• Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima 
forestal. 

• Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions 
Agràries (BOE núm. 159, de 5 de juliol). 

art. 226    Usos permesos 
En aquest tipus de sòl només s’admet l’ús agrícola i ramader extensiu. L’ús 
d’habitatge i el de residència-casa de pagès s’admeten en les construccions 
tradicionals existents. S’admet la construcció de nous habitatges, d’acord amb 
la Llei 2/2004, i les explotacions ramaderes extensives (aire lliure). Les 
activitats extractives incloses en els annexos I i II estaran regulades per un 
Pla Especial d’àmbit municipal. 
La implantació de qualsevol classe de dipòsit de residus  requerirà la redacció 
i aprovació d’un Pla Especial que reguli la seva activitat. 

 
art. 227   Regulació de les construccions existents   
Es permet l’ampliació, modernització i millora de les construccions tradicionals 
existents, per tal d’adequar-les a les noves necessitats del camp. 
Les ampliacions es realitzaran d’acord amb les condicions establertes en el 
Catàleg de Masies i Cases rurals i es regularan d’acord amb les condicions 
generals dels habitatges establertes a l’art. 216 de la present Normativa. 
Els edificis aïllats destinats a habitatge unifamiliar, hauran de complir amb les 
condicions generals dels habitatges en sòl no urbanitzable, especificades a 
l’article 216 d’aquesta normativa. 
Les finques hauran de disposar d’accés rodat a través del camí veïnal. Les 
construccions es recolzaran en els camins existents de la xarxa de camins 
rurals. 

  art. 228   regulació de les edificacions destinades a usos agrícoles 
1.- Edificacions agrícoles 
Hauran de complir les condicions general de les edificacions agrícoles (art. 
219 d’aquesta normativa). 
 2.- Edificacions auxiliars agrícoles 
Hauran de complir les condicions generals de les edificacions auxiliars 
agrícoles (art. 220 d’aquesta normativa). 
art. 229 - edificacions d’utilitat pública i interès social 
En consideració de quins són els àmbits qualificats dins d’aquesta zona i les 
seves característiques, s’hi consideren admissibles les edificacions d’utilitat 
pública i interès social. 

 

4. MODIFICACIÓ PROPOSADA 

4.1. Descripció de la modificació 

Aquesta modificació afecta el vial més a prop de l’habitatge anomenat Mas 

Mosquera. En aquest cas, la proposta planteja desplaçar el camí  uns 20 metres 

de l’habitatge, per solucionar les patologies que creen les vibracions de la 
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maquinarà agrícola a l’habitatge. 

Com que el camí actual és sinuós, una característica dels camins de la zona, es 

planteja invertir la corba que fa el camí per acostar-se a Mas Mosquera, i 

d’aquesta manera s’aconsegueix, al mateix temps, mantenir al màxim de camí 

original, que el tram nou de camí sigui sinuós, i separar-se suficient de Mas 

Mosquera per tal que les vibracions de la maquinària agrícola no l’afectin. 

 
Esquema del nou traçat del camí. 

La superfície afectada pel nou tram del camí és de 940 m2 (235 m de longitud i 4 

metres d’amplada), que és igual que la superfície del tram de camí anul·lat. Es 

tracte de desplaçar el camí sense que es produeixi una variació de superfície 

destinada al camí. 

Es proposa que el nou traçat del camí sigui requalificat al sistema viari, mentre 

que el tram de camí de l’antic traçat sigui requalificat com a zona de protecció 

agrícola (clau AG). No hi ha variació de superfície de les zones i sistemes, doncs 

el nou traçat té la mateixa superfície que al tram de camí anul·lat. 
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4.2. Abast de la modificació 

La modificació comporta: 

• No hi ha classificació de sòl. 

• Hi ha requalificació de sòl. 

• No hi ha modificació de sistemes d’equipaments o zones verdes. 

• Hi ha modificació de sistema de xarxa viària. 

• No hi ha increment en quan a l’edificabilitat, la densitat, la transformació 

d’usos o l’aprofitament privat. 

 
4.3. Conveniència i oportunitat 

La conveniència rau en la voluntat del consistori en ajustar la qualificació del 

planejament a les demandes particulars i necessitats de la públiques. 

Pel que fa a Mas Mosquera, la voluntat de desviar el camí es basa en què l’actual 

camí públic passa arran de l’habitatge existent, creant patologies en l’edificació 

degut a les vibracions que es generen pel pas de maquinària agrícola de gran 

tonatge. Pel tipus de sistema constructiu de l’edificació (parets de carrega i trava 

de manposteria de pedra), no hi ha una solució factible per impedir que les 

vibracions no afectin a la construcció. 

 

5. FONAMENTS JURÍDICS  

5.1. 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. 

5.2. Determinacions 

Aquesta modificació s’emmarca en el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 

per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, i pel POUM del 

municipi d’Esponellà. 

En concret l’art. 4 de la normativa del POUM, preveu la possibilitat de modificar 

les determinacions vigents seguint el procediment establert per la legislació 

urbanística actual. La modificació en tràmit no es pot considerar com una revisió 

del planejament general ja que no suposa cap canvi dels criteris d’estructura 

general i orgànica que varen fixar el POUM vigent. 
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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. 

La present modificació no afecta les determinacions del POUM vers els sistemes 

urbanístics d’espais lliures, zones verdes i equipaments, no comporta un 

increment del sostre edificable, un augment de la densitat ni proposa una 

transformació d’usos. 

D’acord amb 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. 

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. No escau justificar el compliment de l’increment de 

les reserves de sòl per a espais lliures públics i equipaments públics exigits. 

 
5.3. 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. 

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 
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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, i com a mínim, l’informe medi 

ambiental. 

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. 

7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

En aquest sentit, cal dir: 

- General. 

 Atès que la finalitat no altera cap de les determinacions bàsiques del POUM, 

sinó que únicament introdueix una petita modificació en sòl no urbanitzable, 

segueixen essent vigents les justificacions i documents del POUM respecte: 

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

o Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat 

sostenible en el municipi. 

o L’informe de sostenibilitat econòmica. 

o La memòria social. 
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o L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 

desenvolupar. 

- Programa de participació ciutadana.  

Aquest 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. 

- Avaluació de la mobilitat.  

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. 

- Avaluació ambiental.  

Aquesta modificació puntual de 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. 

Per altra banda, tractant-se d’una modificació de planejament, segons l’art. 97.1 

TRLU, s’ha de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i 

conveniència amb la relació dels interessos públics i privats concurrents. Tot això 

queda degudament explicat i justificat al llarg de tot el document i concretament a 

l’apartat “4.3 Conveniència i oportunitat” d’aquesta mateixa memòria. 

 
5.4. Formulació, competències i tramitació. 

L’art. 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una 

figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
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regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament i 

les particularitats establertes al mateix article. D’acord amb aquestes 

determinacions, la formulació i promoció de la modificació correspon a 

l’Ajuntament d’Esponellà. 

Segons l’art. 85 del TRLU, pertoca a l’Ajuntament l’aprovació inicial i provisional 

del document. L’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Girona. 

El procediment de tramitació és l’establert per l’article 86 bis i la disposició 

transitòria divuitena del TRLU, i l'article 115 del RLU. 

 

6. PLÀNOLS 

1.- Planejament vigent 
Estructura general i orgànica del territori (C). Plànol 21 

2.- Planejament proposat 
Estructura general i orgànica del territori (C). Plànol 21 

3.- Detall de la zona de la modificació.  
Detall del planejament vigent i del planejament proposat. 

 

 

Jordi Camps Costa  

Arquitecte, nº col·legiat del COAC 38.242-6 

Banyoles, novembre del 2021 
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