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DOCUMENTACIÓ ESCRITA

1. MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1 OBJECTIU DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Els objectius de la present Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida en la sessió del 17 de maig de 2012, són els següents:
- Modificar la zona destinada a l’ampliació de l’actual cementiri, prevista pel POUM.

1.2 EMPLAÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ
L’àmbit de la present modificació puntual del POUM es situa dins el Pla Parcial
Urbanístic número 15, en la zona destinada a l’ampliació del cementiri, qualificada com
a equipament funerari/cementiri i la zona verda dins el sector, situada al nord de
l’actual cementiri.
Aquest sector de sòl urbanitzable delimitat, és un extens àmbit situat entre el sector
urbà de l’Avinguda de Catalunya, l’antiga carretera Nacional II i el sector urbà de
l’Avinguda del Bosc.
El PPU-15 limita:
- al nord amb el tram de l'Avinguda de Lleida inclòs dins del sector PEI 02 i les
illes residencials sota la mateixa avinguda en sòl urbà consolidat
- al sud amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per
sobre del carrer Antoni Gaudí i Sant Isidre
- a l’est amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per
sobre de l'Avinguda del Bosc, el sectors residencials PAU 39, PAU 08 i PPU
16, i amb el sector industrial PAU 41
- i a l’oest amb les illes residencials delimitades per l'Avinguda Catalunya en sòl
urbà consolidat.
Aquest sector està format també per una fracció discontínua en la zona sud-oest del
municipi, amb una zona d’equipament, al costat de l'equipament d'ús esportiu existent.
La superfície de l’àmbit és de 189.360,98 m².

1.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
Relació dels titulars del sector
Es detalla a continuació la relació dels titulars actuals de les finques incloses dins del
sector de planejament derivat objecte d’aquesta Modificació Puntual:

Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost), no es necessària la incorporació de la relació de les persones
propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques
o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i als
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys; ja que no es tracta d’una modificació
del planejament urbanístic general que comporti un increment del sostre edificable, de
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels
usos.

1.4 PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
El planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 17 de
maig de 2012 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en
data 25 de juny de 2012.
Adjuntem a continuació la fitxa urbanística del sector.

1.5 MARC LEGAL APLICABLE
La present Modificació Puntual s’ha redactat d’acord amb l’ordenament jurídic vigent
en matèria urbanística:
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 17 de maig de 2012 i
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en data 25 de juny
de 2012.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC)
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLUC)
- Pla territorial parcial de ponent, aprovat per acord de govern 94/2007
- Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Texto refundido
de la Ley del suelo
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia
sanitària mortuòria

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
► Article 96
Modificació de les figures del planejament urbanístic
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:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència
territorial de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a
l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i
l’aprovació provisional.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliure, 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.
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.
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics,
regulats pels articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans
directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials
estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es refereixin
únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament
identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les
modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial
respectius s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la
proposta de modificació aprovada inicialment.

► Article 97
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic
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 a 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. Es considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos
públics, entre altres, en els supòsits següents:
Primer. Quan no es dóna 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 lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats
pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals.
Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix 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.
Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls
qualificats d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la
suficiència dels equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un
interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic.
Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament
de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de
pitjor qualitat o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta
qualificació.
Cinquè. Quan 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, sense que la modificació
garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui
executiva.
3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per
a permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en

edificacions preexistents, si comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes
urbanístics o l’ocupació d’espais privats inedificables, han de justificar:
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra
solució.
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a
sistemes urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i
de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit.
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i
vistes de les edificacions veïnes, quan es redueix la distància aquestes
edificacions.
4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns
esmentats no computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les
distàncies mínimes de l’edificació als límits de la parcel·la, a d’altres edificacions o a la
via pública.
► Article 98.
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 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 competent en matèria d’urbanisme 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 competent en matèria d’urbanisme, 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.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme
► Article 117
Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de
qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la
classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió
en els termes que estableix l’article anterior.
2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb
independència del seu contingut i abast, comporta llur modificació.
3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla
d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries
assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit
d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si
s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la
modificació.
► Article 118
Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de
planejament urbanístic
1. 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.
d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per
a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4
de l’article 94 de la Llei d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència
de diversos usos, és d’aplicació el què estableix l’article 81.4 d’aquest
Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit de sòl urbà
previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme, tant si comporten com si no
increment d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat
article 94.4.
2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat
pública no computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les
reserves per a espais lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article
94 de la Llei d’urbanisme.
3.Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús
residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves
complementàries que estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment

de densitat es destini a habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges
dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el
mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació.
4. 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.

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia
sanitària mortuòria
► Article 39
L'emplaçament de cementiris de nova construcció ha de complir les condicions
següents:
39.1 A l'entorn del sòl destinat a la construcció del nou cementiri s'ha d'establir una
zona de protecció de 25 metres d'amplada que, cas que existeixi planejament, ha
d'estar qualificada com a zona d'emplaçament de nou cementiri. Aquesta zona ha
d'estar enjardinada i, en tot cas, lliure de tota mena de construcció. No és necessari
l'enjardinament quan l'entorn natural del cementiri no ho requereixi.
39.2 A partir del recinte d'aquesta primera zona de protecció se n'ha d'establir
una segona de 225 metres d'amplada, en la qual únicament es poden autoritzar:
a) Instal·lacions de caràcter industrial o de serveis tècnics per a la infraestructura
urbanística i d'equipament comunitari.
b) Habitatges unifamiliars.
c) Explotacions agropecuàries.
Aquests tres tipus d'usos han de ser facultativament assignats pel planejador, en
funció de cada situació concreta del municipi.

► Article 41
41.1 L'ampliació de cementiris està subjecte als mateixos requisits d'emplaçament
exigits per a les noves construccions. No obstant això, a partir de 50 metres del
cementiri, es poden permetre, també, habitatges plurifamiliars.
41.2 Als efectes d'aquest Reglament s'entén per ampliació de cementiris tota
modificació que comporti augment de la seva superfície o increment del nombre total
de sepultures autoritzades. La resta de modificacions, tenen el caràcter de reforma.
41.3 L'informe hidrogeològic a què es refereix l'article 40 d'aquest Reglament només
és necessari en cas que l'ampliació del cementiri es faci fora del recinte existent.
41.4 La reforma de cementiris no està subjecte a les normes d'emplaçament
regulades en els articles anteriors.

2. MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL

2.1 Descripció de la proposta de modificació puntual
La proposta de la modificació puntual del sector de sòl urbanitzable delimitat
corresponent al PPU-15, definit pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, consisteix
en modificar la zona destinada a equipament dins el sector, en previsió de la futura
ampliació del cementiri actual.
La modificació planteja el canvi de situació de l’equipament de cementiri previst en
aquest sector, situat actualment a l’oest de l’actual cementiri per a situar-lo al nord
d’aquest.
Aquest canvi suposarà:
- Desqualificar l’àmbit actual d’equipament per qualificar-lo d’espai lliure i zona
verda.
- Qualificar d’equipament el nou àmbit proposat d’equipament, desqualificant
aquest àmbit de zona verda, que determina l’actual planejament.
- Qualificar de viari, un petita zona verda, com a prolongació de l’actual viari,
per a donar accés a l’equipament.
L’objectiu de la modificació proposada és proporcionar uns terrenys aprofitables en
tota la seva superfície com ampliació real de l’actual cementiri. L’àmbit actual es situat
en una zona enfonsada entre uns 4 i 5 metres per sota de l’actual nivell interior del
cementiri, en una zona topogràficament de difícil aprofitament.
La modificació proposa qualificar d’equipament la plataforma situada al nord del
cementiri, topogràficament plana i de molt fàcil accés a través del viari lateral, situat a
l’est del cementiri actual.
Amb aquesta modificació el municipi de Bellpuig podrà garantir una ampliació del
cementiri o qualsevol altre ús funerari, d’una forma racional i immediata, atesa la
facilitat d’actuació i accés que proporcionarà aquest canvi.
Amb aquest canvi, es situarà la zona d’equipament en la mateixa cota que l’actual
cementiri, i en una plataforma absolutament plana.
L’àmbit de l’actual equipament grafiat dins el pla parcial, té una superfície de 1.715 m².
La superfície de la zona d’equipament de la proposta de modificació, té una superfície
de 1.170 m², corresponent a la superfície de la plataforma natural.
La nova zona d’equipament continuarà dins el sòl urbanitzable delimitat, quedant fixat
pel sistema general, la nova situació dins el pla parcial PPU-15.
Actualment, el POUM assenyala un viari que arrenca de l’Avinguda del Bosc fins a la
zona verda, d’una llargada corresponen a la profunditat de la zona urbana 3a contigua,
de 37 metres.
La plataforma proposada de qualificar com a equipament, té una amplada de 65
metres i una fondària de 20 metres, i que serà connectada al viari anteriorment
assenyalat, a través de la prolongació d’aquest, qualificant aquest petit àmbit de zona
verda com a viari, amb una llargada de 30 metres i una amplada de 12 metres.

Amb la modificació plantejada, el Pla Parcial Urbanístic no modifica cap de les
cessions mínimes per a sistemes d’espais lliures i equipaments que determina la seva
fitxa, així com els mínims exigibles de cessió de sistemes per l’article 65.3 del Decret
legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

2.2 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la
modificació
L’objectiu de la present modificació puntual és millorar la proposta d’ampliació de
l’actual cementiri, que el POUM de Bellpuig assenyala en l’actualitat, canviant la
previsió de creixement perimetral situant-lo en el sector nord, tot oferint:
1. Una zona amb un major aprofitament racional, atesa la complexitat
topogràfica que ofereix l’actual emplaçament i el seu dubtós aprofitament,
enfront la plataforma natural plana que presenta la zona proposada.
2. Una major facilitat de connexió viària fins aquesta.
3. Una solució més integrada en l’entorn més immediat, atesa les vistes que
proporciona des del sector per desenvolupar del Pla Parcial Urbanístic 15,
amb la possibilitat de corregir l’impacte visual de l’actual tanca perimetral,
millorant la visió paisatgística perifèrica.
4. I una disminució de la zona d’afectació en la trama urbana consolidada, que
genera la zona de protecció del cementiri de 50 metres i de la zona de lliure
edificació de 25 metres.
Atesa la naturalesa de la modificació, en que entre altres motius com s’ha exposat
existeixen raons paisatgístiques, caldrà que el mateix Pla parcial reculli la necessitat
de resoldre les condicions d’encaix de la zona d’equipament en l’entorn, pel que fa a
les condicions físiques i estètiques del nou equipament.
Així, caldrà que la fitxa reculli aquesta condició, tot regulant l’alçada de coronaments
dels murs o façanes, el tractament perimetral en relació a la zona verda que l’envolta i
per tant, la seva integració paisatgística.
Amb la iniciativa d’aquesta modificació puntual, es dona la concordança i equilibri dels
interessos públics i privats d’aquest sector, facilitant l’ampliació del cementiri.
La proposta justifica la necessitat i oportunitat de la modificació en relació als
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.

2.3 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA VIGENT
Cessions mínimes per a Zones verdes i Equipaments
L’objectiu de la present modificació puntual no es cap del supòsits en que el TRLUC
requereix un increment de les reserves per a sistemes urbanístics, per tant el sector
PPU-15 haurà de reservar per a sistemes d’Espais lliures i Equipaments les
superfícies mínimes definides en el document del POUM.
“Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics
1. Si la modificació d’una figura del planejament urbanístic comporta un increment de
sostre edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s’han d’incrementar proporcionalment,
com a mínim, els espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per
l’article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s’ha de preveure una reserva mínima per a
zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i
de 5 m² per cada 100 m² de sostre d’altres usos. Per computar aquests estàndards,
s’ha d’aplicar el que estableix l’article 65.5. A més, si cal, s’ha de reservar sòl per a
equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als requeriments que
deriven de la modificació.
2. Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús
residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’ha de preveure una reserva
complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 10 m²,
com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l’augment de densitat es destini a
habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta
d’aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta
reserva complementària, per raons d’impossibilitat material, no es pugui emplaçar en
el mateix àmbit d’actuació, es pot substituir per l’equivalent del seu valor econòmic,
que l’ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir
zones verdes o espais lliures públics de nova creació en el municipi.
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 m² per cada 100 m² de
sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics.
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. Així mateix, s’ha d’incorporar
una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m²
de sòl per cada 100 m² 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.

b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de
la densitat, s’han d’incrementar les reserves d’acord amb el que estableixen els
apartats 1 i 2 respectivament.
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.”
Aquestes cessions de terrenys destinats als sistemes de Zones verdes i Equipaments
queden garantides ja que la proposta de la modificació puntual, si bé modifica la
zonificació definida pel POUM, amb un repartiment diferent, no modifica les superfícies
mínimes que el sector destina a sistemes d’espais lliures i equipaments, essent
aquestes les següents:
Sistemes

Espais lliures
Equipaments
Mínim per a sistemes

22.723.32 m²
22.723.32 m²
45.446,64 m²

12%
12%
24%

NORMATIVA URBANÍSTICA

3.1 NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA
En el document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 17 de
maig de 2012 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en
data 25 de juny de 2012, s’han de recollir les següents modificacions:
- En l’ANNEX I. FITXES URBANÍSTIQUES, substitució de la fitxa del PPU-15 per la
fitxa modificada.
- En l’apartat III. PLÀNOLS: O.03 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable,
substitució de la proposta d’ordenació del POUM en el sector PPU-15 per la definida
en el plànol O.1 Zonificació d’aquest document.

3.2 FITXES URBANÍSTIQUES
Atesa la naturalesa de la modificació, en que entre altres motius com s’ha exposat
existeixen raons paisatgístiques, caldrà que el mateix Pla parcial reculli la necessitat
de resoldre les condicions d’encaix de la zona d’equipament en l’entorn, pel que fa a
les condicions físiques i estètiques del nou equipament.
Així, caldrà que la fitxa reculli aquesta condició, tot regulant l’alçada de coronaments
dels murs o façanes, el tractament perimetral en relació a la zona verda que l’envolta i
per tant, la seva integració paisatgística.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

PPU 15 (15a + 15b)

Ajuntament de Bellpuig

Residencial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit nord-est del sòl urbà del municipi, i
limita:
Nord:

amb el tram de l'Avinguda de Lleida inclòs dins del sector PEI 02 i les illes residencials
sota la mateixa avinguda en sòl urbà consolidat

Sud:

amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per sobre del carrer
Antoni Gaudí i Sant Isidre

Est:

amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per sobre de l'Avinguda
del Bosc, el sectors residencials PAU 39, PAU 08 i PPU 16, i amb el sector industrial PAU 41

Oest:

amb les illes residencials delimitades per l'Avinguda Catalunya en sòl urbà consolidat

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús esportiu
existent.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.6, O.03.2.7, O.03.2.12 i O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl
urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona nord-est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característiques topogràfiques de l'entorn i a les preexistències del sòl urbà
consolidat veí a l'est del sector.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

189.360,98m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

113.616,59m²st

852 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

22.723,32m²

12,00%

Equipaments

22.723,32m²

12,00%

MÍNIM SISTEMES

45.446,64m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure

75.582,38m²st

Reserva HPP*

38.034,21m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.

Text refós aprovació definitiva
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 33,47% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 23,47% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, donant així compliment a l'article 57.3
del TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del DL
1/2010.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. El traçat de la nova xarxa viària ha de garantir la connexió amb la vialitat
estructural projectada en els sectors veïns (PPU 16 i PEI 02), així com les obertures dels nous vials vers els
carrers existents en sòl urbà consolidat. S'ha de garantir l'accés posterior a totes les parcel·les consolidades
amb les quals limita el sector per la seva banda oest (part posterior de les parcel·les amb façana a
l'Avinguda Catalunya).

b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. La reserva d'equipaments està situada en part com a
sector discontinu a la vora del complexe esportiu municipal existent, al límit sud
sud-oest
oest del sòl urbà, i en part
com a ampliació de l'equipament del cementiri existent.
Part de la reserva de sòl per a sistemes d'espais lliures s'ha ubicat en el límit sud i oest del sector, creant un
coixí verd de transició entre el sòl urbanitzable i el sòl urbà consolidat de l'Avinguda del Bosc, i garantint
així la connexió dels espais lliures amb el sector veí PPU 16, a través del PAU 08.
Altra part del sòl per a sistema d'espais lliures es destinarà a la creació d'una plaça, situada al centre del
sector, per donar servei al nucli del municipi.
La resta del sòl de cessió per als sistemes d'espais lliures es col·locarà en continuïtat als sistemes grafiats en
els plànols d'ordenació.
c) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu, i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.
d) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector. La clau 3, zona d'ordenació en illa
tancada, només es podrà utilitzar en les sòls d'aprofitament privat destinats a tancar les illes residencials
(clau 2) provinents del sòl urbà consolidat.
9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 3: Zona d'ordenació en illa tancada,
- Clau 4: Zona d'ordenació en illa oberta,
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
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10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de g
gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-IIa, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la variant LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
12. Elements a protegir
En aquest Pla Parcial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el catàleg
de bens a protegir):
Patrimoni natural de valor
- Pinets de l'Avinguda del Bosc
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13. Altres consideracions
Atesa la naturalesa de la modificació, i per raons paisatgístiques, caldrà que el mateix Pla parcial reculli la
necessitat de resoldre les condicions d’encaix de la zona d’equipament en l’entorn, pel que fa a les
condicions físiques i estètiques del nou equipament.
Per tant, en la redacció del pla parcial caldrà que es resolgui aquesta aquesta condició, tot regulant
l’alçada de coronaments dels murs o façanes, el tractament perimetral en relació a la zona verda que
l’envolta i per tant, la seva integració paisatgística.
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4. JUSTIFICACIÓ INFORMES I ESTUDIS COMPLEMENTARIS

Informe del Departament de Sanitat
D’acord amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de policia sanitària mortuòria, en la tramitació de plans generals, de normes
subsidiàries, de plans parcials i de plans especials, sempre que incideixin de forma
directa o indirecta en les condicions d'emplaçament de cementiris, i una vegada
aprovats inicialment, d'acord amb el que preveu l'article 57 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, s'ha de sol·licitar informe al delegat territorial del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit corresponent.

Avaluació ambiental - informe ambiental
D’acord amb la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,
la present Modificació Puntual del POUM de Bellpuig en l’àmbit del PPU-15, no està
subjecte a tràmit d’avaluació ambiental, atès que:
- Es tracta d’una modificació no substancial del planejament urbanístic general.
- El la redacció recent del POUM de Bellpuig, aquest ja ha estat objecte
d’avaluació ambiental.
- Per les característiques i la poca entitat que té la modificació, es
constata que no pot produir efecte significatius en el medi ambient.
- En el desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic ja es sotmetrà al tràmit
d’Avaluació ambiental.

Estudi de la mobilitat generada
L’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada, estableix el següent:
En la present Modificació Puntual del POUM de Bellpuig no és necessari l’elaboració
de l’estudi de mobilitat generada, pels següent motius:
- Es tracta d’una modificació de planejament general que no té com a objectiu
cap dels supòsits establerts en l’”Article 3. Àmbits d’aplicació”.
- El document del POUM incorpora dins del seu contingut documental l’Estudi
d’Avaluació de la Mobilitat Generada, en el qual ja s’analitza la mobilitat
existent en el municipi i la dels sectors de nou creixement.
- En la proposta de la modificació puntual no es modifiquen els desplaçaments
estimats per aquest sector en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
Per tant, la mobilitat generada pel sector, queda garantida.

Estudi d’Inundabilitat, aigua potable i sanejament
- El PPU-15 resta fora de la zona inundable, d’acord a l’Estudi d’Inundabilitat realitzat
per a la redacció del POUM de Bellpuig.
Tan mateix, en quan a l’abastament d’aigua i sanejament, la present modificació no té
cap tipus d’incidència amb la demanda d’aigua i no afecta al traçat de la xarxa de
sanejament pública.

Bellpuig, maig de 2014

Serveis tècnics de l’Ajuntament de Bellpuig,
Jordi Bosch i Santos

ANNEXES

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Ambit de previsió actual d’ampliació, vist des de l’Avinguda del Bosc

Nou vial i àmbit d’accés perimetral previst, vist des de l’Avinguda del Bosc

Plataforma proposada com a nova previsió d’ampliació, vista des del final del vial (nordest)

Àmbit de la nova previsió de l’ampliació, vista des del fons de l’àmbit del PPU-15

Vista de la plataforma proposada com a nova zona d’ampliació, vista des del nord-oest

Ambit de previsió actual d’ampliació, vist de la zona baixa situada al nord
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