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Expedient núm. X2020001015 - 1590-000001-2020
Anna Serra Simón, secretària accidental de l’Ajuntament d’Aiguaviva, comarca del
Gironès
CERTIFICA:
Que el PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 4 de març de 2021,
amb assistència de tots els seus membres, que en nombre legal de set constitueixen
la Corporació Local i, per tant, havent-hi el quòrum suficient, segons allò que estableix
l'art. 98.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya - fent exprés
advertiment que l'Acta corresponent està pendent d'aprovació i, en conseqüència, a
reserva de la seva redacció concreta quan s'aprovi- d'acord amb allò que disposa l'art.
206 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha adoptat per
unanimitat l’acord que, transcrit literalment, diu:
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4.- APROVACIÓ INICIAL DESAFECTACIÓ BÉ IMMOBLE
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 4 de desembre de 2020, es va
iniciar expedient relatiu a la desafectació d’una part del bé immoble anomenat
antigament Camí de Sant Roc, amb referència cadastral 17002A0010901000TI,
canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.
El bé immoble és un bé de domini públic afectat a l’ús públic veïnal, situat entre la
carretera GI-533 i el veïnat Masrocs. El camí s’inicia a pocs metres del Mas Bellsolà, a
tocar la GI-533 i el Camí de Puigtorrat, i continuant direcció nord passat pel costat de
l’era del Mas Bellsolà fins a tocar a l’actual Carrer Verge de Vilademany.
Concretament el tram a desafectar comença a poc metres de l’encreuament d’aquest
camí amb el Camí de Puigtorrat i continua al nord fins a l’actual Carrer Verge de
Vilademany, amb una superfície total de 516,65 m2.
Considerant que, amb data 9 de desembre de 2020, es va emetre informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a dur a terme la
desafectació d’aquest tram del bé immoble antigament anomenat Camí de Sant Roc,
amb referència cadastral 17002A0010901000T del municipi d’Aiguaviva.
Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès 22 de
febrer de 2021, respecte a la valoració del terreny a desafectar.
Atès que l’expressat bé, en el seu primer tram entre la GI-533 i el Carrer Verge de
Vilademany ha perdut la seva funcionalitat ja que actualment existeixen vies
alternatives més còmodes i principals, com els Carrers de Can Solà i Verge de
Vilademany, pel que es creu oportú la seva desafectació com a bé de domini públic
per als interessos municipals, al tenir un caràcter secundari i accessori en la vialitat.
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Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació del bé immoble anomenat antigament
Camí de Sant Roc, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé
patrimonial en el tram que comença a poc metres de l’encreuament d’aquest camí
amb el Camí de Puigtorrat i continua al nord fins a l’actual Carrer Verge de
Vilademany, amb una superfície total de 516,65 m2.
SEGON. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de vint dies hàbils, perquè durant aquest
període es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents
TERCER. En cas que no es formulin al·legacions dins el termini legal d’informació
pública, aquest acord s’entendrà aprovat definitivament. .
I perquè consti i faci els efectes escaients, lliuro la present, amb el Vistiplau del Sr.
Alcalde, a Aiguaviva a la data de la signatura electrònica.
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olà a la dreta
a
Vista del camí am

Accés des del Ca
arrer Verge de
d Vilademan
ny

nys a
Valoració terren
Aiguaviva

11 de 17

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

INF

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

E2021000448

Codi Segur de Verificació: 9feedef2-4421-481c-905b-7c0b8581bd41
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11282806
Data d'impressió: 11/03/2021 11:53:15
Pàgina 13 de 17

SIGNATURES

Ì9feedef2-4421-481c-905b-7c0b8581bd41;Î

DOCUMENT

3
3.1

1.- Marta Ventura Català (TCAT), 22/02/2021 14:26
2.- Ajuntament d'Aiguaviva, 25/02/2021 08:56

IÓ ESTIMA
V
VALORAC
ATIVA
e
Legislació aplicable

v
s del sòl s’han d’efectuar segons les determin
nacions esttablertes al Reial
Les valoracions
decre
et legislatiu
u 7/2015, de
e 30 d'octubre, pel qu
ual s'aprova
a el text refó
ós de la Lle
ei del
sòl i rehabilitació urbana, Decret legiislatiu 1/2010, de 3 d''agost, pel qual s'apro
ova el
Text refós de la
a Llei d'urb
banisme., i les disposiicions del Decret
D
305//2006, de 18
1 de
juliol, pel qual s’’aprova el Reglament
R
d la Llei d’Urbanisme.
de
L’Artticle 36. Valloració en el
e sòl rural, els sòls rústics es taxxen d’acord
d amb els criteris
de le
es lleis d’exxpropiació forçosa
f
i d’arrendame
ents rústics. Segons e
el Decret de
d 26
d’abrril de 1957, pel qual s’aprova
s
el Reglamen
nt de la Lle
ei d’expropia
ació forçosa, en
l’Articcle 42.1 Va
aloració de finca
f
rústica
a per a la seva exprop
piació, s’esm
menta que quan
es trracti d’expro
opiació de finques rússtiques, el seu valor en
e venda é
és el que tinguin
altress finques anàlogues per la seva classe
c
i situ
uació en el mateix term
me municipa
al o a
la co
omarca.

3.2

Criteris de
d valoració
ó

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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nció dels valors de mercat
m
El crriteri seguitt és el d’arrribar al valor de la fiinca en fun
obtin
nguts amb mostres
m
pre
eses de finq
ques similarrs de l’entorrn segons p
preus oferta
ats i/o
operacions fetess a la zona..

3.3

Estudi de
e mercat

m
que es prendran seran les que tene
en un ús siimilar als te
errenys contigus.
Les mostres
En aquest cas es
e considera
arà l’ús de cultiu
c
de reg
gadiu.
A tal efecte s'ha
an pres 7 mostres:

ÚS CULTIU
C
DE
E REGADIU
U / HORTA
1.

Emplaçament:
Tipuss terrenys:
nys a
Valoració terren
Aiguaviva

Riuda
arenes.
Rústiic,
12 de 17
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Situa
ació:
0m del nucli urbà de Riudarenes
R
a 300
Supe
erfície:
3.000
0 m2
Preu
u:
41,66
6 €/m2
httpss://www.idea
alista.com/iinmueble/90
0809605/
2.

Emplaçament:
Blane
es
Tipuss terrenys:
No urbanitzable
Situa
ació:
A 4 km
k nucli urb
bà més prop
per
Supe
erfície:
1.498
8 m2
Preu
u:
43,39
9 €/m2
httpss://www.idea
alista.com/iinmueble/91
1675710/

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
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3 i 4..

Emplaçament:
Montt-ras.
Tipuss terrenys:
No urbanitzable
Situa
ació:
A 2 km
k del nucli urbà més proper
p
Supe
erfície:
opció
ó 1 un terren
ny 490 m² o bé opció 2 tres terren
nys de 1470
0 m²
Preu
u opció 1:
132,6
65 €/m2
Preu
u opció 2:
78,23
3 €/m2
httpss://www.idea
alista.com/iinmueble/92
2185554/
5.

nys a
Valoració terren
Aiguaviva
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Emplaçament:
Ullà.
Tipuss terrenys:
No urbanitzable, aproximad
dament
a 1 km
Situa
ació:
k del nucli urbà
Supe
erfície:
750 m²
m
Preu
u:
48,00
0 €/m2
httpss://www.idea
alista.com/iinmueble/92
2794999/
6.
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Calde
es de Malavvella.
Emplaçament:
Tipuss terrenys:
No urbanitzable
a 10 km del nuccli urbà més proper
Situa
ació:
400 m²
Supe
erfície:
m
Preu
u:
30,00
0 €/m2
httpss://www.idea
alista.com/iinmueble/92
2810723/
7.

Anglè
ès.
Emplaçament:
Tipuss terrenys:
No urbanitzable,
a 1 km
Situa
ació:
k del nucli urbà més proper.
p
Supe
erfície:
900 m²
m
Preu
u:
57,77
7 €/m2
httpss://www.idea
alista.com/iinmueble/85
5136177/

nys a
Valoració terren
Aiguaviva
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m
Valor de mercat

Un cop
c realitzad
da la cerca de mostress, s’adjunta el següent quadre com
mparatiu.
S’han aplicat un
n dos coeficcients d’hom
mogeneïtzac
ció:
En relació a la superfície. (FH Sup
p.)
1. E
2. En
E relació a la distànccia respecte
e a un nuc
cli de població. (FH disstància a centre
c
u
urbà)

MOSTRE
ES DE FINQU
UES OBTING
GUDES

Nº
Mostra Emplaçam
ment

Distància
D
a centre
u
urbà
(en
Superfície Km)
S
K
Preu
P
€/m2

1

Riudarene
es

3
3.000
m2

0,30

41,66 €/m2
2

2

Blanes

1.498 m2

4,00

43,39 €/m2
2

3

Mont-ras opció
o
1

490 m2

2,00

132,65
1
€/m2
2

4

Mont-ras opció
o
2

1.470 m2

2,00

78,23 €/m2
2

5

750 m2

1,00

48,00 €/m2
2

6

Ullà
Caldes de
e
Malavella

400 m2

10,00

30,00 €/m2
2

7

Anglès

900 m2

1,00

57,77 €/m2
2

F
FH
FH
d
distància
Superfí a centre
cie
u
urbà

Valor mig
homogene
eïtzat
(€/m2))
41,56 €/m2

1,05
1
0,95
1
1

0,95
1
1
1
1

0,95
1

1,05
1

29,93 €/m2

valor mig per m2 de terrenys
t
de cultiu de re
egadiu homo
ogeneïtzat

60,70 €/m2

43,39 €/m2
126,02 €/m2
78,23 €/m2
48,00 €/m2

57,77 €/m2

at que el preu
p
a apllicar serà el del valo
or obtingutt a partir de
d la
S’ha considera
comp
paració de finques
f
que
e es troben en portals immobiliariss.
El va
alor mig de
e mercat homogeneïtz
h
zat, resulta
ant del qua
adre, corresspon al pre
eu de
vend
da d’una finca
f
en sòl no urba
anitzable amb
a
un úss de conrreu de reg
gadiu,
conccretament d’horta, a un
na determina
ada distànc
cia d’un cen
ntre urbà.
El va
alor obtingutt és el segü
üent:.
Valo
or unitari de
e repercuss
sió de merrcat homog
geneïtzat =

3.5

60,70 €/ m2
m

Superfície del terren
ny.

Es considera co
om a superrfície a valo
orar, la supe
erfície que s’especifica
s
a en el plàn
nol de
la fin
nca, de 516,,65 m2.

nys a
Valoració terren
Aiguaviva
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l finca
Valor de la

Així el valor fina
al de la finca correspo
on al produ
ucte entre la superfície
e de terren
ny i el
valorr unitari de repercussió
r
ó de mercatt homogene
eïtzat.
516,6
65 M2 x 60,70 EUROS
S/M2 =

4

32.412,91
1€

C
CONCLUS
IONS

002A001090
0100000TI anomenad
da Camí de
e can
La fiinca de refferència cadastral 170
, Comarca del Gironèss, té un valor de
Bellssolà i situad
da el terme municipal d’Aiguaviva
d
taxacció de TRE
ENTA-DOS MIL QUAT
TRE-CENTS
S -DOTZE EUROS AMB NORA
ANTAUN CÈNTIMS.
C
(
(32.412,91
EUROS)

quitecta,
L’arq
Marta
a Ventura Català
C
Tècn
nica del Con
nsell Comarrcal del Giro
onès
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at i datat ele
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Expedient núm.: X2020001015 - 1590-000001-2020
INFORME DE SECRETARIA
D’acord amb el que ordena l’Alcaldia mitjançant Provisió 880/2020 de 4 de desembre, i
en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local emeto
el següent,
INFORME
PRIMER. La desafectació consisteix en l’alteració de la qualificació jurídica d’un bé,
passant de bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial. Per a alterar expressament
la qualificació jurídica dels béns dels ens locals s’ha d’incoar un expedient en el qual
s’acrediti l’oportunitat i legalitat.

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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SEGON. La legislació aplicable és la següent:
— Els articles 204 i 205 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
— Els articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
— Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
— L’article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals.
TERCER. El procediment per a dur a terme la desafectació és el següent:
A. L’alteració expressa de la qualificació jurídica dels béns de domini públic requereix
expedient en el qual s’acrediti l’oportunitat i legalitat, emetent informe els Serveis
Tècnics Municipals en relació amb l’expedient que s’està tramitant en aquest
Ajuntament.
B. L’expedient s’iniciarà per l’Ajuntament mitjançant Acord Provisional del Ple,
sotmetent-se a informació pública per termini de vint dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
L’expedient, durant aquest període, quedarà a disposició de qualsevol interessat que
desitgi examinar-lo i es podran presentar les al·legacions que s’estimin oportunes.
C. En el cas de que siguin conegudes algunes persones naturals o jurídiques titulars de
dret o interessos legítims, personals i directes, que puguin resultar afectades, es
consideren interessades en el procediment, i poden comparèixer en l’expedient. L’ens
local els pot requerir perquè compareguin si en coneix alguna en aquestes
circumstàncies.
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D. Estudiades les al·legacions presentades i previs els informes oportuns, l’Alcalde
sotmetrà a l’aprovació definitiva per part del Ple que s’adoptarà per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
E. Aprovada l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble, es faran les anotacions
oportunes en l’Inventari Municipal de Béns i serà comunicada al Registre de la Propietat,
perquè quedi constància registral del canvi en la inscripció de la finca.
QUART. Es pot precedir a la desafectació (automàtica) de béns de domini públic i dels
comunals si, durant el període de vint-i-cinc anys, no s’han utilitzat en el sentit de la
seva afectació. En aquest cas, és suficient amb que es constati el període de vint-i-cinc
anys per acord del ple que serà adoptat per majoria simple.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi procedent.
Aiguaviva, a la data de la signatura electrònica
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2.- GENESYS. 2020DECR000880 04/12/2020

Núm. de Decret i Data:
2020DECR000880 04/12/2020

Expedient núm.: X2020001015 - 1590-000001-2020
PROVISIÓ DE L’ALCALDIA
Vist el camí municipal, per tant un bé de domini públic afectat a l’ús públic veïnal, situat
entre la GI-533 i el veïnat Masrocs, anomenat antigament Camí de Sant Roc. El camí
s’inicia a pocs metres del Mas Bellsolà, a tocar la GI-533 i el Camí de Puigtorrat, i
continuat direcció nord passat pel costat de l’era del Mas Bellsolà fins a tocar a l’actual
Carrer Verge de Vilademany, per continuar cap al Veïnat Masrocs i l’Ermita de Sant Roc
a Vilablareix. Cadastralment la via està referenciada 17002A00109010000TI.
Atès que l’expressat bé, en el seu primer tram entre la GI-533 i el Carrer Verge de
Vilademnay ha perdut la seva funcionalitat ja que actualment existeixen vies alternatives
més còmodes, Carrers de Can Solà i Verge de Vilademany, pel que

es creu que seria

adient la seva desafecció com a bé de domini públic.

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
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DISPOSO
Que sigui emès informe de Secretaria en relació al procediment i la legislació aplicable
per a canviar la qualificació jurídica d’una part del bé de domini públic a patrimonial.

A Aiguaviva, a la data de la signatura electrònica.
Josep Pinsach Riera
Alcalde
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Datos del Certificado
Solicitante: AJUNTAMENT DE AIGUAVIVA
Finalidad: consulta
Fecha de emisión: 4/12/2020
La veracidad del contenido de este certificado puede comprobarse en www.catastro.meh.es, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Dirección General del Catastro de fecha 24 de Noviembre de 2008 (BOE 8 de Diciembre de 2008)
Código Seguro de Verificación: FHHER1929DZG7QF0 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Tipo: Certificado de bien inmueble
Referencia catastral: 17002A001090100000TI
El presente documento certifica que en la Base de Datos del Catastro, que ha sido consultada utilizando los criterios señalados, figuran los
datos catastrales que a continuación se relacionan:

DATOS DEL BIEN INMUEBLE
Referencia catastral:
17002A001090100000TI
Localización:
Polígono 1 Parcela 9010
ZONA URBANA. AIGUAVIVA (GIRONA)
Clase:
Rústico
Valor catastral suelo:
0,00 €
Valor catastral construcción:
0,00 €
Valor catastral:
0,00 €
Año valor:
2020

DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL
Nombre:
ZONA URBANA
Domicilio fiscal:
MN MUNICIPIO
17181 AIGUAVIVA (GIRONA)
Derecho:
100,00% de Propiedad

DATOS DE LA PARCELA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE
Localización:
Polígono 1 Parcela 9010
ZONA URBANA. AIGUAVIVA (GIRONA)
Superficie gráfica parcela:
534 m2
Coeficiente de participación:

100,000000 %

ELEMENTOS CONSTRUIDOS DEL BIEN INMUEBLE
No hay información de locales

CULTIVOS
Subparcelas

Clase de cultivo

Intensidad productiva

Superficie

0

OT Otros

00

1,6137 Ha

La información que contiene el presente certificado sólo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias de:
AJUNTAMENT DE AIGUAVIVA

Documento firmado con CSV por: DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
CSV: FHHER1929DZG7QF0 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 04/12/2020

Criterios de Búsqueda de la Información

Informe sobre la titularitat del
Camí de can Bellsolà

Terme Municipal d’Aiguaviva (Gironès)
4 de novembre de 2020

Antecedents:
Amb data 29/12/217 té entrada a l'Ajuntament d'Aiguaviva una sol·licitud de llicència
urbanística sol·licitant "dur a terme les obres d'urbanització constituents en la formació
d'una vorera d'enllaç entre el camí de Puigtorrat i el vial d’accés a Residencial Industrial
Bellsolà per la Gi- 533 i també poder tancar l'actual camí just a l'acabament de la nova
vorera projectada". És així com els Serveis Tècnics municipals elaboren un informe
signat el 08/02/2018 on es fa constar que "en relació amb la tanca proposada que
interromp un camí existent en sòl no urbanitzable, es considera que prèviament a
qualsevol concessió caldrà comprovar que no es tracta d'un camí públic".

Encàrrec:
Per tal de poder donar resposta a aquesta sol·licitud de llicència i, d'acord amb els
antecedents exposats, l'Ajuntament d'Aiguaviva encarrega el següent informe de
titularitat del camí de can Bellsolà a DV Serveis Tècnics SL com a empresa
especialitzada en aquestes qüestions i amb una llarga experiència en l'elaboració
d'inventaris de camins municipals i informes de titularitat de camins individuals.

Marc legal:
Els camins es poden classificar entre camins públics i privats. La legislació aplicable
respecte camins prové, bàsicament del Codi Civil. Segons aquest, tots els camins que
donen un ús o servei públic gaudeixen de la protecció jurídica dels béns de domini
públic, tant si es tracta de camins asfaltats, pistes forestals o corriols. Es tracta de béns
demanials i com a tals són: inalienables, imprescriptibles i inembargables. És a dir, els
camins públics tenen persistència jurídica al llarg del temps, poden haver desaparegut,
es poden haver llaurat o emboscat, però jurídicament continuen existint.
Podem trobar també camins de titularitat pública de caràcter patrimonial, és a dir,
camins que han estat adquirits per algun ens públic a partir d’alguna figura jurídica
com l’expropiació, la donació, la compra, la permuta,...
Un camí privat és un camí construït per un particular dins la finca de la seva propietat i
que serveix essencialment per a les necessitats específiques de la finca. Els camins
privats poden estar afectats per servituds de pas. Aquestes servituds tant poden ser
privades com públiques. Quan una servitud de pas és privada aquesta és en benefici
sols del particular que té el dret de pas i no del comú de la gent. Els camins públics no
són servituds de pas ja que el seu sòl és públic.

Els camins públics són exempts de registre i no tributen. Això significa que ni el
Registre de la Propietat ni al Cadastre trobarem recollida la propietat dels camins, fins
fa poc la legislació espanyola no permetia la inscripció al Registre dels béns de domini
públic. Així mateix, el cadastre no té per missió determinar la titularitat dels camins, si
hi figuren els camins públics és perquè es tracta de terrenys de descompte, és a dir
superfície que no tributa, igual que el domini públic hidràulic. En el cas de les
escriptures de propietat passa una cosa semblant. De vegades, a les escriptures hi
apareix mencionat algun camí públic que travessa la finca o en fa de termenal. En
aquest cas ens trobem davant una prova de la seva existència. En canvi, la seva
absència no demostra la titularitat privada del camí en qüestió.
La Llei 8/1987 municipal i de règim local i el Reglament del patrimoni de les entitats
locals (RD 1372/1986) determinen la obligació dels ajuntaments d’inventariar els
camins de titularitat municipal i de defensar-los i mantenir-los.

Anàlisi de la situació:
Per tal de determinar la titularitat d'un camí cal determinar la seva funcionalitat
històrica i el seu caràcter immemorial i, per fer-ho, no ho podem fer per un tram en
concret sinó que hem d'agafar el camí en tot el seu conjunt amb un inici i un final en
lloc públic o altre camí també de titularitat pública.
La única via és recorre a les fonts històriques tot i que moltes vegades són imprecises,
escasses o difícils de trobar sobretot en els camins de més poca entitat.
Cal ser ben conscients que la dinàmica territorial va canviar de manera significativa al
tombant entre el segles XIX i XX amb la construcció de la xarxa de carreteres provincial
i encara molt més a mitjans des l’últim quart de segle XX, amb la transformació de la
vida a pagès i la seva mecanització.
En el municipi d’Aiguaviva la transformació més important pel que fa a la xarxa de
comunicacions fou quan es construí la carretera de Girona a Santa Coloma, actual GI553 i més tard la seva connexió amb Riudellots passant per l’Aeroport, Giv- 5331.
Per entendre la dinàmica territorial abans d’aquest procés i establir l’inici del camí de
Can Bellsolà és molt interessant el treball públicat pel Centre d’Estudis Selvatans
“Cinquanta-Cinc Llegües de passos oblidats i xarrabascos; Els camins històrics de la
plana selvatana (la Selva i el Gironès)” on es fa una descripció detallada del camí Ral de
Girona a Vic i del camí Ral de Girona a Santa Coloma, camins que fins a la construcció
de la carretera moderna articulavan el terme d’Aiguaviva.

“El camí de Vic o camí Viguetà era una via de primer ordre, ja que no només unia dues
ciutats importants, Girona i Vic, sinó dos comtats i dues diòcesis. No finia a la capital
d’Osona sinó que continuava fins a Manresa, segons es pot veure en mapes dels segles
XVII, XVIII i XIX. Per tant, era la via més recta que comunicava la Gerunda romana amb
les terres del cor de Catalunya. (...) No hi ha cap dubte que el camí de Vic és un
antecedent de l’actual Eix transversal, tot i que no hi ha coincidència en cap punt.”
Així mateix pel Camí Ral de Santa Coloma ens diu: “L’any 1897 es va iniciar les obres de
la nova carretera que havia de comunicar Girona amb Santa Coloma. Van durar molts
anys: no va ser fins el 1912 i el 1914 que les dues ciutats no van estar comunicades per
la nova via que passaria a anomenar-se GI-533. Amb anterioritat havia existit un camí
carreter que ja unia les dues poblacions. La seva existència data com a mínim del segle
XIV. Amb el pas dels anys, alguns trams han desaparegut i d’altres s’han convertit en
camins veïnals. Cal dir que no coincidia enlloc amb la carretera nova (...) amb el camí
de Vic coincidien en el recorregut fins a prop del poble d’Aiguaviva.”
“Aquest camí, avui asfaltat, creua d’est a oest tot el veïnat de Puigtorrat. El camí de Vic
passa a tocar les parets de can Nyapa, just abans de trobar-se la carretera GI-533 de
Girona a Santa Coloma de Farners. En aquest punt, se separa cap a l sud oest el camí
vell de Santa Coloma, mentre que el camí de Vic segueix cap a l’oest, per sota de
l’actual carretera i rotonda.”
Cal tenir molt en compte que l’obertura de l’actual carrer de la Verge de Vilademany
no es produí fins pels vols del 2003 i encara només fins a l’entrada de la fàbrica Bellsolà
ja que l’enllaç per davant d’aquesta i fins el camí de Puigtorrat no es finalitzà fins l’any
2007.

Ortofotomapa 2001 (ICGC).

Ortofotomapa 2004 (ICGC).

Ortofotomapa 2008 (ICGC).

Per tant, podem establir un inici ben clar del camí de Can Bellsolà en un camí Ral de
gran importància però ja veiem que el seu final i la seva funcionalitat l’hem de buscar
més enllà de l’actual carrer Verge de Vilademany. Per tal de fer això ens hem d’adreçar
a les fonts històriques i el primer document antic que hem localitzat és el catastró, la
implantació del cadastre sobre plànol topogràfic, que es va fer pel municipi d’Aiguaviva
l’any 1950 i conservat a l’Arxiu Històric de Girona).
En aquest document podem comprovar com aquest camí apareix perfectament
dibuixat com a descompte Camino de San Roque (Camino III), amb una línia continua
que el separa de les propietats que l’envolten. En canvi, els camins que en aquell
moment es consiraven privat apareixen delimitats amb una traça discontinua.

Fulla del polígon
2 de cadastre de rústica del Municipi d’Aiguaviva i detall de la signatura.

Detall del sector de Can Bellsolà.
A banda d’això, el nom que s’assigna a aquest camí ja ens aclareix moltes coses i ens
determina la seva funcionalitat: Camino de San Roque. Com podem veure el camí
comença davant del Mas Bellsolà a pocs metres de l’enllaç de la Gi-533 i el Camí de
Puigtorrat, com hem vist abans camí ral de Girona a Vic i Santa Coloma, just darrera les
parets de Can Nyapa.
Continua en direcció nord passant pel costat de l’era i l’antiga bassa de can Bellsolà
fins al damunt de la petita carena que separa les aigües del Güell i del Marroc. Des
d’aquí davalla cap al Marroc i un cop creuat s’enfila per l’altre costat seguint la mateixa
direcció per a donar accés a tot un seguit de ases d’aquest veïnat: Can Pla, Can Cueta,
Can Rusquer, Can Corbó, Can Moner i Can Gubau. En total 6 cases de les 8 que consten
actualment en aquest veïnat que tenen el seu accés principal per aquest camí que
només ha variat una mica el seu traçat en tots aquests anys en la part en què creua la
riera. A més, i com el seu propi nom indica, el camí continua pel terme de Vilablareix
per a portar-nos a l’ermita de Sant Roc i té continuïtat en dos camins públics ben
reconeguts; el camí que cal Curt, que es dirigeix de forma directa a la parròquia de
Sant Menna o, dalt la carena i molt a prop de l’ermita, amb l’antiga carretera que
passant per la serra comunica Vilablareix amb Bescanó i Estanyol.

Detall de tot el traçat del camí dins el terme d’Aiguaviva.

Com queda sobradament demostrat el camí de Can Bellsolà forma part d’un camí molt
més llarg, el camí de Sant Roc, un camí veïnal antic i molt més llarg que articula el
veïnat del Masrocs donant accés a la majoria de les seves cases i que es dirigeix al
terme d Aiguaviva i en concret a l’ermita de San Roc per, prop d’aquesta enllaçar amb
dosa altres camins públics d’aquest terme veí.
Per tant, tot i que en aquests moments l’accés principal del camí de Sant Roc es faci a
partir del carrer Verge de Vilademany no podem desvincular aquest del la part de Can
Bellsolà ja que històricament i almenys fins a principis del segle XIX, aquest havia estat
el seu únic accés. La continuïtat en aquesta part només s’hauria perdut si aquest part
del camí hagués entrat dins algun procés urbanístic urbanitzador tot i que ens sembla
que aquest no és el cas i tota aquest part és i ha estat sempre sòl no urbanitzable. Tal i
com es pot comprovar en els plànols de la normativa urbanística que adjuntem i en el
cadastre vigent.

Fragment del plànol cadastral vigent on el camí segueix figurant com a descompte.

Fragment del plànol de les Normes subsidiàries de 1991 on apareix en sòl no
urbanitzable.

Fragment del plànol del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2014 on continua
apareixen com a sòl no urbanitzable clau 20 (agrícola comú).

Conclusions:
Segons el que s’ha pogut comprovar amb la documentació consultada i tot i que en
aquests moments es trobi tancat i la seva funcionalitat s’hagi vist substituïda pels
carrers de Can Solà i Verge de Vilademany, no existeix cap mena de dubte que el Camí
de Can Bellsolà forma part d’un camí veïnal del terme municipal d‘Aiguaviva molt més
llarg, el Camí de Sant Roc, el qual és, des de temps immemorials, camí públic.
Caldes de Malavella, 4 de novembre de 2020
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