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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: 
- Ajust dels límits contigus entre els sectors PAU-17 i PAU-38 
 

 
1.2  EMPLAÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ 
 
L’àmbit de la present modificació puntual del POUM està format pel Polígon d’Actuació 
Urbanística número 38, i pel Polígon d’Actuació Urbanística número 17, situats 
ambdós al sud del municipi i de forma contigua. 
El PAU-38 limita: 
 - al nord amb els sectors residencials PPU-11 i PAU-17 
 - al sud amb el sistemes general d'espais lliures 
 - a l’est amb el sector residencial PPU-11 
 - i a l’oest amb el sector residencial PAU-17 
La superfície de l’àmbit és de 4.602,41 m². 
Actualment existeixen varis edificacions d’habitatges unifamiliars, en una zona 
fortament consolidada. 
El PAU-17 limita: 
 - al nordamb el Carrer Balmes i el sector residencial PAU-16 
 - al sud amb el sistema general d'espais lliures, l'Avinguda de Preixana i el 
 sector residencial PAU-38 
 - a l’est amb els sectors residencials PAU-38 i PPU-11 
 - i a l’oest amb el carrer transversal que uneix el Carrer Balmes i el carrer 
 de la Cooperativa, i amb els sectors residencials PAU-37 i PAU-14 
La superfície de l’àmbit és de 29.759,80 m². 
Actualment aquesta zona de Bellpuig, en un sòl clarament no consolidat, on apareixen 
però algunes edificacions disseminades tipus magatzems i coberts, així com dues 
edificacions d’habitatges. Una a l’Avinguda de Preixana i l’altre habitatge unifamiliar del 
tipus aïllat, en el sector nord, confrontant amb el carrer Balmes. 
 
 
 



1.3  ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
1.3.1 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: 
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Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Lleid’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Lleid’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost), no es necessària la incorporació de larelació de les persones 
propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiqueso 
privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i als 
títols en virtut delsquals han adquirit els terrenys,  ja que no es tracta d’una modificació 
del planejament urbanístic generalque comporti un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’úsindustrial, 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. 
L’àmbit objecte d’aquesta Modificació Puntual està format per dos sectors de 
planejament derivat d’ús residencial, el PAU-17 i el PAU-38.  
Adjuntem a continuació les fitxes urbanístiques d’ambdós sectors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Ajuntament de Bellpuig

PAU 17 Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:

Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 29.759,80m²

Usos principals I.E.B. Densitat Sostre Nº Habitatges Nº màx. plantes
Residencial 1,12m²st/m²s 104,50hab/Ha 33.297,88m²st 311 hab PB + 2PP

4. Zonificació sector

SISTEMES Viari 7.812,15m² 26,25%
Espais Lliures 4.485,64m² 15,07%
Equipaments 2.511,57m² 8,44%
TOTAL SISTEMES 14.809,36m² 49,76%

ZONES 11.041,69m² 37,10%
3.908,75m² 13,13%

TOTAL ZONES 14.950,44m² 50,24%
Clau 6a - Residencial

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Clau 3a i 3a-hpp- Residencial

2. l'execució de l'obertura dels nous vials transversal que connecten amb la vialitat dels sectors 
residencials veïns i l'existent en sòl urbà consolidat

b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.

e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.

c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.

a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:

1. l'execució de les obres d'urbanització del vials existents, el Carrer Balmes i l'Avinguda de Preixana,  
adequant-les a la nova alineació proposada pel POUM

Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
amb el Carrer Balmes i el sector residencial PAU 16

amb els sectors residencials PAU 38 i PPU 11

amb el carrer transversal que uneix el Carrer Balmes i el carrer de la Cooperativa, i amb
els sectors residencials PAU 37 i PAU 14

amb el sistema general d'espais lliures, l'Avinguda de Preixana i el sector residencial PAU
38 

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12, O.03.2.13, O.03.2.18 i O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl
urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Ajuntament de Bellpuig

5. Cessió de l'aprofitament urbanístic

6. Distribució sostre residencial

2.383,00m²st 7,99%
Sostre Residencial nova implantació 27.459,31m²st 92,01%
Total Sostre Residencial * 29.842,31m²st 100,00%

Sostre Nº habitatges Sostre Nº habitatges Sostre Nº habitatges
21.604,51m²st 215 hab 5.491,86m²st 64 hab 2.745,93m²st 32 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat

9. Observacions

El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.

La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'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 TRLUC.

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.

L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.                                   

L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.

Sostre Residencial existent

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig ,  a escala 1/1.000

Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3a i 3a-hpp, i zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les 
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà  de les Normes Urbanístiques.

Habitatge Lliure
Reserva 20% sostre HPP Reserva 10% sostre HPP

Règim General Preu Concertat

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Ajuntament de Bellpuig

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

10. Condicions de gestió i execució

Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.

El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

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.

250 litres/persona/dia *

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.

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.)

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Ajuntament de Bellpuig

PAU 38 Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:
Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 4.602,41m²

Usos principals I.E.B. Densitat Sostre Nº Habitatges Nº màx. plantes
Residencial 2,06m²st/m²s 215,10hab/Ha 9.495,10m²st 99 hab PB + 2PP

4. Zonificació sector

SISTEMES Viari 1.976,97m² 42,96%
TOTAL SISTEMES 1.976,97m² 42,96%

ZONES 2.625,44m² 57,04%
TOTAL ZONES 2.625,44m² 57,04%

5. Cessió de l'aprofitament urbanístic

6. Distribució sostre residencial

Sostre Residencial * 9.458,65m²st

Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
amb els sectors residencials PPU 11 i PAU 17
amb el sistemes general d'espais lliures
amb el sector residencial PPU 11
amb el sector residencial PAU 17

Àmbit definit en el plànol O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a 
escala 1/1.000

Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització del carrer de la Cooperativa i l'Avinguda de Preixana, en el seu punt
d'encreuament a la sortida del municipi.

Clau 2 - Residencial

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.

Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.

Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.                                 

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Ajuntament de Bellpuig

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat

9. Observacions

Abastament d'aigua:

Sanejament:

10. Condicions de gestió i execució

11. Elements a protegir

Altres elements d'interès
- Llinda amb motius d'oficis I

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.

Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.

Zona d'ordenació en Eixample , Clau 2. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà  de les Normes Urbanístiques.

Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig ,  a escala 1/1.000

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.

L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

En aquest Polígon d'Actuació Urbanística es troben inclosos el següent element a protegir (regulat en el
catàleg de bens a protegir):

Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.

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 i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.

b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.

El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística 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.

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1



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 Textorefundido de 
la Ley del suelo 
- Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
 
 
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei3/2012, 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 ales mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions 
que s’estableixin perreglament i les particularitats següents: 
 a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència 
 territorial deles quals quedi  limitada a un únic terme municipal, correspon a 
 l’ajuntament afectat per lamodificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i 
 l’aprovació provisional. 
 b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliure, zones verdes o 
 d’equipamentsesportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 
 98; en el cas de manca deresolució definitiva dins de termini, s’entén 
 denegada la modificació. 
 c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 
 incrementdel sostre  edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
 intensitat dels usos, o latransformació dels usos ja establerts, resten subjectes 
 a les particularitats que estableixenels articles 99 i 100. 
 d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, 
 regulats pels articles76.1 i 83.1, no  són exigibles a les modificacions dels plans 
 directors urbanístics dedelimitació i ordenació de les àrees residencials 
 estratègiques i dels sectors d’interèssupramunicipal que es refereixin 
 únicament a determinacions pròpies del planejamentderivat expressament 
 identificades pel pla director. En aquests  casos, el tràmitd’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 
 propostade 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 
qualsevoltipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la 
classificació del sòl i elssistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en 
els termes que estableix l’articleanterior. 
 
2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb 
independència delseu contingut i abast, comporta llur modificació. 
 
3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment quela seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla 
d’ordenació urbanísticamunicipal 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 Lleid’urbanisme només s’ha de concedir, si 
s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels qualsconfini 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 nocomputa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les 
reserves per a espaislliures 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. 

 

  



2. MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
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2.1 Descripció de la proposta de modificació puntual 
 

La proposta de la modificació puntual dels sectors de sòl urbà corresponents als PAU-
17 i PAU-38, definits pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, consisteix enun 
reajustament d’un dels límits. Aquest ajust es correspon al límit de contacte nord-sud 
entre els dos sectors.  

 

Aquest límit es proposa desplaçar-lo cap a l’oest 3 metres, i el límit de la zona verda 
contigua2 metres, mantenint l’alineació viària del carrer que estructura el sector de sud 
anord. 

 

Així mateix, i per tal de garantir que es manté el sostre màxim del sector PAU-38, 
sotmès a les regulacions de la clau edificatòria 2 i a la profunditat edificable 
assenyalada en el POUM, es modifica la profunditat edificable en planta pis d’aquest 
sector, passant dels 16 m. actuals fins els 14 m. que proposa la modificació, d’acord 
amb el quadre justificatiu que s’adjunta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aquesta modificació no modifica en cap cas l’ordenació proposada pel planejament, la 
mobilitat viària, ni la qualitat de la zona verda del sector PAU-17, garantint a la vegada 
que cap dels dos sectors modifica el sostre edificat total que assenyala el POUM, ni 
les superfícies dels sistemes d’equipaments i espais lliures. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la 
modificació 
 
L’objectiu de la present modificació puntual és millorar la proposta d’ordenació definida 
pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, en l’àmbit perimetral entre els 
sectors PAU-17 i PAU-38, amb un ajust d’aquest límit mitjançant les següents 
operacions: 
- Ajust del perímetre entre els dos sectors, amb un desplaçament del límit cap a l’oest 
de 3,00 m. 
- Ajust de l’amplada de la zona verda. 
- Modificació de la profunditat edificable del PAU-38, passant de 16,00 a 14,00 m. 
 
La iniciativa d’aquesta modificació puntual suposa una concordança i equilibri dels 
interessos públics i privats en aquests sectors, atès que: 
 
- Aquesta modificació recull únicament un petit ajust de límits. 
- La conveniència per als interessos públics d’aquesta iniciativa es basa en considerar 
que facilitarà l’execució del PAU-38, permetent el seu possible desenvolupament, en 
una zona de sòl urbà no consolidada però que actualment es troba amplament 
edificada, i així poder donar compliment als objectius del PAU-38, que no són altres 
que l’obertura d’un vial paral·lel a l’Avinguda de Preixana. 
- Així mateix es mantenen en els dos Polígons les ordenacions proposades i totes les 
cessions de zones verdes i equipaments fixades en el POUM, garantint els sostres 
màxims dels sectors a desenvolupar. 
 
En tot moment, i com es pot observar en la documentació gràfica, els canvis proposats 
que afecten a la zonificació de les zones verdes i espais lliures, suposen un petit ajust 
de la superfície, mantenint-ne la seva funcionalitat. 
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 Quadres comparatius entre planejament i proposta 
 

Paràmetres generals: 

 PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA 
PAU-17 PAU-38 PAU-17 PAU-38 

Superfície 29.759,80 m² 4.602,41 m² 29.592,90 m² 4.769,31 m² 
Usos Residencial Residencial Residencial Residencial 
IEB (m²st/m²s) 1,118 2,130 1,126 2,046 
Sostre 33.297,88 m² 9.804,93 m²** 33.297,88 m² 9.761,88m² ** 
 

** Sostre calculat d’acord amb les determinacions normatives del POUM, atenent al 
nombre màxim de plantes edificables i a la profunditat edificable d’aplicació. 

 

Zonificació sectors: 

Zona PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA 
PAU-17 PAU-38 PAU-17 PAU-38 

Residencial  14.950,44 m² 2.625,44 m² 14.920,36 m² 2.745,02 m² 
   

Sistema PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA 
PAU-17 PAU-38 PAU-17 PAU-38 

Vialitat 7.812,15 m² 1.976,97 m² 7.675,33 m² 2.024,29 m² 
Espais lliures 4.485,64 m² - 4.485,64 m² - 
Equipament 2.511,57 m² - 2.511,57 m² - 
Total 14.809,36 m² 1.976,97 m² 14.672,54 m² 2.024,29 m² 
 

Dels quadres es desprèn el següent: 
- Amb l’ajust de la zonificació en la zona perimetral que amb que limiten els dos 
sectors, la superfícies dels àmbits tenen una variació de  ±166,90 m². 
- L’ús residencial no es modifica. 
- Els índex d’edificabilitat brut sofreixen una variació quasi decimal, atès la modificació 
tan petita de la superfície dels àmbits. 
- Es mantenen les superfícies de cessió corresponents als espais lliures i zona 
d’equipaments en cadascun dels sectors. 
- Disminueix i creix la vialitat en 136,82 m² i 47,32 m² respectivament, en funció de si 
disminueix o creix el sector. 
- Es manté el sostre del PAU-17 i es redueix el sostre màxim del PAU-38 en 43,05 m², 
atès la reducció de la profunditat edificable. 
 
 
 
 
 



2.4 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA VIGENT 
 

2.4.1 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, els sectors 
PAU-17 i PAU-38 hauran 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 no modifica la 
zonificació definida pel POUM, únicament reparteix els terrenys destinats a aquests 
sistemes, tal com s’observa en els quadre comparatiu entre el planejament i la 
proposta de modificació, de la zonificació dels sectors. 

 

2.4.2 Modificació dels sistemes urbanístics  

L’objectiu de la present modificació puntual, garanteix en tot moment el manteniment 
de la superfície dels espais lliures, i sobretot la funcionalitat d’aquests espais 
modificats, com s’assenyala en el primer punt de l’article 98 del TRLU. 

“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. 

 

 

 

 

  



2.4.3 Justificació del sostre 
El manteniment del sostre del sector del PAU-17 es garanteix normativament pel que 
fixa la fitxa corresponent a l’àmbit, atès que es un àmbit de gestió nou que pertany a 
un sòl no consolidat i per a desenvolupar. 
En canvi, en el sector del PAU-38 en que els propietaris només els queda l’obligació 
de cedir i urbanitzar els sòl destinat al sistema viari del carrer de la Cooperativa i 
l'Avinguda de Preixana, en el seu punt d'encreuament a la sortida del municipi, es 
garanteix el manteniment del sostre del sector, a través de la clau edificatòria, clau 2 
que determina el planejament vigent i la profunditat edificable. 
 
La justificació numèrica de la superfície construïda de sostre, s’expressa en la següent 
taula i croquis, atenent a: 
- La clau 2 en aquesta zona determina Planta baixa i dues plantes pis. 
- L’ocupació del 100 % en planta baixa. 
- La profunditat edificable en plantes pis de 16 m. en el planejament vigent i de 14 m. 
en la proposta de modificació. 
- I el sostre de la planta sotacoberta que es genera en cadascuna de les profunditats, a 
partir del 1,90 m. d’alçada, tal com es regula en el Decret 141/2012sobre condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
 
 PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA 
Planta baixa 2.625,44 x 1 = 2.625,44 m² 2.745,02 x 1 = 2.745,02 m²
Plantes pis (2) 2.588,98 x 2 = 5.177,96 m² 2.568,56 x 2 = 5.137,12 m²
Planta sota coberta 2.001,53 x 1 = 2.001,53 m² 1.879,74 x 1 = 1.879,74 m²
Sostre total 9.804,93 m² 9.761,88 m²
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Només com apunt informatiu, cal assenyalar que el PAU-38 es troba consolidat d’una 
forma majoritària amb edificacions relativament actuals, a falta d’edificar el terreny 
número 12. El sostre consolidat actualment és de 1.600 m² (segons dades cadastrals), 
molt lluny dels 9.804,93 m² que el POUM actualment permet, i que difícilment mai 
s’assolirà. 



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 les fitxes del PAU-17 i 
PAU-38 per les fitxes modificades. 
 
- En l’apartat III. PLÀNOLS: O.03 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable, 
substitució de la proposta d’ordenació del POUM en el sector PAU-17 i PAU-38 per la 
definida en el plànol O.1 Zonificació d’aquest document. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 FITXES URBANÍSTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Ajuntament de Bellpuig

PAU 17 Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:

Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 29.592,90m²

Usos principals I.E.B. *** Densitat *** Sostre Nº Habitatges Nº màx. plantes
Residencial 1,126m²st/m²s 105,09hab/Ha 33.297,88m²st 311 hab PB + 2PP
*** L'index d'edificabilitat bruta i la densitat màxima no són normatius

4. Zonificació sector

SISTEMES Viari 7.675,33m² 25,94%
Espais Lliures 4.485,64m² 15,16%
Equipaments 2.511,57m² 8,49%
TOTAL SISTEMES 14.672,54m² 49,58%

ZONES 11.041,69m² 37,31%
3.878,67m² 13,11%

TOTAL ZONES 14.920,36m² 50,42%

Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
amb el Carrer Balmes i el sector residencial PAU 16

amb els sectors residencials PAU 38 i PPU 11

amb el carrer transversal que uneix el Carrer Balmes i el carrer de la Cooperativa, i amb
els sectors residencials PAU 37 i PAU 14

amb el sistema general d'espais lliures, l'Avinguda de Preixana i el sector residencial PAU
38 

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12, O.03.2.13, O.03.2.18 i O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl
urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000

a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:

1. l'execució de les obres d'urbanització del vials existents, el Carrer Balmes i l'Avinguda de Preixana,  
adequant-les a la nova alineació proposada pel POUM

2. l'execució de l'obertura dels nous vials transversal que connecten amb la vialitat dels sectors 
residencials veïns i l'existent en sòl urbà consolidat

b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.

e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.

c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.

Clau 3a i 3a-hpp- Residencial

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Clau 6a - Residencial

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Ajuntament de Bellpuig

5. Cessió de l'aprofitament urbanístic

6. Distribució sostre residencial

2.383,00m²st 7,99%
Sostre Residencial nova implantació 27.459,31m²st 92,01%
Total Sostre Residencial * 29.842,31m²st 100,00%

Sostre Nº habitatges Sostre Nº habitatges Sostre Nº habitatges
21.604,51m²st 215 hab 5.491,86m²st 64 hab 2.745,93m²st 32 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat

9. Observacions

El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.

La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'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 TRLUC.

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.

L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.                                   

L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.

Sostre Residencial existent

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig ,  a escala 1/1.000

Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3a i 3a-hpp, i zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les 
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà  de les Normes Urbanístiques.

Habitatge Lliure
Reserva 20% sostre HPP Reserva 10% sostre HPP

Règim General Preu Concertat

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1
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Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

10. Condicions de gestió i execució

Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.

El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

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.

250 litres/persona/dia *

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.

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.)

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1
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PAU 38 Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:
Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 4.769,31m²

Usos principals I.E.B. *** Densitat *** Sostre Nº Habitatges Nº màx. plantes
Residencial 2,05m²st/m²s 207,58hab/Ha 9.761,88m²st 99 hab PB + 2PP
*** L'index d'edificabilitat bruta i la densitat màxima no són normatius

4. Zonificació sector

SISTEMES Viari 2.024,29m² 42,44%
TOTAL SISTEMES 2.024,29m² 42,44%

ZONES 2.745,02m² 57,56%
TOTAL ZONES 2.745,02m² 57,56%

5. Cessió de l'aprofitament urbanístic

6. Distribució sostre residencial

Sostre Residencial * 9.761,88 m²

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i urbanització
de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.

Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de sòl
per a sistemes urbanístics.

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i urbanització
de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.

Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.                                 

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

Clau 2 - Residencial

Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització del carrer de la Cooperativa i l'Avinguda de Preixana, en el seu punt
d'encreuament a la sortida del municipi.

Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
amb els sectors residencials PPU 11 i PAU 17
amb el sistemes general d'espais lliures
amb el sector residencial PPU 11
amb el sector residencial PAU 17

Àmbit definit en el plànol O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a 
escala 1/1.000

* Sostre calculat d’acord amb les determinacions normatives del POUM, atenent al nombre màxim de plantes edificables i
a la profunditat edificable d’aplicació

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat

9. Observacions

Abastament d'aigua:

Sanejament:

10. Condicions de gestió i execució

11. Elements a protegir

Altres elements d'interès
- Llinda amb motius d'oficis I

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i urbanització
de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.

Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.

Zona d'ordenació en Eixample , Clau 2. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà  de les Normes Urbanístiques.

Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig ,  a escala 1/1.000

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.

L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

En aquest Polígon d'Actuació Urbanística es troben inclosos el següent element a protegir (regulat en el
catàleg de bens a protegir):

Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim d'habitatges
d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols
d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI -
Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa existent.

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 i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.

b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I RSPS.

El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert en la
legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística 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.

Text refós aprovació definitiva Normes Urbanístiques. ANNEX 1



4. JUSTIFICACIÓ INFORMES I ESTUDIS COMPLEMENTARIS 
 

 



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 els àmbits dels PAU-17 i 
PAU-38, no està subjecte a tràmit d’avaluació ambiental, atès que: 
 - Es tracta d’una modificació no substancial del planejament urbanístic general 
 que afecta exclusivament a un sector de sòl urbà no consolidat. 
 - 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. 
 
 
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 aquests sectors 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 
 
- Estudi d’inundabilitat: Els sectors PAU-17 i PAU-38 resten fora de la zona 
inundable,d’acord a l’Estudi d’Inundabilitat realitzat per a la redacció del POUM de 
Bellpuig. 
- Abastament d’aigua: Amb la present modificació no es modifica la demanda d’aigua, 
ja que es mantenen els paràmetres generals dels sectors definits en el POUM, 
quedant per tant garantit l’abastament d’aigua potable. 
- Sanejament: La present Modificació Puntual no afecta al traçat de la xarxa de 
sanejament ni al cabal d’aigües a abocar a aquesta xarxa. Per tant, no és necessari un 
estudi complementari en quant al sanejament ja que s’adapta a l’estudi actualment 
vigent, realitzat durant l’elaboració del POUM. 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de sostenibilitat econòmica 

L'informe de sostenibilitat econòmica previst a l'article 59.3.d del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme DL 1/2010,en aquest cas, la Modificació de l’ajust entre els sectors PAU-
17 i PAU-38, no comporta una variació de paràmetres generals en la determinació dels 
ingressos de la hisenda pública, ni de les despeses, atès que no hi ha cap modificació 
de la superfície destinades a zones verdes i equipaments, i atès que hi ha una petita 
reducció de la vialitat en els dos sectors de 89,50 m². 
 
Amb aquesta modificacions tant petita de l’espai públic viari, es conclou que aquesta 
modificació no té cap impacte sobre les finances econòmiques de l’Ajuntament de 
Bellpuig. 
 

 
 
 
Bellpuig, abril de 2015 

 
 
 
 
 
 

Serveis tècnics de l’Ajuntament de Bellpuig, 
Jordi Bosch i Santos 
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terminal2
Texto escrito a máquina
Sortida de Bellpuig, a través de l'Avinguda de Preixana.

terminal2
Texto escrito a máquina
Àmbit sud de la zona verda objecte de la modificació

terminal2
Texto escrito a máquina
Àmbit nord de la zona verda objecte de la modificació



 

 

 

 

 

 

 

   

terminal2
Texto escrito a máquina

terminal2
Texto escrito a máquina

terminal2
Texto escrito a máquina

terminal2
Texto escrito a máquina

terminal2
Texto escrito a máquina

terminal2
Texto escrito a máquina
Entrada a Bellpuig, a través de l'Avinguda de Preixana

terminal2
Texto escrito a máquina
Vista nord de l'àmbit

terminal2
Texto escrito a máquina
Vista sud de l'àmbit, amb vistes cap el Convent de Sant Bartomeu
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