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               CONTINGUT 

Els documents que integren la present MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 del POUM de Bellpuig, per la divisió 
i/o canvi de classificació de tres sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat, i el fraccionament de l’àmbit de dos 
sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat, en el municipi de Bellpuig, a la comarca de l’Urgell, província de 
Lleida, tenen el següent contingut: 

ÍNDEX 

DOCUMENTACIÓ ESCRITA 

 0 ANTECEDENTS 

  0.1 Relació d’informes i al·legacions 

  0.2 Informe dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

0.3 Informes de ADIF 

 0.3.1 1er Informe, emès en data 11 de febrer de 2015. 

 0.3.2 2on Informe, emès en data 13 d’abril de 2015. 

0.4 Informe del Ministeri de Foment – Direcció General de Carreteres 

0.5 Informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 

0.6 Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 

0.7 Al·legació 

1 MEMÒRIA INFORMATIVA 

  1.1 Objectius de la modificació puntual 

  1.2 Emplaçament de l’actuació 

  1.3 Estructura de la propietat 

   1.3.1 Relació dels titulars actuals de les finques 

   1.3.2 Relació dels titulars anteriors 

  1.4 Planejament general vigent 

1.4.1 Normativa general 

1.4.2 Fitxes sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat que es divideixen i/o canvien 
de classificació 

1.4.3 Fitxes sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat que es fracciona el seu àmbit  

 1.5 Marc legal aplicable 

1.5.1 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 

1.5.2 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme 

1.5.3 Legislació sectorial ferroviària vigent 
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 2 MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

  2.1 Descripció de la proposta de modificació puntual 

2.1.1 Divisió i/o canvi de classificació de tres sectors de Sòl Urbanitzable 
Delimitat  

2.1.2 Fraccionament de l’àmbit de dos sector de Sòl Urbanitzable Delimitat 

  2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística vigent 

2.2.1 Normativa urbanística vigent 

2.2.2 Cessions mínimes per a Zones Verdes i Equipaments  

2.2.3 Cessió de l’aprofitament urbanístic  

2.2.4 Habitatges de Protecció Pública  

2.2.5 Equilibri entre beneficis i càrregues  

  2.3 Quadres resum 

2.3.1  Paràmetres generals dels sectors. Comparativa amb planejament vigent 

2.3.2  Classificació del Sòl Urbanitzable 

2.3.3  Sòl Urbanitzable (Delimitat i No Delimitat) 

  2.4 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació 

 3 NORMATIVA URBANÍSTICA 

  3.1 Normativa urbanística modificada  

3.1.1 Articles de les Normes Urbanístiques modificats 

3.1.2 Articles a incorporar en les Normes Urbanístiques 

3.1.3 Fitxes urbanístiques modificades 

3.2 Normativa d’aplicació  

3.2.1 Legislació sectorial ferroviària vigent 

 4 JUSTIFICACIÓ INFORMES I ESTUDIS COMPLEMENTARIS 

  4.1 Avaluació ambiental - Informe ambiental  

  4.2 Estudi de la mobilitat generada  

  4.3 Estudi d’Inundabilitat, aigua potable i sanejament 

  4.4 Estudi  econòmic i financer 

   4.4.1 Estudi econòmic segons POUM 

4.4.2 Estudi econòmic segons MP POUM 

  4.5 Informe de Sostenibilitat Econòmica 

  4.6 Agenda 

 

DOCUMENTS ANNEXES 

ANNEX I  JUSTIFICACIÓ INFORME ADIF 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 PLÀNOLS INFORMACIÓ 

  I.1  Situació 

  I.2  Ortofotomapa  

  I.3.a Topogràfic general 

  I.3.b Topogràfic sectors 

  I.4.a Planejament vigent – Classificació 

  I.4.b  Planejament vigent – Sectors 

  I.4.c  Planejament vigent – Ordenació 

  I.5.a Estructura de la propietat 

  I.5.b Estructura de la propietat 

  I.6.a Suspensió de llicències 

  I.6.b Suspensió de llicències 

  

PLÀNOLS ORDENACIÓ 

O.1  Classificació del sòl (1/5.000) 

O.2 Sectors de planejament derivat (1/5.000) 

O.3  Ordenació del sòl urbà i urbanitzable (1/5.000) 

O.4.a Àmbit A: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.b.1 Àmbit B: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.b.2 Àmbit B: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.c.1 Àmbit C: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.c.2 Àmbit C: Ordenació  sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 
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0.1 Relació d’informes i al·legacions 

a) Informes 

Adjuntem a continuació la relació d’informes emesos pels diferent departament referents a la Modificació 
Puntual núm.9 del POUM de Bellpuig per la divisió i/o canvi de classificació de quatre sectors de Sòl 
Urbanitzable Delimitat, i l’ajust de la divisió de l’equipament de la zona sud-oest del municipi, aprovada 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig celebrat del 23 de desembre de 2014: 

 Informe dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), emès en data 13 de gener de 2015. 

 Informes de ADIF: 1er Informe desfavorable, emès en data 11 de febrer de 2015, i 2on Informe 
favorable, emès en data 13 d’abril de 2015. 

 Informe del Ministeri de Foment – Dirección General de Carreteres, emès en data 20 de febrer de 
2015. 

 Informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, emès en data 30 de juny 
de 2015. 

 Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió 9 de juliol de 2015. 

El present document, Modificació Puntual núm.9 del POUM de Bellpuig – Text Refós per Aprovació 
Provisional, inclou la justificació i compliment de les prescripcions assenyalades en els informes anteriors i 
en la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.   

b) Al·legacions 

Durant el període d’exposició pública s’ha rebut una al·legació al document de la modificació puntual,  
la qual s’adjunta en apartat posteriors, juntament amb la justificació de perquè ha estat desestimada. 
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b) Justificació 

A continuació s’adjunta la justificació del compliment de les condicions fixades en l’informe de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, emès en data 30 de juny de 2015. 

 “(..) cal tenir en compte que el planejament vigent imposa càrregues urbanístiques d’adequació 
de la N-II (PEI 01, 02, 03 i rotonda entre els àmbits PPD-01 i PPU-02) sobre alguns dels sòls 
urbanitzables delimitats que ara es transformen en no delimitats i que es preveu el seu 
desenvolupin en el cinquè quadrienni del POUM (PPD-01 i PPD-03). Atesa la possible separació en 
el temps de l’execució d’aquests àmbits no delimitats respecte dels àmbits delimitats, caldrà que 
la modificació puntual determini com es faran efectives aquestes obligacions compartides entre 
els sòls d’aquestes dues tipologies de manera que, en un previsible desenvolupament primer dels 
sòls urbanitzables delimitats, es garanteixi l’obtenció de tots els elements viaris requerits per fer 
compatibles els desenvolupaments urbanístics amb el correcte funcionament de la N-II.” 

El que fa al PEI 01, 02, 03 es garanteix el seu correcte desenvolupament i es garanteix el compliment 
de les obligacions compartides entre els sectors a ell vinculats, ja que: 

- La delimitació del PEI inclou els terrenys necessaris per al seu desenvolupament i per garantir un 
correcte funcionament de la N-II. 

- En la fitxa del PEI, igual que en les fitxes dels sectors vinculats, s’estableix l’obligació de seva  la 
tramitació prèvia al desenvolupament del sectors afectats per l’execució de les seves obres 
d’urbanització.  

- En la fitxa del PEI es fixa que el seu desenvolupament anirà a càrrec de l’Administració 
actuant, i que les despeses d’urbanització es repercutiran de forma proporcional entre els 
sectors afectats.  

En referència a la rotonda entre els àmbits PPD-01 i PPU-02, en les fitxes d’aquests sectors ja s’incloïa  
la condició que l’execució de la rotonda anirà a càrrec d’aquests dos sectors, i les despeses 
d’urbanització es repartiran de forma proporcional a l’aprofitament de cada un d’ells. En el present 
document, per tal de concretar millor aquesta condició, en les fitxes del PPD-01 i PPU-02 s’inclou:  

- El percentatge de participació en les despeses per a  cada un dels sectors.  
- La condició de que el primer sector que es desenvolupi haurà d’executar la rotonda, 

carregant el cost que li correspongui a l’altre sector (en base al percentatge de participació 
en les despeses), i amb una ocupació anticipada dels terrenys que siguin necessaris per a la 
correcta execució de la rotonda. 

 “(...) a les “condicions de gestió i execució” dels PEI 01,02,03 que recull la normativa urbanística, 
cal aclarir que el desenvolupament dels mateixos no comporta que la N-II esdevingui vialitat 
urbana. En aquest sentit, escau recordar que, tal i com es reconeix en l’informe emès per la 
Direcció General de Carreteres sobre el POUM (antecedent 1), si bé el tram de la carretera N-II 
comprés entre les dues rotondes amb la carretera C-233 i amb la variant de la LP-2041 té vocació 
d’esdevenir vialitat urbana, en tant tingui la condició de carretera s’hauran de respectar els 
requeriments propis d’aquest tipus de vialitat.”  

En les fitxes urbanístiques del PEI 01,02,03  i dels sectors vinculats al seu desenvolupament definides en 
el document del POUM, ja es recullen els requeriments propis d’aquest tipus de vialitat, donant 
compliment a l’informe emès per la Direcció General de Carreteres sobre el POUM,  amb el redactat 
següent:  

“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 LP-2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del 
desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.” 
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 “ (...) en el desenvolupament de tots els sectors inclosos en aquesta modificació puntual caldrà 
atendre totes les prescripcions fixades en l’informe emès per la Direcció General de Carreteres 
sobre el POUM que afectin l’àmbit territorial d’aquesta modificació puntual.” 

Per donar compliment als requeriments de l’informe emès per la Direcció General de Carreteres sobre 
el POUM, en el documentació del POUM es van incorporar les condicions corresponents en les 
Normes Urbanístiques i en les Fitxes Urbanístiques dels sectors, i es van realitzar els ajustos necessaris en 
la documentació gràfica.  
En la present modificació puntual es mantenen les condicions fixades en el POUM, per tant, queden 
recollides les prescripcions fixades en el citat informe.  

 “(...)en relació amb les reserves definides al PDU de l’ETF i que afecten al nou PPD-01, cal dir que 
es troben correctament definides als plànols d’ordenació però que caldria fer-ne esment a la fitxa 
de l’àmbit de la normativa urbanística.  

Tal i com es grafia en els plànols, les reserves definides al PDU de l’ETF passen just per la cantonada 
nord-oest, al límit amb el sector, sense arribar a afectar-lo directament; però degut a la proximitat, en 
l’apartat “8. Observacions” de la fitxa urbanística del PPD-01, s’incorpora el següent redactat:  

“Per altra part, en el desenvolupament d’aquest sector, degut a la seva proximitat amb els 
terrenys de reserva definits al Pla Director Urbanístic de l’Eix Transversal Ferroviari, s’haurà de 
tenir en compte el traçat i afectacions d’aquest nou eix ferroviari”. 
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b) Justificació 

A continuació s’adjunta la justificació del compliment de les prescripcions assenyalades en la resolució de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió 9 de juliol de 2015. 

 “Cal que el document de proposta valori si la classificació del sòl més adequada és la 
d’urbanitzable no delimitat o la de sòl no urbanitzable.” 

Es manté la classificació proposada com a Sòl Urbanitzable No Delimitat, ja que la classificació com a  
Sòl No Urbanitzable comportaria una pèrdua de drets dels propietaris. A part, la classificació com a 
Sòl Urbanitzable No Delimitat permet distingir-lo del Sòl No Urbanitzable, mantenint així la delimitació 
de les zones que el POUM va determinar com a millors per al creixement del municipi, tot i que degut 
a la situació social i econòmica el seu desenvolupament es vegi ajornat. 

 “Pel que fa a la divisió dels sectors PPU-8 i PPU-15 i la seva nova classificació, cal que sigui 
coherent amb la trama urbana preexistent.” 

Per tal de millorar la coherència entre els sectors plantejats i la trama urbana preexistent, en el cas del  
PPU-08 es manté la delimitació del POUM, pel que aquest sector no es divideix i manté la seva 
classificació com a Sòl Urbanitzable Delimitat (PPU-08). 

Per al PPU-15 es proposa la seva divisió en tres sectors (enlloc dels dos previstos en el document de 
modificació puntual informat), delimitant el nou sector (PPU-15.2) en la part oest, i ajustant la 
delimitació dels altres dos sectors ja proposats, el ubicat al nord (PPU-15.1), amb accés des de 
l’Avinguda de Lleida, i el situat en la part central (PPD-03). És aquest últim sector l’únic que es 
classifica com a Sòl Urbanitzable No Delimitat, degut a que per les característiques topogràfiques serà 
una de les zones del municipi que costarà més que es desenvolupi.  

La divisió dels tres sectors del PPU-15 permet que només siguin discontinus en la zona de l’equipament 
els sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat (PPU-15.1 i PPU-15.2), de forma que el sector discontinu de 
l’equipament només dependrà dels sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat. 

 “Cal valorar la possibilitat de classificar de sòl no urbanitzable els sectors PPU01 i PPU16.” 

Com ja s’ha exposat en el primer punt, es manté la classificació proposada com a Sòl Urbanitzable 
No Delimitat, ja que la classificació com a  Sòl No Urbanitzable comportaria una pèrdua de drets dels 
propietaris. A part, la classificació com a Sòl Urbanitzable No Delimitat permet distingir-lo del Sòl No 
Urbanitzable, mantenint així la delimitació de les zones que el POUM va determinar com a millors per 
al creixement del municipi, tot i que degut a la situació social i econòmica el seu desenvolupament 
es vegi ajornat. 

En el cas del PPU-01 (ara PPD-01), en el moment que es desenvolupi permetrà consolidar i fixar el límit 
del teixit industrial de la zona oest del municipi. 

Pel que fa al PPU-16 (ara PPD-02), el seu desenvolupament completarà la trama urbana en el límit est, 
consolidant el creixement residencial en aquesta zona.  

 “ Cal justificar com es portarà a terme l’execució i repartiment de les despeses de la nova rotonda 
que s’imputa al PPD-01.” 

En les fitxes dels sectors PPD-01 (antic PPU-01) i PPU-2 ja s’incloïa la condició que l’execució de la 
rotonda anirà a càrrec d’aquests dos sectors, i que les despeses d’urbanització es repartiran de forma 
proporcional a l’aprofitament de cada un d’ells. En el present document, per tal de concretar millor 
aquesta condició, en les fitxes del PPD-01 i PPU-02 s’inclou:  

- El percentatge de participació en les despeses per a cada un dels sectors.  
- La condició de que el primer sector que es desenvolupi haurà d’executar la rotonda, 

carregant el cost que li correspongui a l’altre sector (en base al percentatge de participació 
en les despeses), i amb una ocupació anticipada dels terrenys que siguin necessaris per a la 
correcta execució de la rotonda. 
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 “ Cal mantenir el tipus de sòl urbanitzable del proposat PPD-02 com a SUD mantenint, si escau, la 
divisió proposada.” 

En el present document es manté la classificació i la delimitació fixada en el POUM per al sector PPU-
08 (PPD-02 segons la proposta de modificació puntual informada). 

L’únic ajust que es realitza en aquest sector, respecte el definit en el POUM, és la divisió 
(fraccionament) gràfica i numèricament de la part dels terrenys destinada al sistema general 
d’equipaments ubicada al costat del complex esportiu municipal, per tal que quedi clar quina part 
de l’àmbit es correspon amb aquesta zona d’equipaments.  

 “Cal mantenir el tipus de sòl urbanitzable del proposat PPD-03 com a SUD mantenint, si escau, la 
divisió proposada, així com reduir la previsió de desenvolupament.” 

Per tal de mantenir la coherència amb al trama urbana i ajustar millor les previsions de 
desenvolupament dels sectors a les condicions actuals, en el cas del sector PPD-03, és manté la seva 
classificació com a Sòl Urbanitzable No Delimitat però reduint la seva dimensió.  

Aquest ajust es degut a que, en el present document, es proposa la divisió del PPU-15 (sector inicial 
definit en el POUM) en tres sectors (enlloc dels dos previstos en el document de modificació puntual 
informat), delimitant el nou sector (PPU-15.2) en la part oest, i ajustant la delimitació dels altres dos 
sectors ja proposats, el ubicat al nord (PPU-15.1), amb accés des de l’Avinguda de Lleida, i el situat en 
la part central (PPD-03). És aquest últim sector l’únic que es classifica com a Sòl Urbanitzable No 
Delimitat, degut a que per les característiques topogràfiques serà una de les zones del municipi que 
costarà més que es desenvolupi.  

 “Cal definir uns àmbits concrets pels sectors discontinus de SUD i pels àmbits de SUND amb cessió 
de sòl de sistemes on es preveu l’ampliació de l’equipament esportiu, així com concretar la seva 
gestió.” 

En el present document es delimiten els àmbits concrets dels sectors discontinus de Sòl Urbanitzable 
Delimitat que configuren la totalitat del sòl de sistemes on es preveu l’ampliació de l’equipament 
esportiu.  

Tots aquests àmbits es delimiten com a sectors discontinus, tot i que alguns per continuïtat física 
podrien està integrats com un únic sector, per tal que quedi clara la superfície de cada sector que es 
destina a l’ampliació de l’equipament esportiu.  

Aquesta delimitació ha de permetre, en cas de que sigui necessari, poder modificar de forma més 
senzilla (mitjançant la corresponent modificació puntual del POUM) la ubicació dels terrenys de 
cessió de cada sector dins de l’àmbit d’ampliació de la zona esportiva, en base a les necessitats del 
municipi en aquell moment. Això ajudarà a que, si l’ordre de desenvolupament dels sectors és 
diferent del previst en el POUM, es puguin anar obtenint els terrenys de forma ordenada en 
continuïtat amb la zona esportiva existent, i no de forma aïllada i discontinua, impedint poder donar-
los-hi un ús per al municipi i perjudicant als propietaris dels terrenys al veure fraccionada de forma 
aleatòria les seves finques.  

  “Cal suprimir de les diferents fitxes, així com del corresponent articulat normatiu, l’aspecte que 
l’ajuntament haurà de fixar l’emplaçament del sòl de cessió per als sistemes d’equipaments en el 
procés de reparcel·lació.” 

Es suprimeix aquest aspecte. 

 “Cal que en la regulació de tots els SUND s’estableixin les condicions per a poder formular els plans 
parcials urbanístics de delimitació, d’acord amb el que estableixen els apartats 1.d) i 1.e) de 
l’article 58 de la Llei d’urbanisme i l’article 65.1.c) del Reglament de la Llei d’urbanisme.” 

En l’article 152.b Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable no delimitat, s’estableixen les 
condicions per justificar la necessitat de la delimitació dels nous sectors vinculades al grau d’execució 
dels sectors de sòl urbanitzable delimitat, i  la necessitat d’avaluar la disponibilitat de recursos hídrics i 
energètics.  
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 “Cal afegir en la totalitat de les fitxes de SUND que els paràmetres obligatoris d’aquests àmbits 
seran els indicats a l’article 58.8 de la LUC essent la resta de paràmetres orientatius, i havent-se 
d’establir en el moment en què es tramiti el corresponent pla parcial urbanístic de delimitació.” 

S’ajusten les fitxes dels SUND indicant quins son els paràmetres normatius i quins els orientatius, i 
establint la condició  que “els paràmetres obligatoris d’aquests àmbits seran els indicats a l’article 58.8 
de la LUC essent la resta de paràmetres orientatius, i havent-se d’establir en el moment en què es 
tramiti el corresponent pla parcial urbanístic de delimitació”.  

 “Cal assignar una qualificació urbanística transitòria pels àmbits de SUND per tal de regular les 
construccions i usos propis del sòl no urbanitzable mentre no es tramiti el pla parcial urbanístic de 
delimitació.” 

En l’article 152b.2 s’assigna per aquests àmbits la qualificació urbanística transitòria “Clau 22 – Àrea 
de protecció preventiva” amb la condició particular de no edificable. 

 “Cal refondre la Modificació núm. 7 del POUM (exp. 2014/54795/L) en la fitxa del PPU-15 i plànol 
d’ordenació corresponent.” 

S’incorporen els ajustos introduïts en la modificació puntual núm. 7 del POUM, en la fitxa del sector  i 
en el plànol corresponent.  

  “Cal aportar l’informe de sostenibilitat econòmica.” 

En el present document s’incorpora l’Informe de sostenibilitat econòmica en l’apartat  “4.5 “Informe de 
Sostenibilitat Econòmica.  

 “Cal incorporar les prescripcions de l’informe de data 30.6.2015 de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.” 

Veure les justificacions del compliment de les prescripcions assenyalades en citat l’informe en 
l’apartat  “0.5 Informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre” del present 
document. 

 “Cal esmenar les següents errades materials:  

- Cal transcriure exactament el segon paràgraf, del punt 11 de la fitxa PPU-15, atès que no es 
modifica, o bé justificar el perquè s’exclou el desenvolupament dels PEU 02 i 03 per autoritzar 
l'accés directe de les parcel·les i l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera N-IIa. 
Aquest aspecte també cal corregir-ho en el segon paràgraf del punt 11 de la fitxa PPD-03. 

- Cal transcriure exactament les fitxes que no es modifiquin o explicar els canvis que es portin a 
terme, si escau. 

- En la fitxa PPU-08, punt 8 apartat a. cal suprimir la frase “Donar continuïtat a la vialitat dels 
sectors residencials PAU 01b i PAU 31 en la part nord del sector” atès que no l’afecta. 

- En la fitxa PPD-03, punt 8 apartat a, on diu: “PPU 16”, ha de dir: “PPD-04”. 

- En la fitxa PPD-04, punt 8 apartat a, al final de la primera frase, afegir: “PPU 15” 

- En la fitxa PEI-01-02-03, punts 5.b i 6 segon paràgraf, copiar-lo íntegrament en el cas que no es 
modifiqui o justificar la seva modificació. 

- En l’article 149 proposat, manca afegir els sectors PPU 08 i PPU 19 com a sectors discontinus 
amb cessions en la zona destinada a equipament de la part sud-oest del municipi. 

- Cal substituir el redactat de l’article 152b.5.a. proposat, pel següent: “a. Justificar l’adequació 
de la promoció a les condicions i indicadors previstos en el moment de la redacció del Pla 
parcial urbanístic de delimitació”. 

- Cal adequar el redactat de l’article 152b.6.a. a la redacció vigent de la Llei d’urbanisme.” 

En el present document s’esmenen les errades materials.   
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b) Justificació 

En l’anterior al·legació es sol·licita:  

 “Que s’inclogui al part nord de la parcel·la esmentada 1/32, d’uns 1.400m² aproximadament, 
que actualment forma part del PAU-01b, en el PPD-02a, a fi de que formi una unitat amb la 
resta de la 1/32 i passi a ser sòl urbanitzable no delimitat”. 

La present al·legació s’ha desestimat pels següents motius: 

- La inclusió de la citada parcel·la en el PAU-01b, no s’ha definit en la present Modificació 
Puntual, sinó que es va delimitar així en el document del POUM, que era el document al qual 
s’hauria hagut d’al·legar. 

- La present modificació no afecta a àmbits de Sòl Urbà, únicament ajusta la delimitació i/o la 
classificació de alguns sectors de Sòl Urbanitzable, de Delimitat a No Delimitat. 
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1.3 Estructura de la propietat 
 
1.3.1 Relació dels titulars actuals de les finques 

Es detalla a continuació la relació dels titulars actuals de les finques incloses dins dels sectors afectats per 
la present modificació puntual, i que es corresponen a: 

 Els tres sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat que es divideixen i/o canvien de classificació:            
PPU-01, PPU-15 (15a+15b) i PPU-16. 

 Els dos sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat que es fracciona el seu àmbit: PPU-08  i  PPU-19. 

En els plànols d’informació “I.5.a Estructura de la propietat” i “I.5.b Estructura de la propietat” del present 
document, a part de la relació de titulars, es grafia la ubicació de cada una de les finques. 

1.3.1.1 Estructura propietat PPU-01 

 
 

1.3.1.2 Estructura propietat PPU-08 

 

 

 

 

FINQUES REFERÈNCIA CADASTRAL PROPIETARI

25059A001000160001LK BERGADÀ CARABASA, FRANCESC
25059A001000160000KJ BERTRAN LLOBERA, Mª DOLORS

Finca 2 25059A001000170000KE ARENES BELLPUIG SL 4.005,51  m² sòl 15,63%
Finca 3 25059A001000180000KS RAVENTÓS CAVA, EUDALD  4.790,75  m² sòl 18,70%
Finca 4 25059A001000190000KZ ROCA LLADERN, JOAN 8.463,52  m² sòl 33,03%
Finca 5 25059A001000200000KE GRANOLLERS MATA, DOLORS 8.205,78  m² sòl 32,02%

TOTAL SUPERFÍCIE PPU-01 25.623,54  m² sòl 100,00%

SUPERFÍCIE

Finca 1 157,98  m² sòl 0,62%

FINQUES REFERÈNCIA CADASTRAL PROPIETARI

Finca 1 25059A001001290000KL VILAMAJÓ SOLÉ, JAUME 157,47  m² sòl 0,11%
Finca 2 25059A001000320000KG HEREUS DE GENÉ CINCA, DOLORS 8.623,83  m² sòl 5,94%
Finca 3 25059A001000310000KY NADAL GENÉ, JOSEP MARIA 5.123,03  m² sòl 3,53%

25059A001000840000KE ARQUÉ GARROFE, ROSER, ANTONI I JORDI 
25059A001000840001LR  GARROFÉ MORRERES, Mª ROSA

Finca 5 25059A001000850000KS NADAL GENÉ, JOSEP MARIA  30.521,00  m² sòl 21,03%
TOLOSA MIRÓ, JOSEP
ARAGONCILLO BOSCH, JOAN
CONSTRUCCIONS ELIES CASALS, SL 

25059A001000870000KU DE MIGUEL PERES, ELADI

25059A001000870001LI HEREUS DE PERES FARRÉ, CONCEPCIÓ
25059A003000430000KW

25059A003000430001LE
DE MIGUEL PERES, ELADI
HEREUS DE PERES FARRÉ, CONCEPCIÓ

Finca 10 Sistema general AJUNTAMENT DE BELLPUIG 4.093,16  m² sòl 2,82%
Finca 11 Sistema general AJUNTAMENT DE BELLPUIG 7.861,36  m² sòl 5,42%
Finca 12 Sistema general CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO 1.188,17  m² sòl 0,82%

TOTAL SUPERFÍCIE PPU-08 145.137,25  m² sòl 100,00%

SUPERFÍCIE

Finca 4 45.517,98  m² sòl 31,36%

23.674,98  m² sòl

1.508,17  m² sòl

6.361,23  m² sòl

10.506,87  m² sòl 7,24%

16,31%

1,04%

4,38%

Finca 9 25059A003000440000KA

25059A001000860000KZ  
25059A001000860001LX

POLLINA BERNAUS, MARIANO 

Finca 6

Finca 7

Finca 8
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1.3.1.3 Estructura propietat PPU-15 (15a+15b) 

 
 

 

1.3.1.4 Estructura propietat PPU-16 

 

FINQUES REFERÈNCIA CADASTRAL PROPIETARI

Finca 1 25059A010000040000KE GRANÓ ORÓS, PILAR  906,00  m² sòl 0,51%
Finca 2 25059A010001160000KL DUCH TORRELLES SEBASTIÀ I CARME 180,39  m² sòl 0,10%
Finca 3 25059A010001170000KT DUCH TORRELLES SEBASTIÀ I CARME 927,75  m² sòl 0,52%

25059A010001180000KF 
002000100CG31A0001AK
002000200CG31A0001BK
002500700CG31A0001ZK
450590200CG31A0001MK
450590200CG31A0002QL

Finca 5 25059A010001190000KM DUCH TORRELLES, JAUME, CARME I SEBASTIÀ 97.848,00  m² sòl 54,88%
Finca 6 25059A010000090000KW GARRIGA UBACH, RAMÓN I AGNÉS 6.511,00  m² sòl 3,65%

MEDINA SAEZ, DANIEL
ROBERT SALA, ROSALIA

Finca 8 501090600CG31A0001UK GARRIGA UBACH, RAMON I GERMANS 98,00  m² sòl 0,05%
MEDINA SAEZ, DANIEL
ROBERT SALA, ROSALIA

Finca 10 25059A010000110000KH HEREUS D'ANOTREU ORÓS TORRES 3.201,00  m² sòl 1,80%
Finca 11 25059A010000120000KW HEREUS DE TERESA OLLÉ GRANOLLERS 2.226,00  m² sòl 1,25%
Finca 12 25059A010000130000KA GARRIGA UBACH, RAMÓN I AGNÉS 6.239,00  m² sòl 3,50%
Finca 13 25059A010000140000KB NADAL GENÉ, JOSEP Mª 18.613,64  m² sòl 10,44%
Finca 14 25059A010000150000KY FARRAN BAQUÉ, MERCEDES 16.221,00  m² sòl 9,10%

DUCH TORRELLES, JAUME
ELIES NICOLÀS, ROSER

Finca 16 4610021CG3141S0001FI BBVA, SA 268,49  m² sòl 0,15%
Finca 17 4610006CG3141S0001WI DUCH TORRELLES, JAUME, CARME I SEBASTIÀ 322,47  m² sòl 0,18%
Finca 18 4610019CG3141S0001MI GÓMEZ LASO, GUADALUPE 519,43  m² sòl 0,29%
Finca 19 Sistema general AJUNTAMENT DE BELLPUIG 527,58  m² sòl 0,30%

TOTAL SUPERFÍCIE PPU-15a 178.286,87  m² sòl 100,00%

SUPERFÍCIE

Finca 7 25059A010000100000KU

Finca 9

2.373,00  m² sòl 1,33%

93,00  m² sòl 0,05%501090500CG31B0001ZR 

Finca 4 DUCH TORRELLES, JAUME 21.088,00  m² sòl 11,83%

Finca 15 4609719CG3140N0001GY 123,12  m² sòl 0,07%

FINQUES REFERÈNCIA CADASTRAL PROPIETARI

25059A003000430000KW
25059A003000430001LE

DE MIGUEL PERES, ELADI
HEREUS DE PERES FARRÉ, CONCEPCIÓ

TOTAL SUPERFÍCIE SECTOR DISCONTINU PPU 15b 11.074,11  m² sòl 100,00%

SUPERFÍCIE

Finca 2 25059A003000440000KA 7.518,43  m² sòl 67,89%

Finca 1 POLLINA BERNAUS, MARIANO  3.555,68  m² sòl 32,11%

FINQUES REFERÈNCIA CADASTRAL PROPIETARI

25059A010000450000KA 
25059A010000450001LS 

Finca 2 25059A010000460000KB FORTUNY BERENGUÉ, OCTAVIO 19.713,00  m² sòl 17,41%
Finca 3 25059A010000470000KY CASALS MARZÀ, ELIES 2.896,00  m² sòl 2,56%
Finca 4 25059A010000480000KG CASALS MARZÀ, ELIES 16.600,00  m² sòl 14,66%
Finca 5 25059A010000490000KQ FERRAN BAQUÉ, MERCEDES 1.407,00  m² sòl 1,24%
Finca 6 25059A010000500000KY FERRAN BAQUÉ, FRANCISCO 26.334,00  m² sòl 23,26%

HEREUS DE SALA FLORENSA, TERESA 
HEREUS DE GUASCH BELLART JOSEP

Finca 8 Sistema general AJUNTAMENT DE BELLPUIG 7.322,74  m² sòl 6,47%

TOTAL SUPERFÍCIE PPU-16 113.206,71  m² sòl 100,00%

SUPERFÍCIE

Finca 1 9,40%CASALS MARZÀ, ELIES  

Finca 7 25059A010000540000KL

10.644,97  m² sòl

28.289,00  m² sòl 24,99%
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1.3.1.5    Estructura propietat PPU-19 
 

 
 

1.3.2 Relació dels titulars anteriors 

Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010 (modificat per la Llei 3/2012), 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.  

FINQUES REFERÈNCIA CADASTRAL PROPIETARI

SECANELL COS, CONSUELO
PINENT SECANELL, DEMETRI
PINSOS GATNAU SA
LA PREFERIDA, SA

Finca 3 25059A003001640000KE TORRES GROS, JAUME 853,00  m² sòl 1,89%
Finca 4 25059A003001630000KJ TORRES GROS, JAUME 722,00  m² sòl 1,60%

PEDRO MIRO, MARIA
TASIES PEDRO, JOSEP MARIA

Finca 6 25059A003001540000KO VIDAL LLOBET MARIA 659,18  m² sòl 1,46%
ARQUE BARIOS, FCO JAVIER
SALA ARQUE, FC XAVIER

Finca 8 25059A003001560000KR AJUNTAMENT DE BELLPUIG 87,00  m² sòl 0,19%
BARIOS ISANTA, TERESA
ARQUE BARIOS, FCO JAVIER

25059A003001580000KX PEDRO MIRO, TERESA
409590100CG30G0001QO TASIES PEDRO, JOSEP MARIA
409590100CG30G0002WP

25059A003001590000KI
25059A003001590001LO
25059A003000590000KR
25059A003000590001LT
25059A003000570000KO
25059A003000570001LP
25059A003000520000KP
25059A003000520001LA
25059A003000510000KQ
25059A003000510001LW
25059A003000500000KG ARQUE BARIOS, FCO JAVIER
25059A003000500001LH SALA ARQUE, FC XAVIER
25059A003000490000KP ARAGONCILLO BOSCH, JOAN
25059A003000490001LA CECILIA VILES, VALLS
25059A003000470000KG
25059A003000470001LH
25059A003000450000KB
25059A003000450001LZ

Finca 20 25059A003000420000KH FLORENSA SANTIVERI, M. DOLORS 189,02  m² sòl 0,42%
25059A003000430000KW
25059A003000430001LE

DE MIGUEL PERES, ELADI
HEREUS DE PERES FARRÉ, CONCEPCIÓ

Finca 23 Sistema general AJUNTAMENT DE BELLPUIG 1.866,66  m² sòl 4,14%
Finca 24 Sistema general AJUNTAMENT DE BELLPUIG 1.211,96  m² sòl 2,69%
Finca 25 Sistema general AJUNTAMENT DE BELLPUIG 156,37  m² sòl 0,35%

TOTAL SUPERFÍCIE PPU-19 45.057,17  m² sòl 100,00%

Finca 19 800,61  m² sòl 1,78%

FABREGAT MATA, FRANCISCA

FLORENSA SANTIVERI, M. DOLORS

Finca 17 174,41  m² sòl 0,39%

Finca 18 560,82  m² sòl 1,24%

Finca 14 1.127,36  m² sòl 2,50%VIDAL SALTO,  FRANCISCO

VALENTINES SANTIVERI, RAIMUNDA

Finca 16 144,34  m² sòl 0,32%

Finca 15 244,78  m² sòl 0,54%

Finca 10 7.372,86  m² sòl 16,36%

Finca 13 5.435,56  m² sòl 12,06%

Finca 11 627,18  m² sòl 1,39% GOLOBARDES CABROL, MARIA

FORTUNY BERENGUE, OCTAVI

ARMENGOL BERGADA, FRANCISCA

Finca 12 4.438,32  m² sòl 9,85%

SUPERFÍCIE

Finca 1 25059A003000580000KK 4.088,00  m² sòl 9,07%

5,98%

Finca 22 274,18  m² sòl 0,61%

POLLINA BERNAUS, MARIANO 

25059A003000440000KA

Finca 21 2.692,56  m² sòl

11,86%

4.193,00  m² sòl 9,31%

Finca 5 25059A003001530000KM 

Finca 2 25059A003001520000KF

5.344,00  m² sòl

2,91%

Finca 9 25059A003001570000KD 484,00  m² sòl 1,07%

Finca 7 25059A003001550000KK 1.310,00  m² sòl
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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 10 de març de 2011, donada conformitat al text 
refós en 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) 

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

 Pla territorial parcial de ponent, aprovat per acord de govern 94/2007 

 Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
del suelo 

 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (LSF) 

 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario (RSF) 

 ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los 
tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. 

 Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario 
transeuropeo convencional. 

 

 

1.5.1 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. 
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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. 
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1.5.2 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 70m2 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. 
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1.5.3 Legislació sectorial ferroviària vigent  

 
1.5.3.1 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (LSF) 

Artículo 13. Zona de dominio público 

1. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a 
cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación. 

2. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, 
en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

3. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar 
como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras 
sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las 
referidas líneas. 

4. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de 
los terrenos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo 
con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la disposición de sus 
elementos, tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 

Artículo 14.  Zona de protección 

La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de 
las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo 
anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de 
la explanación. 

Artículo 15. Normas especiales 

1. Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, 
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el 
tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa 
autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto en este apartado se 
entiende sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones públicas. 

Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de 
protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido 
que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de las 
mismas. 

No obstante lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio 
público, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean 
necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio 
de interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, 
podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por 
obras e instalaciones de interés privado. 

En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare estará 
obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el límite de 
la citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o del 
administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere el requerimiento 
dentro del plazo conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración pública o el 
administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización de las 
necesarias labores de limpieza y recogida del material, quedando el ocupante de los terrenos 
obligado a resarcir los gastos en los que se hubiere incurrido por dicha actuación. 

2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que 
sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, 
del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la 
zona de protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la 
línea ferroviaria. 

Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y perjuicios que se 
causen por su utilización, con arreglo a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
Expropiación Forzosa. 

La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos 
de ampliación o variación de la línea ferroviaria en los diez años posteriores al acuerdo. 
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3. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización 
previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen 
perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos. 

4. En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de 
reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin 
que el incremento de valor que aquéllas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos 
expropiatorios. En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de 
infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran 
resultar necesarios en función de la normativa aplicable. 

5. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en los artículos 
precedentes para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las 
características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo por 
el que discurra dicha línea. 

6. En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento 
urbanístico, las distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección de la 
infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de dominio público y de ocho 
metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la 
explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio de Fomento, siempre que se 
acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y 
el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio 
público pueda ser inferior a dos metros. 

Artículo 16. Límite de edificación 

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda 
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de 
las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones 
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el 
establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por 
la línea límite de edificación. 

2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la 
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior 
para la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades 
locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de 
edificación diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas 
delimitadas. 

4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 
Interés General que discurran por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la 
línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2, siempre que lo 
permita el planeamiento urbanístico correspondiente. 

1.5.3.2 ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los 
tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. 

Primero.-En los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas 
urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, queda 
establecida la línea límite de edificación a una distancia de veinte metros de la arista exterior 
más próxima de la plataforma. 

Segundo.-Sin perjuicio de lo anterior, será posible asimismo reducir la distancia señalada en el 
apartado precedente en casos singulares siempre y cuando la reducción que se pretenda 
redunde en una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio a la explotación 
ferroviaria, previa solicitud del interesado y tramitación del correspondiente expediente 
administrativo, que deberá en todo caso ser informado favorablemente por el administrador de 
la infraestructura ferroviaria correspondiente. 
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1.5.3.3 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario (RSF) 

Artículo 25. Normas particulares de la zona de dominio público. 

1. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a 
cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación. 

Se entiende por explanación, la superficie de terreno en la que se ha modificado la topografía 
natural del suelo y sobre la que se encuentra la línea férrea, se disponen sus elementos 
funcionales y se ubican sus instalaciones, siendo la arista exterior de ésta la intersección del talud 
del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el 
terreno natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como 
aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre 
el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas 
líneas. 

En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los 
terrenos sobre ellos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de 
acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquellos y la disposición 
de sus elementos, tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 

Siempre que se asegure la conservación y el mantenimiento de la obra, el planeamiento 
urbanístico podrá diferenciar la calificación urbanística del suelo y el subsuelo, otorgando, en su 
caso, a los terrenos que se encuentren en la superficie calificaciones que los hagan susceptibles 
de aprovechamiento urbanístico. 

2. En la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, sólo podrán 
realizarse obras e instalaciones, previa autorización del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o cuando la 
prestación de un servicio público o de un servicio o actividad de interés general así lo requiera. 
Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona 
de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado. 

En las zonas urbanas, y previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, se 
podrán realizar, dentro de la zona de dominio público, obras de urbanización que mejoren la 
integración del ferrocarril en aquellas zonas. 

En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la 
circulación ferroviaria, perjudiquen la infraestructura ferroviaria o impidan su adecuada 
explotación. 

3. En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare 
estará obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el 
límite de la citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o 
del administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere el 
requerimiento dentro del plazo conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración 
pública o el administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización 
de las necesarias labores de limpieza y recogida del material, quedando el ocupante de los 
terrenos obligado a resarcir los gastos en los que se hubiere incurrido por dicha actuación. 

 

Artículo 34. La línea límite de edificación. 

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda 
prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción de 
las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las que existieran a la 
entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. Igualmente, queda prohibido el establecimiento 
de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de 
edificación sin perjuicio de la posible existencia de cruces a distinto nivel con líneas eléctricas en 
las condiciones establecidas en el artículo 30.2.c). 

2. La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a cincuenta metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 
A tal efecto se considera arista exterior de la plataforma el borde exterior de la estructura 
construida sobre la explanación que sustenta la vía y los elementos destinados al funcionamiento 
de los trenes; y línea de edificación aquella que delimita la superficie ocupada por la edificación 
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en su proyección vertical. En los túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas no 
será de aplicación la línea límite de la edificación. 

El Ministro de Fomento podrá determinar una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior 
para la línea límite de edificación, en función de las características técnicas de la línea ferroviaria 
de que se trate, como la velocidad y la tipología de la línea o el tipo de suelo sobre la que ésta 
discurra. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades 
locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de 
edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas 
delimitadas. 

4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de interés 
general que discurran por zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 
correspondiente, la línea límite de la edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior más 
próxima de la plataforma. No obstante lo anterior, el Ministerio de Fomento podrá establecer la 
línea límite de edificación a una distancia inferior a la anteriormente referida, previa solicitud del 
interesado y tramitación del correspondiente expediente administrativo, siempre y cuando ello 
redunde en una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio de la seguridad, 
regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril. 

 
Artículo 39. Cerramiento de las líneas ferroviarias para garantizar la seguridad en el tráfico 
ferroviario. 

1. Las líneas ferroviarias de alta velocidad deberán tener instalado un cerramiento, a ambos lados 
de la vía, en todo su recorrido. 

2. Las líneas ferroviarias convencionales deberán tener instalado un cerramiento, a ambos lados 
de la vía, en los tramos en los que esté permitido circular a una velocidad superior a 160 
kilómetros por hora y, en todo caso, en los calificados como suelo urbano. 

La calificación de un suelo no urbanizable como urbano o urbanizable obligará a su propietario a 
disponer en las líneas ferroviarias que lo atraviesen, a su costa y con los condicionamientos 
técnicos que determine el administrador de infraestructuras ferroviarias, de un cerramiento 
cuando se realicen las actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Con 
carácter excepcional, por las especiales características de la línea ferroviaria de que se trate, la 
Dirección General de Ferrocarriles podrá ordenar la realización del citado cerramiento antes de 
que se inicie la actuación urbanística correspondiente. 

3. Las nuevas líneas ferroviarias que se construyan deberán tener instalado un cerramiento, a 
ambos lados de la vía y en todo su recorrido. 

 
1.5.3.4 Determinaciones informe ADIF 

Bienes demaniales en ámbitos urbanísticos 

Cuando un ámbito urbanístico incluye bienes de dominio público a los que corresponda, según el 
planeamiento, una destinación diferente a la que motivó la afectación o la adscripción al uso 
general o a los servicios públicos, la tramitación de la mutación demanial o de la desafectación 
debe seguir el procedimiento determinado por la legislación que regula el patrimonio del Estado, 
el de la Generalidad o el de los entes locales, según corresponda la titularidad del bien, Art. 153 
LUC. 

Por ello la previsión urbanística contenida en el planeamiento, deberá quedar condicionada, en 
todo caso, a la previa desafectación de los bienes demaniales ferroviarios, de aquellos suelos que 
resulten innecesarios para la explotación y, asimismo, a lo que determine la Administración 
Pública competente en materia de planificación de infraestructuras ferroviarias. 

La ocupación de los terrenos de dominio público, tanto de suelo, subsuelo y vuelo, se regularán 
mediante Concesión Administrativa para el aprovechamiento especial situada en dominio 
público ferroviario, conforme la Ley 39/2003 y según lo previsto en el art. 75.1 Orden FOM 
898/2005. 
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2.2.2 Cessions mínimes per a Zones Verdes i Equipaments  

Les cessions mínimes per a Zones verdes i Equipaments, en el cas dels sectors que únicament canvien de 
classificació de sòl, es mantenen igual que el sector inicial. 

En el cas del PPU-15, que s’ha dividit en tres sectors, aquestes cessions també es divideixen de forma 
proporcional a la superfície de cada un dels nous sectors.  

En els nous sectors provinents del PPU-15, s’ha distribuït la cessió de sòl per sistema d’equipaments, ubicada 
en la zona d’equipament de l’Av. les Garrigues, de forma que:  

- La cessió quedi vinculada únicament als sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat (PPU-15.1 i PPU-15.2), de 
forma que l’obtenció de l’equipament no resta condicionada al desenvolupament de cap sector de 
Sòl Urbanitzable No Delimitat. 

- La totalitat de cessió per sistema d’equipaments dels sector PPU-15.1 i PPU-15.2 s’ubiqui en la part 
discontinua en la zona d’equipament. D’aquesta manera s’evita fraccionar els terrenys de cessió 
destinats d’equipaments en peces massa petites. 

 
2.2.3 Cessió de l’aprofitament urbanístic  

Els sectors afectats per la present modificació puntual, tant els que només canvien de classificació, com 
els que també es divideixen, mantindran la cessió de l’aprofitament urbanístic fixada pel POUM per als 
sectors inicials. 

Aquesta cessió de sòl es correspon al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, i quedarà regulada a 
nivell normatiu en cada una de les fitxes urbanístiques dels sectors (PPU-08, PPU-15.1, PPU-15.2, PPD-01, PPD-
02 i PPD-03). 

 
2.2.4 Habitatges de Protecció Pública  

Pel que fa la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública, a part de donar compliment al que fixa el 
TRLUC, en el cas de municipi de Bellpuig, s’ha de tenir en compte l’establert en la Memòria Social del 
POUM i reflectit en les fitxes urbanistiques dels diferents sectors. 

En la Memòria Social s’exposa que la reserva de sostre per Habitatges de Protecció Pública dels sectors de 
Sòl Urbà No Consolidat de Seana, degut a les característiques d’aquest nucli, es redistribueix entre varis 
sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat de Bellpuig, per tal que el conjunt del municipi compleixi amb la 
reserva mínima fixada per llei. 

El PPU-08, el PPU-15 i el PPU-16 són sectors que assumeixen, segons el definit en el POUM, part d’aquesta 
reserva de sòl per habitatges de protecció pública. 

En la present modificació, i per al cas del PPU-15, la reserva s’ha distribuït proporcionalment al sostre dels 
nous sectors en que es divideix (PPU-15.1, PPU-15.2 i PPD-03). En el cas del PPU-16 aquesta reserva s’ha 
traspassat directament al PPD-02, i pel PPU-08 es manté igual sense cap variació.  
 
2.2.5 Equilibri entre beneficis i càrregues  

Com ja s’ha exposat en altres apartats, el sector que s’ha dividit (PPU-15), manté els mateixos paràmetres 
generals que el sector inicial, però aplicats a la nova superfície.  

Aquest fet garanteix que els sectors en que es divideix tinguin la mateixa repercussió pel que fa a beneficis 
i càrregues, i aquesta sigui igual que la del sector inicial. 

Per tant, queda justificat tant l’equilibri entre beneficis i càrregues entre els sectors, com la viabilitat 
econòmica d’aquests (sent igual que la del sector inicial). 
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2.3 Quadres resum 
 
2.3.1  Paràmetres generals dels sectors. Comparativa amb planejament vigent 

2.3.1.1 Sector PPD 01 (antic PPU 01) 

 

 
2.3.1.2 Sector PPU 08 (08a+08b) (antic PPU 08) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUM                                     
PARÀMETRES GENERALS

PPU 01
MP POUM                              
PARÀMETRES GENERALS

PPD 01

Superfície 25.623,54  m²s Superfície 25.623,54  m²s

Usos principals Industrial Usos principals Industrial

IEB 0,80  m²st/m²s IEB 0,80  m²st/m²s

Sostre 20.498,83 m²st Sostre 20.498,83 m²st

Sist. Espais Lliures 2.562,35  m²s Sist. Espais Lliures 2.562,35  m²s

Sist. Equipaments 1.281,18  m²s Sist. Equipaments 1.281,18  m²s

Total Sistemes 3.843,53  m²s Total Sistemes 3.843,53  m²s

Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU

POUM                                     
PARÀMETRES GENERALS

PPU 08
MP POUM                              
PARÀMETRES GENERALS

PPU 08 (08a+08b)

Superfície 145.137,25  m²s Superfície 145.137,25  m²s

Usos principals Residencial Usos principals Residencial

IEB 0,60  m²st/m²s IEB 0,60  m²st/m²s

Densitat 45,00 hab/Ha Densitat 45,00 hab/Ha

Sostre 87.082,35 m²st Sostre 87.082,35 m²st

Núm. habitatges 653 hab Núm. habitatges 653 hab

Sist. Espais Lliures 17.416,47  m²s Sist. Espais Lliures 17.416,47  m²s

Sist. Equipaments 17.416,47  m²s Sist. Equipaments 17.416,47  m²s

Total Sistemes 34.832,94  m²s Total Sistemes 34.832,94  m²s

Sostre Residencial Lliure 57.930,72 m²st Sostre Residencial Lliure 57.930,72 m²st

Sostre Residencial HPP 29.151,63 m²st Sostre Residencial HPP 29.151,63 m²st

Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU
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2.3.1.3 Sectors PPU 15.1, PPU15.2 i PPD 03  (antic PPU 15) 

 
  

POUM                                     
PARÀMETRES GENERALS

PPU 15

Superfície 189.360,98  m²s

Usos principals Residencial

IEB 0,60  m²st/m²s

Densitat 45,00 hab/Ha

Sostre 113.616,59 m²st

Núm. habitatges 852 hab

Sist. Espais Lliures 22.723,32  m²s

Sist. Equipaments 22.723,32  m²s

Total Sistemes 45.446,64  m²s

Sostre Residencial Lliure 75.582,38 m²st

Sostre Residencial HPP 38.034,21 m²st

Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU

MP POUM                              
PARÀMETRES GENERALS

PPU 15.1            
(15.1a+15.1b)

PPU 15.2            
(15.2a+15.2b)

PPD 03
PPU 15.1+ PPU 15.2 

+ PPD 03

Superfície 68.499,61  m²s 23.784,66  m²s 97.076,71  m²s 189.360,98  m²s

Usos principals Residencial Residencial Residencial Residencial

IEB 0,60  m²st/m²s 0,60  m²st/m²s 0,60  m²st/m²s 0,60  m²st/m²s

Densitat 45,00 hab/Ha 45,00 hab/Ha 45,00 hab/Ha 45,00 hab/Ha

Sostre 41.099,77 m²st 14.270,80 m²st 58.246,03 m²st 113.616,59 m²st

Núm. habitatges 308 hab 107 hab 437 hab 852 hab

Sist. Espais Lliures 8.219,95  m²s 2.854,16  m²s 11.649,21  m²s 22.723,32  m²s

Sist. Equipaments 8.219,95  m²s 2.854,16  m²s 11.649,21  m²s 22.723,32  m²s

Total Sistemes 16.439,91  m²s 5.708,32  m²s 23.298,41  m²s 45.446,64  m²s

Sostre Residencial Lliure 27.341,24 m²st 9.493,51 m²st 38.747,63 m²st 75.582,38 m²st

Sostre Residencial HPP 13.758,53 m²st 4.777,28 m²st 19.498,40 m²st 38.034,21 m²st

Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU 10% AU 10% AU 10% AU
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2.3.1.4 Sectors PPD 02  (antic PPU 16) 

 
 
 
 
 
 
2.3.1.5 Sector PPU 19 (19a+19b) (antic PPU 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUM                                     
PARÀMETRES GENERALS

PPU 16
POUM                                      
PARÀMETRES GENERALS

PPD 02

Superfície 113.260,71  m²s Superfície 113.260,71  m²s

Usos principals Residencial Usos principals Residencial

IEB 0,60  m²st/m²s IEB 0,60  m²st/m²s

Densitat 45,00 hab/Ha Densitat 45,00 hab/Ha

Sostre 67.956,43 m²st Sostre 67.956,43 m²st

Núm. habitatges 509 hab Núm. habitatges 509 hab

Sist. Espais Lliures 13.591,29  m²s Sist. Espais Lliures 13.591,29  m²s

Sist. Equipaments 13.591,29  m²s Sist. Equipaments 13.591,29  m²s

Total Sistemes 27.182,57  m²s Total Sistemes 27.182,57  m²s

Sostre Residencial Lliure 45.207,38 m²st Sostre Residencial Lliure 45.207,38 m²st

Sostre Residencial HPP 22.749,04 m²st Sostre Residencial HPP 22.749,04 m²st

Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU

POUM                                     
PARÀMETRES GENERALS

PPU 19
MP POUM                              
PARÀMETRES GENERALS

PPU 19 (19a+19b)

Superfície 45.057,17  m²s Superfície 45.057,17  m²s

Usos principals Residencial Usos principals Residencial

IEB 0,60  m²st/m²s IEB 0,60  m²st/m²s

Densitat 45,00 hab/Ha Densitat 45,00 hab/Ha

Sostre 27.034,30 m²st Sostre 27.034,30 m²st

Núm. habitatges 202 hab Núm. habitatges 202 hab

Sist. Espais Lliures 5.406,86  m²s Sist. Espais Lliures 5.406,86  m²s

Sist. Equipaments 5.406,86  m²s Sist. Equipaments 5.406,86  m²s

Total Sistemes 10.813,72  m²s Total Sistemes 10.813,72  m²s

Sostre Residencial Lliure 18.924,01 m²st Sostre Residencial Lliure 18.924,01 m²st

Sostre Residencial HPP 8.110,29 m²st Sostre Residencial HPP 8.110,29 m²st

Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU Cessió Aprof. Urbanístic 10% AU
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2 3.2 Classificació del Sòl Urbanitzable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUD 02 56.352,94 m² SUD 05 244.568,06 m² SUD 06 351.400,94 m²

PPU 02 56.352,94 PPU 08 a ( 145.137,25 ) 128.269,15 SUD 06 (a) 133.977,72 m²

PPU 08 b ( 145.137,25 ) 16.868,10 PPU 10 43.158,04

SUD 03 72.700,12 m² PPU 09 a ( 35.551,73 ) 29.625,92 PPU 15.1 a ( 68.499,61 ) 60.279,66

PPU 05 b ( 24.247,68 ) 1.212,38 PPU 09 b ( 35.551,73 ) 1.659,60 PPU 15.2 a ( 23.784,66 ) 20.930,50

PPU 05 c ( 24.247,68 ) 2.424,77 PPU 09 c ( 35.551,73 ) 4.266,21 PEI 02 9.609,52

PPU 06 69.062,97 PPU 11 b ( 20.083,86 ) 2.410,06 SUD 06 (b) 217.423,22 m²

PPU 12 b ( 29.092,68 ) 2.618,34 PPU 11 a ( 20.083,86 ) 17.673,80

SUD 04 20.610,53 m² PPU 15.1 b ( 68.499,61 ) 8.219,95 PPU 12 a ( 29.092,68 ) 26.474,34

PPU 05 a ( 24.247,68 ) 20.610,53 PPU 15.2 b ( 23.784,66 ) 2.854,16 PPU 14 58.733,65

PPU 17 b ( 117.260,83 ) 2.719,40 PPU 17 a ( 117.260,83 ) 114.541,43

PPU 19 a ( 45.057,17 ) 42.592,11

PPU 19 b ( 45.057,17 ) 2.465,06 SUD 07 44.710,00 m²

PPU 13 a ( 47.662,00 ) 44.710,00

SUD 08 2.952,00 m²

PPU 13 b ( 47.662,00 ) 2.952,00

SUD 09

PPU 18 1.005.703,46

SND 01 25.623,54 m² SND 02 210.337,42 m²

PPD 01 25.623,54 PPD 02 113.260,71

PPD 03 97.076,71

(*) En color blau, valors modificats respecte POUM

SÒL URBANITZABLE   -  SUPERFÍCIES SEGONS CLASSIFICACIÓ 2.034.959,01 m²

SUD - BELLPUIG 1.798.998,05 m²

SND - BELLPUIG 235.960,96 m²

1.005.703,46 m²
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2.3.3  Sòl Urbanitzable (Delimitat i No Delimitat) 

 

 
  

nom

No Residencial

Dades generals

Sostre Sostre Densitat bruta TOTAL rati LLIURE Reserva HPP

 m2sòl m2st/m2

s
 m2sostre  m2sòl %  m2sòl %  m2sostre  m2sostre hab/hect nº hab. m² /hab  m2sostre  m²sostre

PPU 02 56.352,94 Industrial 0,80 45.082,35 5.635,29 10,00% 2.817,65 5,00% 45.082,35 PPU 02

PPU 05 24.247,68 Industrial 0,80 19.398,14 2.424,77 10,00% 1.212,38 5,00% 19.398,14 PPU 05

PPU 06 69.062,97 Industrial 0,80 55.250,38 6.906,30 10,00% 3.453,15 5,00% 55.250,38 PPU 06

PPU 08 145.137,25 Residencial 0,60 87.082,35 17.416,47 12,00% 17.416,47 12,00% 87.082,35 45 653 133 57.930,72 29.151,63 PPU 08

PPU 09 35.551,73 Residencial 0,60 21.331,04 4.266,21 12,00% 4.266,21 12,00% 21.331,04 45 159 134 14.931,73 6.399,31 PPU 09

PPU 10 43.158,04 Residencial 0,60 25.894,82 5.178,96 12,00% 5.178,96 12,00% 25.894,82 45 194 133 17.226,29 8.668,53 PPU 10

PPU 11 20.083,86 Residencial 0,60 12.050,32 2.410,06 12,00% 2.410,06 12,00% 12.050,32 45 90 134 8.435,22 3.615,09 PPU 11

PPU 12 29.092,68 Residencial 0,45 13.091,71 2.909,27 10,00% 2.618,34 9,00% 13.091,71 25 72 182 9.164,19 3.927,51 PPU 12

PPU 13 (1) 47.662,00 Industrial 0,64 30.504,00 4.766,20 10,00% 30.504,00 PPU 13

PPU 14 58.733,65 Residencial 0,45 26.430,14 5.873,37 10,00% 5.286,03 9,00% 26.430,14 25 146 181 18.501,10 7.929,04 PPU 14

PPU 15.1 68.499,61 Residencial 0,60 41.099,77 8.219,95 12,00% 8.219,95 12,00% 41.099,77 45 308 133 27.341,24 13.758,53 PPU 15.1

PPU 15.2 23.784,66 Residencial 0,60 14.270,80 2.854,16 12,00% 2.854,16 12,00% 14.270,80 45 107 133 9.493,51 4.777,28 PPU 15.2

PPU 17 117.260,83 Residencial 0,60 70.356,50 14.071,30 12,00% 14.071,30 12,00% 70.356,50 45 527 134 46.804,01 23.552,49 PPU 17

PPU 18 1.005.703,46 Industrial 0,60 603.422,08 100.570,35 10,00% 50.285,17 5,00% 603.422,08 PPU 18

PPU 19 45.057,17 Residencial 0,60 27.034,30 5.406,86 12,00% 5.406,86 12,00% 27.034,30 45 202 134 18.924,01 8.110,29 PPU 19

1.203.029,05 0,63 753.656,95 120.302,91 10,00% 57.768,35 4,80% 753.656,95

586.359,48 0,58 338.641,74 68.606,61 11,70% 67.728,35 11,55% 338.641,74 41,92 2.458 138 228.752,03 109.889,71

TOTAL PPU 1.789.388,53 1.092.298,69 188.909,52 10,56% 125.496,70 7,01% 753.656,95 338.641,74 2.458 228.752,03 109.889,71

9.609,52 Infraestructura

TOTAL PEI 9.609,52

TOTAL SUD 1.798.998,05 1.092.298,69 188.909,52 10,50% 125.496,70 6,98% 753.656,95 338.641,74 2.458 228.752,03 109.889,71

(*) En color blau, valors modificats respecte POUM

PPU - Residencial

PEI 02

ZONES

    E  Equipaments
PARÀMETRES GENERALS

SISTEMES - Cessions mínimes

(1) Incorpora els valors del PPU-13 Subsector II  en tràm it. Cessió m ínim a Equipam ents com pensada en el Subsector I del PPU-13

Sostre TotalSuperfície Total Ús IEB  

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

nom

PPU - Industrials

Superfície Superfície
Distribució SostreDades generals

Residencial     V Espais Lliures
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nom

No Residencial

Dades generals

Sostre Sostre Densitat bruta TOTAL rati LLIURE Reserva HPP

 m2sòl m2st/m2

s
 m2sostre  m2sòl %  m2sòl %  m2sostre  m2sostre hab/hect nº hab. m² /hab  m2sostre  m²sostre

PPD 01 25.623,54 Industrial 0,80 20.498,83 2.562,35 10,00% 1.281,18 5,00% 20.498,83 PPD 01

PPD 02 113.260,71 Residencial 0,60 67.956,43 13.591,29 12,00% 13.591,29 12,00% 67.956,43 45 509 134 45.207,38 22.749,04 PPD 02

PPD 03 97.076,71 Residencial 0,60 58.246,03 11.649,21 12,00% 11.649,21 12,00% 58.246,03 45 437 133 38.747,63 19.498,40 PPD 03

25.623,54 0,80 20.498,83 2.562,35 10,00% 1.281,18 5,00% 20.498,83

210.337,42 0,60 126.202,45 25.240,49 12,00% 25.240,49 12,00% 126.202,45 44,98 946 133 83.955,01 42.247,44

TOTAL PPD 235.960,96 146.701,28 27.802,84 11,78% 26.521,67 11,24% 20.498,83 126.202,45 946 83.955,01 42.247,44

TOTAL SND 235.960,96 146.701,28 27.802,84 11,78% 26.521,67 11,24% 20.498,83 126.202,45 946 83.955,01 42.247,44

(*) En color blau, valors modificats respecte POUM

Superfície
Dades generalsnom

PARÀMETRES GENERALS
SISTEMES - Cessions mínimes ZONES

     V Espais Lliures     E  Equipaments

Distribució Sostre

Residencial

Superfície Total

PPD - Industrials

PPD - Residencial

Ús IEB  Sostre Total Superfície

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT
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2.4 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació 

Tal i com ja s’ha exposat en els apartats anteriors, els objectius de la present Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, són: 

- per  una part, la divisió i/o canvi de classificació de tres sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat: PPU-01, 
PPU-15 (15a+15b) i PPU-16. 

- i per altra part, el fraccionament de l’àmbit de dos sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat: PPU-08 i 
PPU-19. 

Pel que fa a la divisió dels sectors, la voluntat d’aquesta és que els terrenys que conformen un sector 
tinguin característiques similars i una dimensió més reduïda, per tal de garantir i facilitar el seu 
desenvolupament. 

El canvi de classificació respon a un anàlisi de les característiques i de la ubicació d’aquest sectors, que 
fan que el seu desenvolupament no es prevegi a curt termini, sinó tot el contrari. Per tant, es considera que 
la classificació com a Sòl Urbanitzable No Delimitat, que es correspon a un règim del sòl assimilable al del 
Sòl No Urbanitzable, s’adequa millor a les particularitats d’aquests sectors, i permet mantenir la delimitació 
de les zones que el POUM va determinar com a millors per al creixement del municipi, tot i que degut a la 
situació social i econòmica el seu desenvolupament es vegi ajornat.  

A part d’aquestes modificacions, la present proposta permetrà millorar la futura gestió i obtenció dels 
terrenys destinats a l’ampliació de l’equipament esportiu existent, terrenys vinculats a diversos sectors de 
Sòl Urbanitzable Delimitat, amb el fraccionament de l’àmbit de dos d’aquests sectors .  

Aquesta millora s’aconsegueix fraccionant dos sectors (PPU-08 i del PPU-19) com si es tractes de sectors 
discontinus, tot i que per continuïtat física podrien està integrats com un únic sector; per tal que, en cas 
que sigui necessari, poder modificar de forma més senzilla (mitjançant la corresponent modificació 
puntual del POUM) la ubicació dels terrenys de cessió de cada sector dins de l’àmbit d’ampliació de la 
zona esportiva, en base a les necessitats del municipi en aquell moment. Això ajudarà a que, si l’ordre de 
desenvolupament dels sectors és diferent del previst en el POUM, es puguin anar obtenint els terrenys de 
forma ordenada en continuïtat amb la zona esportiva existent, i no de forma aïllada i discontinua, 
impedint poder donar-los-hi un ús per al municipi i perjudicant als propietaris dels terrenys al veure 
fraccionada de forma aleatòria les seves finques.  

La iniciativa d’aquesta modificació puntual suposa la consolidació de l’equilibri dels interessos públics i 
privats, ja que: 

- s’afavoreix el desenvolupament de les zones susceptibles de transformació, amb la divisió dels 
sectors en àmbits més reduïts.  

- es minimitza l’impacte de l’aplicació del planejament amb un major reconeixement de les 
preexistències i possibilitats de desenvolupament dels sectors; evitant imputar càrregues 
innecessàries als propietaris de terrenys inclosos dins de sectors que tardaran en desenvolupar-se. 

- es mantenen les mateixes cessions per a sistemes de zones verdes i equipaments fixades en el 
POUM. 

- es facilita l’obtenció dels terrenys destinats a ampliació de l’equipament existent, tot garantint la 
seva funcionalitat en les diferents fases de desenvolupament del POUM. 

- es manté la reserva de sostre per Habitatges de Protecció Pública, satisfent les necessitats del 
municipi. 

- es manté el mateix percentatge de cessió d’aprofitament urbanístic. 
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA
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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 10 de març de 2011, donada conformitat al text 
refós en 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: 

 Substitució dels següents articles de les NORMES URBANÍSTIQUES: 

- Art 143. Definició i tipus 

- Art 144. Delimitació i ordenació del sòl urbanitzable 

- Art 149. Plans Parcials Urbanístics 

 Incorporació dins del “TÍTOL VII. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE” de les NORMES URBANÍSTIQUES 
d’un nou capítol i dels següents articles: 

CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 

- Art 152a. Definició 

- Art 152b. Desenvolupament del pla en sòl urbanitzable no delimitat 

- Art 152c. Plans parcials urbanístics de delimitació 

- Art 152d. Condicions urbanístiques comuns a tots els sectors urbanitzables no delimitats  

- Art 152e. Execució del Pla en sòl urbanitzable no delimitat  

 En l’ANNEX I.  FITXES URBANÍSTIQUES, substitució de la fitxa del PPU-01, PPU-08, PPU-15, PPU-16, PPU-
19 i PEI-01-02 -03 per les fitxes següents: 

- PPU-02 PLA PARCIAL URBANÍSTIC (Industrial) (1) 

- PPU-08 PLA PARCIAL URBANÍSTIC (Residencial) 

- PPU-15.1  PLA PARCIAL URBANÍSTIC (Residencial) 

- PPU-15.2  PLA PARCIAL URBANÍSTIC (Residencial) 

- PPU-19 PLA PARCIAL URBANÍSTIC (Residencial) 

- PPD-01 PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ (Industrial) 

- PPD-02 PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ (Residencial) 

- PPD-03 PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ (Residencial)  

- PEI-01-02-03 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’INFRAESTRUCTURES (2) 
(1) La fitxa corresponent al PPU-02 es veu modificada per la incorporació de les condicions per a 
l’execució i el repartiment de les despeses de la rotonda prevista entre el PPU-02 i PPD-01 (antic 
PPU-01) 
 (2) La fitxa corresponent al PEI-01-02-03 es veu modificada degut a la divisió del PPU-15 en tres 
sectors (PPU-15.1, PPU-15.2 i PPD-03) 

 En l’apartat III. PLÀNOLS: substitució de la proposta del POUM en els sectors objecte d’aquesta 
modificació puntual per la definida en els plànols d’ordenació del present document: 

O.1  Classificació del sòl (1/5.000) 

O.2 Sectors de planejament derivat (1/5.000) 

O.3  Ordenació del sòl urbà i urbanitzable (1/5.000) 

O.4.a Àmbit A: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.b.1 Àmbit B: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.b.2 Àmbit B: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.c.1 Àmbit C: Ordenació sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 

O.4.c.2 Àmbit C: Ordenació  sòl urbà i urbanitzable (1/1.000) 
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3.1.1 Articles de les Normes Urbanístiques modificats 

 

TÍTOL VII.   REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE  

CAPÍTOL 1.   DISPOSICIONS GENERALS  

Art 143.    Definició i tipus 

1.  El sòl urbanitzable comprèn aquells terrenys que aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
considera necessaris i adequats per garantir el creixement de la població i de l'activitat econòmica, 
sota el principi del desenvolupament urbanístic sostenible definit a l'article 3 del TRLUC. El sòl classificat 
com a urbanitzable és quantitativament proporcionat a la previsió de creixement del municipi (segons 
la previsió de creixement potenciat que estableix el Pla Territorial de Ponent per a Bellpuig), evita la 
dispersió sobre el territori i afavoreix les continuïtats amb les xarxes viàries i de serveis i permet el 
desplegament de programes de sòl i d'habitatge. 

2. Aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica dues categories de sòl urbanitzable: 

a) el sòl urbanitzable delimitat, constituït per aquells sectors delimitats específicament, susceptibles de 
transformació urbanística mitjançant la formulació, tramitació i aprovació definitiva del 
corresponent pla parcial urbanístic, i mitjançant el seu desenvolupament a través dels 
corresponents instruments de gestió. 

b) el sòl urbanitzable no delimitat, constituït per aquells sectors delimitats específicament, susceptibles 
de transformació urbanística mitjançant la formulació, tramitació i aprovació definitiva del 
corresponent pla parcial urbanístic de delimitació, i mitjançant el seu desenvolupament a través 
dels corresponents instruments de gestió. 

Art 144.    Delimitació i ordenació del sòl urbanitzable 

1. Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal delimita el sòl urbanitzable en els corresponents plànols 
d’ordenació. 

2. El Pla d’ordenació estableix i delimita els diferents sectors, Plans Parcials Urbanístics, en què es divideix 
el Sòl Urbanitzable Delimitat, i Plans Parcials Urbanístics de Delimitació, en que es divideix el Sòl 
Urbanitzable No Delimitat. A més de concretar aquests àmbits, les Normes descriuen, en la fitxa 
urbanística de cada sector, els objectius del seu desenvolupament i en determinen les condicions 
d’ordenació, edificació, ús i gestió. 

 

CAPÍTOL 2.   REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
 
(...) 

Art 149.    Plans parcial urbanístics  

1. Els diferents sectors, així com els usos i característiques principals dels mateixos, que aquest Pla 
d’ordenació delimita en el sòl urbanitzable delimitat són els següents: 
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2. Cadascun dels Plans Parcial Urbanístics definits en aquest POUM, vénen regulats amb caràcter 
normatiu en l’Annex I - Fitxes Urbanístiques d’aquestes Normes. 

  

PLANS PARCIAL URBANÍSTICS

superfície ús IEB sostre total
m² sòl m² st/m² s m² sostre

PPU 02 56.352,94 Industrial 0,80 45.082,35

PPU 05 24.247,68 Industrial 0,80 19.398,14

PPU 06 69.062,97 Industrial 0,80 55.250,38

PPU 08 145.137,25 Residencial 0,60 87.082,35

PPU 09 35.551,73 Residencial 0,60 21.331,04

PPU 10 43.158,04 Residencial 0,60 25.894,82

PPU 11 20.083,86 Residencial 0,60 12.050,32

PPU 12 29.092,68 Residencial 0,45 13.091,71

PPU 13 47.662,00 Industrial 0,64 30.504,00

PPU 14 58.733,65 Residencial 0,45 26.430,14

PPU 15.1 68.499,61 Residencial 0,60 41.099,77

PPU 15.1 23.784,66 Residencial 0,60 14.270,80

PPU 17 117.260,83 Residencial 0,60 70.356,50

PPU 18 1.005.703,46 Industrial 0,60 603.422,08

PPU 19 45.057,17 Residencial 0,60 27.034,30

TOTAL 1.789.388,53 1.092.298,69

SECTORS PARÀMETRES GENERALS
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3.1.2 Articles a incorporar en les Normes Urbanístiques 

 

TÍTOL VII.   REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE  

(...) 

CAPÍTOL 3.   REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 

Art 152a.    Definició 

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal classifica com a sòl urbanitzable no delimitat aquells sòls 
que han d’ésser objecte d’urbanització amb subjecció a la redacció i a l’aprovació dels plans parcials 
urbanístics de delimitació corresponents. 

Art 152b.    Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable no delimitat 

1. En el sòl urbanitzable no delimitat el Pla es desenvolupa necessàriament mitjançant plans parcials 
urbanístics de delimitació, l'executivitat dels quals serà condició indispensable per a la realització 
d'intervencions en el territori corresponent, llevat del supòsit dels sistemes generals que s'executin de 
forma independent dels sectors. 

2. El sòl urbanitzable no delimitat s’ajustarà al règim del sòl establert per al sòl no urbanitzable mentre 
no es produeixi la seva transformació mitjançant la tramitació del corresponent pla parcial urbanístic 
de delimitació; assignant-li la qualificació urbanística transitòria de Sòl de Protecció Preventiva (Àrea 
agrícola comú) - Clau 22, però amb la condició particular de no edificable.   

3. La delimitació dels  nous sectors s’ha de justificar mitjançant la necessitat de nou sòl d’ús residencial 
o industrial d’acord amb les següents condicions:  
a) Que un mínim del 70% de la superfície de sòl urbanitzable delimitat fixada en el POUM compti 

amb pla parcial aprovat. 
b) I que un mínim del 50% de la superfície de sòl urbanitzable delimitat fixada en el POUM estigui 

urbanitzada.  

4. Els plans parcials urbanístics de delimitació, a part de completar les previsions establertes en aquest 
POUM, en el moment en que es delimitin podran modificar els paràmetres del sector, sempre que 
quedi degudament justificat, i no s’entri en contradicció o s’alterin les previsions i directrius generals 
fixades pel POUM. 

5. Els objectius, superfícies i condicions d'ordenació, d’edificació, d’ús i de gestió previstos en aquest 
POUM per aquests sectors, a desenvolupar mitjançant el planejament derivat corresponent, 
s'especifiquen de forma general en aquestes normes i més concretament per cada sector en la seva 
corresponent fitxa urbanística (Annex I). 

6. Els plans parcials urbanístics de delimitació tenen per objecte, en sòl classificat com a urbanitzable 
no delimitat, desenvolupar el planejament urbanístic general i hauran de: 

a) Justificar l’adequació de la promoció a les condicions i indicadors previstos en el moment de la 
redacció del Pla parcial urbanístic de delimitació. 

b) Contenir totes les determinacions adients per a l’ordenació urbanística detallada dels sectors 
que abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable. 

c) Qualificar el sòl i en regularan els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre 
l’atorgament de llicències, d'acord amb les determinacions bàsiques establertes en el POUM per 
a cada sector. 

d) Assenyalar les alineacions i les rasants de la vialitat. 

e) Definir els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. 

f) Establir les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments corresponents i per 
executar les obres d'urbanització i d'edificació, sens perjudici que aquests puguin ser modificats 
pel programa d'actuació urbanística municipal. 
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g) Podran preveure, si s'escau, la delimitació en subsectors o polígons, segons les condicions 
establertes en la llei d’urbanisme, amb el grau suficient de detall per permetre'n l'execució 
immediata. 

h) Precisar les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques a què fa referència 
l’apartat 2 de l’article 72 del TRLUC, i n'avaluaran el cost. 

i) Establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens 
perjudici de la concreció superior dels projectes d'urbanització complementaris. 

j) Avaluar la disponibilitat de recursos hídrics i energètics.  

7. Les reserves mínimes de sòl de cada sector i per a cada sistema així com el destí preferencial dels 
equipaments, si escau, es realitza en els corresponents articles d’aquestes normes. Aquestes reserves 
de sòl han de complir amb les determinacions establertes en el TRLUC. 

a) En els sectors residencials, tant si aquest és el principal, com si és mixt amb altres usos: 
- per a zones verdes i per a espais lliures públics, un mínim de 20 m² de sòl per cada 100 m² de 

sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit. 
- per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de les proporcions següents: 

20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre o 20 m2 de sòl per cada habitatge; amb un mínim, 
en tots els casos, del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més del sòl 
destinat a serveis tècnics, si escau. 

b) En els sectors íntegrament destinats a usos diferents dels residencials: 
- un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit per a zona verda. 
- un mínim del 5% de la superfície per a equipaments. 

Art 152c.    Plans parcial urbanístics de delimitació 

1. Els diferents sectors, així com els usos i característiques principals dels mateixos, que aquest Pla 
d’ordenació delimita en el sòl urbanitzable no delimitat són els següents: 

 

2. Cadascun dels Plans Parcial Urbanístics de Delimitació definits en aquest POUM, vénen regulats amb 
caràcter normatiu en l’Annex I - Fitxes Urbanístiques d’aquestes Normes. 

Art 152d.    Condicions urbanístiques comuns a tots els sectors urbanitzables no delimitats  

1. El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació completarà l’ordenació respectant els sistemes generals 
establerts en el plànol d’ordenació O.01.3 Elements estructuradors i sistemes. L’ordenació proposada 
en el PPD podrà adaptar i precisar la geometria dels sistemes, sempre mantenint com a mínim la 
superfície mínima de cessió obligatòria, així com la funcionalitat i les condicions de continuïtat i 
connexió dels diferents sistemes. Les modificacions efectuades en aquest sentit pel PPD s’hauran de 
descriure i justificar en la memòria del Pla parcial. 

2. El projecte d’urbanització haurà de garantir que totes les parcel·les situades dintre de les unitats de 
zona així com els terrenys destinats als equipaments tinguin garantit el compliment de les condicions 
legals de solar, així com dimensionar les xarxes generals de sanejament i abastament d’aigües per a 
permetre la connexió i servei dels sòls urbanitzables delimitats o no delimitats adjacents. 

PLANS PARCIAL URBANÍSTICS DE DELIMITACIÓ

superfície ús
m² sòl

PPD 01 25.623,54 Industrial

PPD 02 113.260,71 Residencial

PPD 03 97.076,71 Residencial

TOTAL 235.960,96

0,80

0,60

0,60

PARÀMETRES GENERALSSECTORS

edificabilitat bruta màxima
m² st/m² s 
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3. Els propietaris dels nous sectors hauran d’assumir el cost de l’abastament d’aigua de forma 
proporcional a cada sector, així com 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.). 

4. En els sectors s’adoptarà la xarxa de sanejament separativa (residuals i pluvials) adequant-se a 
l’establert al PSARU-2005, PSARI-2003 i al RSPS. Així mateix, els sectors industrials hauran de disposar 
d’autorització d’abocament d’aigües residuals abans d’abocar-hi al medi, amb l’acompliment de 
l’article 260 del RD 606/2003. 

5. Els Plans parcials hauran d’efectuar una avaluació de la incidència dels nous creixements en les 
necessitats d’ampliació de la E.D.A.R., en el dipòsit i tractament per l’abastament d’aigua i en el 
reforçament de les xarxes d’energia elèctrica actualment existents. Com a conseqüència d’aquesta 
avaluació haurà d’incorporar les previsions d’obra d’urbanització i econòmiques necessàries per fer 
front a aquesta necessitat. Igualment el Pla Parcial haurà d’incloure si s’escau les obres necessàries 
per adequar la xarxa viària exterior en els límits i en els elements de connexió. 

6. El projecte d’urbanització haurà d’incorporar lògiques de sostenibilitat com a sistemes de gestió i de 
reutilització de les aigües pluvials, incorporació d’àrees filtrants en les zones pavimentades, etc. 

7. Els Plans Parcials Urbanístics de Delimitació precisaran la geometria de la vialitat  de manera que, a 
més de les funcions pròpies d’aquest sistema, es prevegin el espais necessaris per a incorporar les 
instal·lacions de gestió de residus que siguin necessàries (Contenidors, papereres , etc.). 

8. La resta de característiques i normativa a aplicar en els projectes d’urbanització queda reflectida en 
l’Article 19 d’aquestes normes.  

9. Les condicions de l’edificació i d’ús seran les definides per les claus urbanístiques que adopti cada 
Pla Parcial. 

Art 152e.    Execució del Pla en sòl urbanitzable no delimitat  

1. En el sòl urbanitzable no delimitat, l'execució del sector amb planejament parcial, es realitzarà per 
polígons complets. El nombre dels polígons, així com l'àmbit territorial de cadascun, el determinarà el 
pla parcial corresponent. Així mateix, l'àmbit territorial del pla parcial urbanístic de delimitació podrà 
ser coincident amb el del polígon.  

2. Els plans parcials urbanístics de delimitació hauran de determinar també el sistema d'actuació per a 
cadascun dels polígons que serà preferentment el de reparcel·lació, i dins d’aquest sistema la 
modalitat d’iniciativa privada per compensació bàsica, no obstant, i justificadament es podrà, 
segons l'establert en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o 
cooperació). 

3. En el Sòl Urbanitzable No Delimitat no poden realitzar-s’hi obres aïllades d’urbanització, llevat que es 
tracti d’executar els sistemes generals o algun dels seus elements que s'executin de forma 
independent dels sectors.  

4. Per a la urbanització d’aquest sòl es indispensable la aprovació prèvia del Pla Parcial Urbanístic de 
Delimitació amb la delimitació dels polígons d’actuació i el Projecte d’urbanització complementari. 

5. No s’atorgaran llicències d’edificació fins que s’executi la urbanització, encara que la parcel·la 
sobre la qual es pretengui edificar compti amb els elements parcials d’urbanització indispensables, si 
bé i segons l’establert a la legislació vigent i amb el compliment de les condicions específiques que 
estableixi l’Ajuntament es podrà realitzar obres d’edificació simultànies a la urbanització. 
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3.1.3 Fitxes urbanístiques modificades 

 

PPU 02 Industrial Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:
Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 56.352,94m²

Usos principals I.E.B. Densitat Sostre
Industrial 0,80m²st/m²s 45.082,35m²st

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

SISTEMES Espais Lliures 5.635,29m² 10,00%
Equipaments 2.817,65m² 5,00%

MÍNIM SISTEMES 8.452,94m² 15,00%

5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

6. Determinacions fonamentals de l'ordenació

b) L'execució d'aquesta nova rotonda anirà a càrrec dels sectors PPD-01 (antic PPU-01) i PPU-02, i les
despeses d'urbanització es repartiran de forma proporcional a l'aprofitament de cada un d'aquests
sectors.

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 65.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

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 v igent (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.

a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica
i regulació del seu traçat final. Tal i com es troba grafiat en els plànols d'ordenació, la nova vialitat
s'ha de connectar amb els v ials pendents d'urbanitzar en sòl urbà no consolidat i amb la proposta de
la nova rotonda de connexió amb la N-II amb que limita el sector en la seva vessant nord.

Definir una ordenació ajustada a les característiques i usos de l'entorn, continuant el teixit industrial
del sòl urbà no consolidat que limita amb el sector per la banda est, i resoldre l'accés a la resta de
sectors industrials a través del carril lateral d'accés a les naus industrials situades per sota de la
carretera N-II, i la seva connexió a la rotonda de nova creació en el límit nord-oest del sector. 

Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús industrial, situat al límit nord-oest del sòl urbà del municipi, i
limita:

amb la carretera N-II 
amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva
amb els sectors industrials PAU 24 i PAU 25
amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en els plànols O.03.2.1 i O.03.2.4  de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - 
Bellpuig a escala 1/1.000
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7. Relació de zones

8. Observacions

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010) 30 m³/ha/dia

Sanejament:

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 pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.

 - Clau 7b: Zona d'edificació industrial aïllada,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.

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.

Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic v iari, les zones de protecció i
serv itud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones
adjacents a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present
POUM s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial v igent.

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 a la superfície del sector.

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa,
col·lectors, bombaments, EDAR, etc.)

c) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures 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 v igent. Part de la reserva de sòl per als sistemes d'espais
lliures del sector es troba situada en la part sud, sota de la vialitat de nova creació actuant com a
coixí entre la v ialitat interna i el sòl no urbanitzable, i al nord de l'àmbit, donant continuïtat a la
barrera verda separadora de la v ialitat dels sectors paral·lela a la N-II.

d) Tant la reserva de sòl per a sistemes d'equipaments com la resta de reserva per a sistemes d'espais
lliures s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça
per a cada sistema, situant-se pròximes entre elles per tal d'afavorir la concentració de sistemes
locals, complementant els seus usos i accessos.

e) 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.

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 7a: Zona d'edificació industrial entre mitgeres,
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9. Condicions de gestió i execució

Nom sector Classificació Ús % participació

PPD 01 Sòl Urbanitzable No Delimitat Industrial 31,26%
PPU 02 Sòl Urbanitzable Delimitat Industrial 68,74%

Participació despeses urbanització rotonda 100,00%

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 prev istes 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 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Les despeses d'urbanització de la nova rotonda es repartiran de forma proporcional a l'aprofitament
dels sectors PPD-01 i PPU-02, sent els percentatges de participació els que s'indiquen en el següent
quadre: 

Per tal de garantir l'obtenció dels elements v iaris (rotonda) requerits per al correcte funcionament
de la N-II, el primer dels sectors que es desenvolupi (PPD 01 o PPU 02) haurà d'executar les obres
necessàries per a la implantació de la rotonda, carregant el cost que li correspongui a l'altre sector
segons els percentatges del quadre anterior, i amb una ocupació anticipada dels terrenys que siguin
necessàries per a la correcta execució de la rotonda. 
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PPU 08     (08a + 08b) Residencial Bellpuig
 
1. Àmbit

Nord:
Sud:

Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 145.137,25m²

Usos principals I.E.B. Densitat Sostre Nº Habitatges
Residencial 0,60m²st/m²s 45,00hab/Ha 87.082,35m²st 653 hab

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

SISTEMES Espais Lliures 17.416,47m² 12,00%
Equipaments 17.416,47m² 12,00%

MÍNIM SISTEMES 34.832,94m² 24,00%

5. Distribució del sostre residencial

Lliure 57.930,72m²st
Reserva HPP* 29.151,63m²st

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

*  Compleix amb la reserv a mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativ a actual 
v igent.

Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona oest del municipi, completant el teixit
urbà fins al límit de la zona del domini públic de la carretera C-233, i integrant tant l'ordenació com la
nova vialitat amb l'edificació consolidada i amb els sectors residencials de planejament derivat
veïns (PAU 01b i PAU 06)

Àmbit definit en els plànols O.03.2.5, O.03.2.6, O.03.2.11 i O.03.2.12 de la sèrie O.03.2 Qualificació del
sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús
esportiu existent.

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.

amb les illes residencials del sòl urbà consolidat i el sector residencial PAU 06

amb les illes residencials i l'equipament esportiu del sòl urbà consolidat, els sectors
residencials PAU 07 i PAU 32 i la fracció discontinua del sector residencial PPU-15.1b

Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit oest del sòl urbà del municipi, i
limita:

amb els sectors residencials PAU 01b i PAU-31

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 v igent (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.

amb el sistema hidrogràfic, la zona de domini públic de la carretera C-233, i el
sistema general d'espais lliures

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

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació

e) 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 sector PAU 06. 

Part de la reserva de sòl per a sistema d'espais lliures es troba situada en la banda oest del sector,
com a coixí separador entre la zona de domini públic de la carretera C-233 i la v ialitat i illes
residencials del sector.

b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'equipaments i espais lliures 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 v igent. Part de la reserva d'equipaments està
situada al sud del sector, al costat del complexe esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl
urbà. Els usos seran exclusivament per activ itats esportives. La resta de sòl de cessió per a sistema
d'equipaments es troba situada a l'est del sector, donant continuïtat al sistema d'equipaments
provinent del sector residencial PAU 06.

La resta de reserva de sòl per a sistemes d'espais lliures s'haurà de concentrar, sempre que sigui
possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça, situant-se pròxima al sistema d'equipaments
del sector per tal d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els seus usos i
accessos.

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 TRLUC.

Degut a la proximitat del sector al centre del municipi, s'haurà de contemplar que entre el sistema
viari i el sistema d'equipaments es doni cabuda a les necessitats d'aparcament del municipi.

a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica
i regulació del seu traçat final. Creació d'un nou vial de connexió del punt d'encreuament entre el
Camí del Comú i l'Av inguda Urgell fins a l'Av inguda les Garrigues, complementant i alliberant la
v ialitat del centre actual del municipi. Donar continuïtat a la v ialitat dels sectors residencials PAU
01b i PAU 31 en la part nord del sector.

d) Obligatorietat de mantenir la ubicació del sistema hidrogràfic grafiat en els plànols d'ordenació, ja 
que la seva delimitació prové de l'Estudi d'Inundabilitat del reguer.

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.

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.
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9. Relació de zones

10. Observacions

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

*  considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:

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 pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.

 - Clau 3: Zona d'ordenació en illa tancada,

b)  Respectar la zona de serv itud de 5m d'amplada.

c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèv ia de la CHE.

d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una
càrrega d'urbanització d'aquest sector.

Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer),
i per tant haurà de garantir els següents punts:

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 *

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa,
col·lectors, bombaments, EDAR, etc.)

a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT
1a i 2a del RLLU.

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 4: Zona d'ordenació en illa oberta,

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.

Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic v iari, les zones de protecció i
serv itud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones
adjacents a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present
POUM s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial v igent.

o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.

 - Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
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11. Condicions de gestió i execució

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.

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 prev istes 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.

Prèv iament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32,
33, i en Sòl Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial
d'Infraestructures (PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article
122 del RLUC, que tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai
fluv ial del reguer, terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H), Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.



 

Modificació Puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida] 116 

 

 

PPU 15.1   (15.1a + 15.1b) Residencial Bellpuig

1. Àmbit

Nord:

Sud:
Est:

Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 68.499,61m²

Usos principals I.E.B. Densitat Sostre Nº Habitatges
Residencial 0,60m²st/m²s 45,00hab/Ha 41.099,77m²st 308 hab

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

SISTEMES Espais Lliures 8.219,95m² 12,00%
Equipaments 8.219,95m² 12,00%

MÍNIM SISTEMES 16.439,91m² 24,00%

5. Distribució del sostre residencial

Lliure 27.341,24m²st
Reserva HPP* 13.758,53m²st

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

amb l'illa residencial del sòl urbà consolidat, per sobre de l'Av inguda del Bosc, el
sector residencial PPD 02 i amb el sector industrial PAU 41

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús
esportiu existent.

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

amb el tram de l'Av inguda de Lleida inclòs dins del sector PEI 02 i les illles
residencials sota la mateixa av inguda en sòl urbà consolidat

amb els sectors residencials PPU 15.2a i PPD 03

Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona nord-est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característ iques topogràfiques de l'entorn i a les preexistències del sòl urbà 
consolidat veí a l'est i nord del sector.

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.

amb l'illa residencial de sòl urbà consolidat delimitada per l'Av inguda Catalunya i
l'Av inguda de Lleida

Àmbit definit en els plànols O.03.2.6 i O.03.2.7 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable -
Bellpuig a escala 1/1.000

* Compleix amb la reserv a mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativ a actual
v igent.

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.

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 v igent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).

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

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació

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,

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.

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 15.2a, PPD 02, PPD 03 i PEI 02), així com les
obertures dels nous v ials 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'Av inguda 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 v igent. La reserva d'equipaments està situada
com a sector discontinu vora del complexe esportiu municipal existent, al  límit sud-oest del sòl urbà.

Part de la reserva de sòl per a sistemes d'espais lliures s'ha ubicat en el límit est del sector, creant un
coixí verd de transició entre el sòl urbanitzable i el sòl urbà consolidat de l'Av inguda del Bosc, i
garantint així la connexió dels espais lliures amb el sector veí PPD 02.

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. Aquests terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.

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.

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. 

 - Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
 - Clau 4: Zona d'ordenació en illa oberta,

o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.

La resta del sòl de cessió per als sistemes d'espais lliures es col·locarà en continuïtat als sistemes 
grafias en els plànols d'ordenació.
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10. Observacions

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)
*  considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

11. Condicions de gestió i execució

12. Elements a protegir

Patrimoni natural de valor
- Pinets de l'Av inguda del Bosc

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.

250 litres/persona/dia *

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, 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 pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.

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.

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.

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.

En aquest Pla Parcial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):

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.

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 LP-2041, fins que no esdevingui v ialitat 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 prev istes en el
TRLUC.

Prèv iament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41,
els sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10, 15.1 i 15.2, i el sector de Sòl Urbanitzable No
Delimitat PPD 03, 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.
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PPU 15.2   (15.2a + 15.2b) Residencial Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:

Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 23.784,66m²

Usos principals I.E.B. Densitat Sostre Nº Habitatges
Residencial 0,60m²st/m²s 45,00hab/Ha 14.270,80m²st 107 hab

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

SISTEMES Espais Lliures 2.854,16m² 12,00%
Equipaments 2.854,16m² 12,00%

MÍNIM SISTEMES 5.708,32m² 24,00%

5. Distribució del sostre residencial

Lliure 9.493,51m²st
Reserva HPP* 4.777,28m²st

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

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

amb el  sector residencial PPU 15.1a
amb l'illa residencial i l'illa d'equipaments del sòl urbà consoldiat, per sobre del
carrer Sant Isidre. 
amb el sector residencial PPD 03
amb les illes residencials delimitades per l'Av inguda 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.

Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona nord-est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característ iques topogràfiques de l'entorn i a les preexistències del sòl urbà 
consolidat veí a l'oest i sud del sector.

Àmbit definit en els plànols O.03.2.6, O.03.2.7 i O.03.2.12 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000

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.

Sostre residencial

* Compleix amb la reserv a mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativ a actual
v igent.

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

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació

9. Relació de zones

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 15.1a i PPD 03), així com les obertures dels
nous v ials 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'Av inguda 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 v igent. La reserva d'equipaments està situada
com a sector discontinu vora del complexe esportiu municipal existent, al  límit sud-oest del sòl urbà.

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. 

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,

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.

 - 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

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)
*  considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

11. Condicions de gestió i execució

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.

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 *

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.

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, 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 pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.

Prèv iament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41,
els sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10, 15.1 i 15.2, i el sector de Sòl Urbanitzable No
Delimitat PPD 03, 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.

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 prev istes en el
TRLUC.
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PPU 19     (19a + 19b) Residencial Bellpuig

1. Àmbit

Nord:

Sud:

Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

Superfície 45.057,17m²

Usos principals I.E.B. Densitat Sostre Nº Habitatges
Residencial 0,60m²st/m²s 45,00hab/Ha 27.034,30m²st 202 hab

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

SISTEMES Espais Lliures 5.406,86m² 12,00%
Equipaments 5.406,86m² 12,00%

MÍNIM SISTEMES 10.813,72m² 24,00%

5. Distribució del sostre residencial

Lliure 18.924,01m²st
Reserva HPP* 8.110,29m²st

Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit sud del sòl urbà del municipi, i
limita:

amb les illes residencial delimitades pels carrer Alcalde Sala i carrer Terraferma, la
zona de l'equipament esportiu del sòl urbà consolidat, els sectors residencials PAU
09, PAU 10, PAU 33, PPU 09 i PPU 12b, el sistema hidrogràfic i el sistema general
d'espais lliures

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sistema general d'espais 
lliures

amb el sector residencial PAU 10 i la carretera LP-2015
amb les illes residencials delimitades pel carrer Alcalde Sala i carrer Terraferma en
sòl urbà consolidat, el sector residencial PAU 33 i la carretera C-233

En l'interior d'aquest sector hi trobem la fracció discontínua del sòl de cessió per a sistema d'espais
lliures del sector PPU 09.

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús
esportiu existent.

Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona sud-oest del municipi, delimitada pel sòl
urbà del municipi i pel reguer, dotant continuïtat a la trama urbana. L'estructura viària s'adapta al
traçat del reguer, en la part nord del sector, i en la part sud, s'ajusta a límit de sector establint una
connexió transversal entre les carreteres C-233 i LV-2015 . La v ialitat de nova creació i de connexió
amb la resta de sectors veïns, s'haurà d'ajustar a les característiques topogràfiques de l'entorn i al pas
del reguer.

Àmbit definit en els plànols O.03.2.11, O.03.2.17 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000

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.

Sostre residencial

* Compleix amb la reserv a mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativ a actual
v igent.
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6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

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

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació

9. Relació de zones

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 continuïtat de
l'Av inguda del Riu Sió fins a connectar amb el carrer La Font (carretera LP-2015), la connexió entre les
carreteres C-233 i LP-2015, així com les obertures dels nous v ials vers els carrers existents en el sòl
urbà consolidat de l'urbanització Terraferma. 

b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i d'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 v igent. Part de la reserva d'equipaments està
situada zona d'ampliació del complexe esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà. Els
usos seran exclusivament per activ itats esportives. 

Part del sistema d'espais lliures s'ha situat al límit sud del sector, donant continuïtat a la resta d'espais
lliures dels sectors veïns, creant així un corredor verd en tota la vessant sud del municipi de connexió
amb el sistema general d'espais lliures que comunica amb l'entorn del Convent de Sant Bartomeu.

c) La resta de reserva de sòl per a sistemes d'equipaments s'haurà de concentrar, sempre que sigui
possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça, situant-se pròxima a altres sistemes per tal
d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els seus usos i accessos.

c) Obligatorietat de mantenir la ubicació del sistema hidrogràfic grafiat en els plànols d'ordenació, ja 
que la seva delimitació prové de l'Estudi d'Inundabilitat del reguer.

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. 

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 v igent (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.

El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial 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.

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 TRLUC.

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 4b: Zona d'ordenació en illa oberta,
 - Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
 - Clau 6: Zona d'ordenació en cases aïllades,

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

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

*  considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:

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.

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 *

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, 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 pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.

Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic v iari, les zones de protecció i 
serv itud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones 
adjacents a les carreteres. La v ialitat i les connexions  amb les carreteres definides en el present 
POUM s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial v igent.

Aquest sector es troba afectat pel Pla Especial Urbanístic "Protecció de l'entorn urbà del Castell,
església de Sant Nicolau i convent de Sant Bartomeu" de data setembre de 1995 (veure l'apartat
Annexes de les Normes Urbanístiques).

Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer),
i per tant haurà de garantir els següents punts:

a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT
1a i 2a del RLLU.

b)  Respectar la zona de serv itud de 5m d'amplada.

c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèv ia de la CHE.

d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una
càrrega d'urbanització d'aquest sector.



 

Modificació Puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida] 125 

 

 

11. Condicions de gestió i execució

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 prev istes 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 4art quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Prèv iament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32,
33, i en Sòl Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial
d'Infraestructures (PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article
122 del RLUC, que tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai
fluv ial del reguer, terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H), Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
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PPD 01 Industrial Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:
Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

PARÀMETRES NORMATIUS: 

Superfície 25.623,54m²
Ús principal Industrial

Edificabilitat bruta màxima 0,80m²st/m²s

PARÀMETRES ORIENTATIUS (calculats en base a les magnituds màximes): 

Sostre 20.498,83m²st

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

PARÀMETRES NORMATIUS: 

SISTEMES Espais Lliures 2.562,35m² 10,00%
Equipaments 1.281,18m² 5,00%

MÍNIM SISTEMES 3.843,53m² 15,00%

5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

Inclou el sòl urbanitzable no delimitat d'ús industrial, situat al límit nord-oest del sòl urbà del municipi, i
limita:

Definir una ordenació ajustada a les característ iques i usos de l'entorn, continuant el teixit industrial
del sòl urbà no consolidat que limita amb el sector per la banda est, i resoldre l'accés a la resta de
sectors industrials a través del carril lateral d'accés a les naus industrials situades per sobre de la
carretera N-II, i la seva connexió a la rotonda de nova creació en el límit sud-oest del sector. 

Àmbit definit en el plànol O.03.2.1 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a 
escala 1/1.000

Els paràmetres obligatoris (normatius) d’aquest àmbit seran els indicats en l’article 58.8 del TRLUC,
essent la resta de paràmetres orientatius, i havent-se d’establir en el moment en què es tramiti el
corresponent pla parcial urbanístic de delimitació.

amb el sistema ferrov iari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa
amb la carretera N-II 
amb el sector industrial PAU 20
amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

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 v igent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).

Les cessions mínimes per a sistemes d'espais lliures i equipaments seran les fixades per l'article 65.4 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa.

PARÀMETRES ORIENTATIUS (calculats en base a les magnituds màximes): 
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6. Determinacions fonamentals de l'ordenació

7. Relació de zones

8. Observacions

d) Tant la reserva de sòl per a sistemes d'equipaments com la resta de reserva per a sistemes d'espais
lliures s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça
per a cada sistema, situant-se pròximes entre elles per tal d'afavorir la concentració de sistemes
locals, complementant els seus usos i accessos.

L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI -
Regulació i desenvolupam ent del sòl urbà de les Norm es Urbanístiques  per a la següent zona:

 - Clau 7a: Zona d'edificació industrial entre mitgeres,

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.

c) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures grafiats en els plànols
d'ordenació. 

Pel que fa a la Legislació Sectorial Ferrov iària, tot i ser un sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat,
s'han considerat les limitacions a la propietat de la Zona de Domini Públic Ferrov iari, la Zona de
Protecció i la Línia Límit d'Edificació com si es tractes de Sòl Urbà Consolidat, en base a les
característ iques físiques del lloc i del històric de planejament.

Degut a aquesta consideració, prev i al desenvolupament del sector PPD-01, s'hauran de tramitar les
corresponents sol·licituds a ADIF i al Ministeri de Foment, per tal que aquests autoritzin la reducció de
la Zona de Domini Públic Ferrov iari, la Zona de Protecció i la Línia Límit d'Edificació a les dimensions
establertes per al Sòl Urbà Consolidat en la Legislació Sectorial Ferrov iària, tal i com es grafien en els
plànols d'ordenació del POUM.

a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica
i regulació del seu traçat final. Tal i com es troba grafiat en els plànols d'ordenació, la nova vialitat
s'ha de connectar amb els v ials pendents d'urbanitzar en sòl urbà no consolidat i amb la proposta de
la nova rotonda de connexió amb la N-II amb que limita el sector en la seva vessant sud.

o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic de Delimitació.

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.

Aquest Pla Parcial Urbanístic de Delimitació haurà de respectar el domini públic v iari, les zones de
protecció i serv itud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres
en les zones adjacents a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el
present POUM s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial v igent.

Posteriorment, en el desenvolupament d'aquest sector, s'haurà de seguir tenint en consideració tots
els paràmetres i regulacions definits per la Legislació Sectorial Ferrov iària que li siguin d'aplicació.

Per altra part, en el desenvolupament d’aquest sector, degut a la seva proximitat amb els terrenys
de reserva definits al Pla Director Urbanístic de l’Eix Transversal Ferrov iari, s’haurà de tenir en compte
el traçat i afectacions d’aquest nou eix ferrov iari.

b) L'execució d'aquesta nova rotonda anirà a càrrec dels sectors PPD-01(antic PPU-01) i PPU-02, i les
despeses d'urbanització es repartiran de forma proporcional a l'aprofitament de cada un d'aquest
sectors.
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Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010) 30 m³/ha/dia
Sanejament:

9. Condicions de gestió i execució

Nom sector Classificació Ús % participació

PPD 01 Sòl Urbanitzable No Delimitat Industrial 31,26%
PPU 02 Sòl Urbanitzable Delimitat Industrial 68,74%

Participació despeses urbanització rotonda 100,00%

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

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.

Les despeses d'urbanització de la nova rotonda es repartiran de forma proporcional a l'aprofitament
dels sectors PPD-01 i PPU-02, sent els percentatges de participació els que s'indiquen en el següent
quadre: 

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. 

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 a la superfície del sector.

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.

El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació 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.

Aquest Pla Parcial Urbanístic de Delimitació es desenvoluparà en el 5è quadrienni que estableix el
POUM segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat
econòmica.

Per tal de garantir l'obtenció dels elements v iaris (rotonda) requerits per al correcte funcionament
de la N-II, el primer dels sectors que es desenvolupi (PPD 01 o PPU 02) haurà d'executar les obres
necessàries per a la implantació de la rotonda, carregant el cost que li correspongui a l'altre sector
segons els percentatges del quadre anterior, i amb una ocupació anticipada dels terrenys que siguin
necessàries per a la correcta execució de la rotonda. 

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa,
col·lectors, bombaments, EDAR, etc.)
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PPD 02 Residencial Bellpuig

1. Àmbit

Nord:

Sud:

Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

PARÀMETRES NORMATIUS: 

Superfície 113.260,71m²
Ús principal Residencial

Edificabilitat bruta màxima 0,60m²st/m²s

Densitat màxima d'habitatges 45,00hab/Ha

PARÀMETRES ORIENTATIUS (calculats en base a les magnituds màximes): 

Sostre 67.956,43m²st

Nº Habitatges 509 hab

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

PARÀMETRES NORMATIUS: 

SISTEMES Espais Lliures 13.591,29m² 12,00%
Equipaments 13.591,29m² 12,00%

MÍNIM SISTEMES 27.182,57m² 24,00%

Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característ iques topogràfiques de l'entorn, i de connexió amb la resta de
sectors residencials i industrials veïns.

Les cessions mínimes per a sistemes d'espais lliures i equipaments seran les fixades 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. 

El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa.

amb els sectors residencials PPU 15.1a i PPD 03, el sector industrial PAU 41, i el sòl
urbà consolidat
amb les illes residencials unifamiliars del sòl urbà consolidat, el sector residencial
PPU 17 i la travessera del carrer Montsec

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sector residencial PPU 12
amb les illes residencials i l'equipament del cementiri en sòl urbà consolidat que
donen façana a l'Av inguda del Bosc, i amb els sectors residencials PAU 08 i PAU 18

Àmbit definit en els plànols O.03.2.7, O.03.2.8, O.03.2.13 i O.03.2.14 de la sèrie O.03.2 Qualificació del
sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000

Els paràmetres obligatoris (normatius) d’aquest àmbit seran els indicats en l’article 58.8 del TRLUC,
essent la resta de paràmetres orientatius, i havent-se d’establir en el moment en què es tramiti el
corresponent pla parcial urbanístic de delimitació.

Inclou el sòl urbanitzable no delimitat d'ús residencial, situat en el límit est del sòl urbà del municipi, i
limita:

PARÀMETRES ORIENTATIUS (calculats en base a les magnituds màximes): 



 

Modificació Puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida] 130 

 

 

 

5. Distribució del sostre residencial

Lliure 45.207,38m²st
Reserva HPP* 22.749,04m²st

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

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

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació

(valor orientatiu calculat en base a les m agnituds m àxim es)

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 v igent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).

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. 

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.

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.

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 serà l'eix vertebrador del sector, que
connectarà tant amb la v ialitat existent de l'Av inguda del Bosc, com amb la de nova creació dels
sectors veïns PPU 15.1a i PPU 12.

La reserva de sòl per a sistemes d'equipaments s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o no
es justifiqui el contrari, en una única peça, situant-se pròxima al sistema d'espais lliures del sector per
tal d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els seus usos i accessos.

El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació 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 TRLUC.

b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures 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 v igent. La reserva per a sistema d'espais lliures s'ha situat
perimetralment en l'anella exterior del sector, creant un coixí verd entre els usos industrials al nord
del sector, i garantint així la connexió dels espais lliures amb els sectors veïns PPU 15.1a i PPD 03, a
través del PAU 08.

* Compleix amb la reserv a mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativ a actual
v igent.

Sostre residencial

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.
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9. Relació de zones

10. Observacions

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

*  considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

11. Condicions de gestió i execució

12. Elements a protegir

Patrimoni natural de valor
- Pinets de l'Av inguda del Bosc

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 pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.

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:

o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic de Delimitació.

 - Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,

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.

 - Clau 4: Zona d'ordenació en illa oberta,

En aquest Pla Parcial Urbanístic de Delimitació es troben inclosos els següents elements a protegir
(regulats en el catàleg de bens a protegir):

Aquest Pla Parcial Urbanístic de Delimitació es desenvoluparà en el 5è quadrienni que estableix el
POUM segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat
econòmica.

El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació 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.

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 *

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa,
col·lectors, bombaments, EDAR, etc.)
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PPD 03 Residencial Bellpuig

1. Àmbit

Nord:
Sud:

Est:

Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

PARÀMETRES NORMATIUS: 

Superfície 97.076,71m²
Ús principal Residencial

Edificabilitat bruta màxima 0,60m²st/m²s

Densitat màxima d'habitatges 45,00hab/Ha

PARÀMETRES ORIENTATIUS (calculats en base a les magnituds màximes): 

Sostre 58.246,03m²st

Nº Habitatges 437 hab

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

PARÀMETRES NORMATIUS: 

SISTEMES Espais Lliures 11.649,21m² 12,00%
Equipaments 11.649,21m² 12,00%

MÍNIM SISTEMES 23.298,41m² 24,00%

Els paràmetres obligatoris (normatius) d’aquest àmbit seran els indicats en l’article 58.8 del TRLUC,
essent la resta de paràmetres orientatius, i havent-se d’establir en el moment en què es tramiti el
corresponent pla parcial urbanístic de delimitació.

Les cessions mínimes per a sistemes d'espais lliures i equipaments seran les fixades 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. 

PARÀMETRES ORIENTATIUS (calculats en base a les magnituds màximes): 

El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa.

Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona nord-est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característ iques topogràfiques de l'entorn i a les preexistències del sòl urbà 
consolidat veí a l'est del sector.

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

Inclou el sòl urbanitzable no delimitat d'ús residencial, situat en el límit nord-est del sòl urbà del
municipi, i limita:

amb el sector residencial PPU 15.1a
amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per sobre del carrer
Antoni Gaudí

amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per sobre de
l'Av inguda del Bosc i els sectors residencials PAU 39, PAU 08 i PPD 02

amb el sector residencial PPU 15.2a
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5. Distribució del sostre residencial

Lliure 38.747,63m²st
Reserva HPP* 19.498,40m²st

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic

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

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació

Sostre residencial

(valor orientatiu calculat en base a les m agnituds m àxim es)

* Compleix amb la reserv a mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativ a actual
v igent.

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 v igent (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.

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 de Delimitació 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.

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 15.1a, PPU 15.2a i PPD 02), així com les
obertures dels nous v ials vers els carrers existents en sòl urbà consolidat.

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 v igent. La reserva d'equipaments està situada
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 est del sector,
creant un coixí verd de transició entre el sòl urbanitzable i el sòl urbà consolidat de l'Av inguda del
Bosc, i garantint així la connexió dels espais lliures amb el sector veí PPD 02, 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. 
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9. Relació de zones

10. Observacions

Abastament d'aigua:

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)
*  considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:

11. Condicions de gestió i execució

El Pla Parcial Urbanístic de Delimitació 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 de Delimitació es desenvoluparà en el 5è 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 *

a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluv ials, 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 pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.

Prèv iament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41,
els sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10, 15.1 i 15.2, i el sector de Sòl Urbanitzable No
Delimitat PPD 03, 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.

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 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 de Delimitació.

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.
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12. 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 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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PEI 01 - 02 - 03 Avinguda de Lleida Bellpuig

1. Àmbit

Nord:

Sud:

Est:
Oest:

2. Objectius

3. Paràmetres generals sector

PEI 01 15.651,95m²
PEI 03 6.355,32m²

Total Superfície PEI en SNC 22.007,27m²

PEI 02 9.609,52m²

Total Superfície PEI en SUD 9.609,52m²

TOTAL SUPERFÍCIE PEI 31.616,79m²

4. Condicions de l'execució

5. Determinacions fonamentals del projecte i l'execució

a) En el Sòl Urbà No Consolidat Residencial, es modifica la secció del v ial separant el dos sentits de
circulació per una illeta central, es dimensiona la zona de la calçada per permetre una franja
d'aparcament i s'amplien les voreres a banda i banda del v ial.

b) En el Sòl Urbanitzable Delimitat d'ús residencial, es continuarà la secció del v ial proposada per al 
SNC.

c) En el Sòl Urbà No Consolidat de la part Industrial, es pretén separar el trànsit industrial del trànsit
propi de la N-II amb la creació d'un vial paral·lel a la Nacional en la part nord. Totes les connexions,
tant del sector que queda en la part nord com el del de la part sud, es realitzaran a través de la
rotonda projectada en la intersecció entre la N-II i l'Av inguda del Bosc. 

d) El Pla Especial d'Infraestructures haurà d'incorporar un estudi del conjunt de l'Av inguda de Lleida
(secció, façanes, plantes baixes…), que garanteixi el caràcter unitari d'aquesta nova rambla. 

Per la redacció del projecte i l'execució de les obres d'urbanització es tindran en compte, en el cas
que sigui necessari: calçades, voreres, zones verdes i arbrat, reserves d'estacionament i enllumenat
públic, a part de les instal·lacions o serveis que faci falta modificar, reparar o ampliar.

a) La delimitació del Pla Especial d'Infraestructures té com a objecte la redacció d'un projecte que
garanteixi la cessió i correcta urbanització de l'Av inguda de Lleida (carretera N-II en el seu pas pel
centre del municipi), juntament amb els v ials preexistents i els de nova implantació proposats en el
POUM.

b) Dotar al municipi d'una nova avinguda de caràcter urbà, que tongui servei a les zones residencials
i industrials consolidades, i al nou teixit urbà a desenvolupar mitjançant el planejament derivat
projectat.

Àmbit definit en els plànols O.03.2.6, O.03.2.7 i O.03.2.8 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig  a escala 1/1.000

Inclou el tram de l'Av inguda de Lleida, en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat, situat al
nord del nucli, i limita:

amb els sectors residencials PAU 02, PAU 03, PAU 04, PAU 05, PAU 30 i PPU 10, i amb el
sector industrial PAU 40
amb el sòl urbà consolidat residencial, el sector residencial PPU 15 i el sector
industrial PAU 41
amb l'Av inguda Urgell
amb la carretera N-II
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6. Condicions de gestió i execució

El desenvolupament d'aquest sector anirà a càrrec de l'Administració actuant.

Nom sector Classificació Ús % participació

PAU 02 Sòl Urbà No Consolidat Residencial 1,81%
PAU 03 Sòl Urbà No Consolidat Terciari 7,42%
PAU 04 Sòl Urbà No Consolidat Residencial 5,73%
PAU 05 Sòl Urbà No Consolidat Residencial 11,92%
PAU 30 Sòl Urbà No Consolidat Residencial 2,76%
PAU 40 Sòl Urbà No Consolidat Industrial 4,41%
PAU 41 Sòl Urbà No Consolidat Industrial 11,34%
PPU 10 Sòl Urbanitzable Delimitat Residencial 10,14%
PPU 15.1 Sòl Urbanitzable Delimitat Residencial 16,09%
PPU 15.2 Sòl Urbanitzable Delimitat Residencial 5,58%
PPD 03 Sòl Urbanitzable No Delimitat Residencial 22,80%

Participació despeses urbanització PEI 100,00%

7. Observacions

Els costos d'urbanització, així com la repercussió d'aquests en els diferents sectors s'han inclòs en
l'estudi aproximat en l'apartat 4. Agenda, avaluació econòm ica i inform e de sostenibilitat
econòm ica.

Aquests Plans Especials d'Infraestructures es desenvoluparan en el 1er quadrienni que estableix el
POUM segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòm ica i inform e de sostenibilitat
econòm ica.

La tramitació d'aquest Pla Especial d'Infraestructures serà prèvia al desenvolupament dels sectors
afectats per l'execució de les seves obres d'urbanització.

No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la
carretera N-II, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb
la variant LP-2041, fins que no esdevingui v ialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01,
02 i 03.

Aquest Pla Especial d'Infraestructures s'haurà d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial de 
carreteres v igent.

Les despeses d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els sectors PAU 02, PAU 03,
PAU 04, PAU 05, PAU 30, PAU 40, PAU 41, PPU 10, PPU 15.1, PPU 15.2 i PPD 03, els quals es troben
afectats per la implantació dels PEI 01, 02 i 03. 

Els percentatges per al repartiment de les despeses d'urbanització són els següents, en funció del
tipus d'aprofitament de cada sector i la seva quantificació:
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3.2 Normativa d’aplicació  

 

3.2.1 Legislació sectorial ferroviària vigent  

A continuació es recullen alguns dels articles de la legislació sectorial ferroviària vigent,  d’aplicació en el 
sector de sòl urbanitzable no delimitat, PPD-01. 

3.2.1.1 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (LSF) 

Artículo 13. Zona de dominio público 

1. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen 
parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la 
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación. 

2. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

3. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como aristas 
exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno, 
siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas. 

4. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los 
terrenos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las 
características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la disposición de sus elementos, 
tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 

Artículo 14.  Zona de protección 

La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las 
mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo anterior y, 
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación. 

Artículo 15. Normas especiales 

1. Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, 
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de 
actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del 
administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las 
competencias de otras Administraciones públicas. 

Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de protección y que 
tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que provoca el tránsito por 
las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de las mismas. 

No obstante lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público, previa 
autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación 
del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio de interés general así lo requiera. 
Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de 
dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado. 

En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare estará 
obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el límite de la 
citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o del administrador de 
infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere el requerimiento dentro del plazo 
conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración pública o el administrador de 
infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización de las necesarias labores de limpieza 
y recogida del material, quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos en los que se 
hubiere incurrido por dicha actuación. 

2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean 
compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, del 
administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de 
protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria. 
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Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y perjuicios que se causen por su 
utilización, con arreglo a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de 
ampliación o variación de la línea ferroviaria en los diez años posteriores al acuerdo. 

3. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización previa, 
siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la 
explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos. 

4. En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de 
reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el 
incremento de valor que aquéllas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos expropiatorios. En 
todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, 
sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran resultar necesarios en función de la 
normativa aplicable. 

5. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en los artículos 
precedentes para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las 
características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo por el que 
discurra dicha línea. 

6. En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las 
distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección de la infraestructura ferroviaria serán 
de cinco metros para la zona de dominio público y de ocho metros para la de protección, contados en 
todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por 
el Ministerio de Fomento, siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione perjuicio 
a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente 
a la zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros. 

Artículo 16. Límite de edificación 

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se 
establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier 
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de 
la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas 
eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación. 

2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, 
medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la 
línea límite de edificación, en función de las características de las líneas. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades locales 
afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación 
diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen 
parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas. 

4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General que discurran por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de 
edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2, siempre que lo permita el planeamiento 
urbanístico correspondiente. 

3.2.1.2 ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los 
tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. 

Primero.-En los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas 
y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, queda establecida la línea límite 
de edificación a una distancia de veinte metros de la arista exterior más próxima de la plataforma. 

Segundo.-Sin perjuicio de lo anterior, será posible asimismo reducir la distancia señalada en el apartado 
precedente en casos singulares siempre y cuando la reducción que se pretenda redunde en una mejora 
de la ordenación urbanística y no cause perjuicio a la explotación ferroviaria, previa solicitud del 
interesado y tramitación del correspondiente expediente administrativo, que deberá en todo caso ser 
informado favorablemente por el administrador de la infraestructura ferroviaria correspondiente. 
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3.2.1.3 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario (RSF) 

Artículo 25. Normas particulares de la zona de dominio público. 

1. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen 
parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la 
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación. 

Se entiende por explanación, la superficie de terreno en la que se ha modificado la topografía natural del 
suelo y sobre la que se encuentra la línea férrea, se disponen sus elementos funcionales y se ubican sus 
instalaciones, siendo la arista exterior de ésta la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como aristas 
exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno, 
siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas. 

En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los terrenos 
sobre ellos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las 
características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquellos y la disposición de sus elementos, 
tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 

Siempre que se asegure la conservación y el mantenimiento de la obra, el planeamiento urbanístico 
podrá diferenciar la calificación urbanística del suelo y el subsuelo, otorgando, en su caso, a los terrenos 
que se encuentren en la superficie calificaciones que los hagan susceptibles de aprovechamiento 
urbanístico. 

2. En la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, sólo podrán realizarse 
obras e instalaciones, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean 
necesarias para la prestación del servicio ferroviario o cuando la prestación de un servicio público o de un 
servicio o actividad de interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente 
justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por 
obras e instalaciones de interés privado. 

En las zonas urbanas, y previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, se podrán 
realizar, dentro de la zona de dominio público, obras de urbanización que mejoren la integración del 
ferrocarril en aquellas zonas. 

En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la circulación 
ferroviaria, perjudiquen la infraestructura ferroviaria o impidan su adecuada explotación. 

3. En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare estará 
obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el límite de la 
citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o del administrador de 
infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere el requerimiento dentro del plazo 
conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración pública o el administrador de 
infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización de las necesarias labores de limpieza 
y recogida del material, quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos en los que se 
hubiere incurrido por dicha actuación. 

 

Artículo 34. La línea límite de edificación. 

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se 
establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier 
tipo de obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que resulten 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las que existieran a la entrada en vigor de la 
Ley del Sector Ferroviario. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de 
alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación sin perjuicio de la posible 
existencia de cruces a distinto nivel con líneas eléctricas en las condiciones establecidas en el artículo 
30.2.c). 

2. La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a cincuenta metros de la arista exterior 
más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. A tal efecto se 
considera arista exterior de la plataforma el borde exterior de la estructura construida sobre la 
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explanación que sustenta la vía y los elementos destinados al funcionamiento de los trenes; y línea de 
edificación aquella que delimita la superficie ocupada por la edificación en su proyección vertical. En los 
túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de la 
edificación. 

El Ministro de Fomento podrá determinar una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la 
línea límite de edificación, en función de las características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate, 
como la velocidad y la tipología de la línea o el tipo de suelo sobre la que ésta discurra. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades locales 
afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior 
a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen parte de 
la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas. 

4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de interés general 
que discurran por zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, la 
línea límite de la edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma. No 
obstante lo anterior, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edificación a una 
distancia inferior a la anteriormente referida, previa solicitud del interesado y tramitación del 
correspondiente expediente administrativo, siempre y cuando ello redunde en una mejora de la 
ordenación urbanística y no cause perjuicio de la seguridad, regularidad, conservación y el libre tránsito 
del ferrocarril. 

 
Artículo 39. Cerramiento de las líneas ferroviarias para garantizar la seguridad en el tráfico ferroviario. 

1. Las líneas ferroviarias de alta velocidad deberán tener instalado un cerramiento, a ambos lados de la 
vía, en todo su recorrido. 

2. Las líneas ferroviarias convencionales deberán tener instalado un cerramiento, a ambos lados de la vía, 
en los tramos en los que esté permitido circular a una velocidad superior a 160 kilómetros por hora y, en 
todo caso, en los calificados como suelo urbano. 

La calificación de un suelo no urbanizable como urbano o urbanizable obligará a su propietario a 
disponer en las líneas ferroviarias que lo atraviesen, a su costa y con los condicionamientos técnicos que 
determine el administrador de infraestructuras ferroviarias, de un cerramiento cuando se realicen las 
actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Con carácter excepcional, por las 
especiales características de la línea ferroviaria de que se trate, la Dirección General de Ferrocarriles 
podrá ordenar la realización del citado cerramiento antes de que se inicie la actuación urbanística 
correspondiente. 

3. Las nuevas líneas ferroviarias que se construyan deberán tener instalado un cerramiento, a ambos lados 
de la vía y en todo su recorrido. 

 
3.2.1.4 Determinaciones informe ADIF 

Bienes demaniales en ámbitos urbanísticos 

Cuando un ámbito urbanístico incluye bienes de dominio público a los que corresponda, según el 
planeamiento, una destinación diferente a la que motivó la afectación o la adscripción al uso general o a 
los servicios públicos, la tramitación de la mutación demanial o de la desafectación debe seguir el 
procedimiento determinado por la legislación que regula el patrimonio del Estado, el de la Generalidad o 
el de los entes locales, según corresponda la titularidad del bien, Art. 153 LUC. 

Por ello la previsión urbanística contenida en el planeamiento, deberá quedar condicionada, en todo 
caso, a la previa desafectación de los bienes demaniales ferroviarios, de aquellos suelos que resulten 
innecesarios para la explotación y, asimismo, a lo que determine la Administración Pública competente 
en materia de planificación de infraestructuras ferroviarias. 

La ocupación de los terrenos de dominio público, tanto de suelo, subsuelo y vuelo, se regularán mediante 
Concesión Administrativa para el aprovechamiento especial situada en dominio público ferroviario, 
conforme la Ley 39/2003 y según lo previsto en el art. 75.1 Orden FOM 898/2005. 
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4. JUSTIFICACIÓ INFORMES I ESTUDIS COMPLEMENTARIS
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4.1 Avaluació ambiental - Informe ambiental  

a) Avaluació Ambiental 

Segons la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes: 
“Article 5. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 
1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental: 

a) Els plans i els programes relacionats en l’annex 1. 
b) Els plans i els programes que compleixin els requisits establerts per l’article 6. 
c) Les modificacions de plans i programes a què fan referència les lletres a i b en els casos i amb les 
condicions que especifica l’article 7. 
d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8 si així es resol en la decisió prèvia 
d’avaluació ambiental. 

2. El Govern pot decidir sotmetre també a les obligacions d’aquesta llei plans o programes, o 
modificacions, no inclosos en l’apartat 1 si motiva que hi concorren circumstàncies extraordinàries que 
poden comportar un risc ambiental o repercussions significatives per al medi ambient.” 
 
“Article 6. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental amb determinats requisits 
1. Els plans i els programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient resten sotmesos a 
avaluació ambiental si són exigits per una disposició legal o reglamentària o per acord del Govern. 

2. S’entén que tenen efectes significatius sobre el medi ambient els plans i els programes que estableixen 
el marc per a l’autorització de projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, en els supòsits 
següents: 

a) Els instruments de planejament territorial. 
b) Els instruments de planejament urbanístic. 
c)Els plans i els programes relatius a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca i l’aqüicultura, 
l’energia, la indústria, el transport i la mobilitat, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics, 
l’ocupació del domini públic maritimoterrestre, la mineria, les telecomunicacions, el turisme, els 
equipaments comercials, els espais naturals i la biodiversitat. 
d) Els plans i els programes de prevenció de riscos amb una potencial incidència ambiental 
significativa. 
e) Els plans i els programes que poden tenir efectes apreciables en alguna de les zones protegides 
mitjançant la Directiva 92/43/CEE, del Consell, del 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i la flora silvestres, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.” 
 

“Article 7. Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental 

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes: 

a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 1 que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions 
comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica. 
d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla 
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà. 
e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no hagin estat 
avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic. 

2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l’apartat 1 no estan subjectes a avaluació 
ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat 
d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A 
aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de 
l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, declari la no-
subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és 
d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’exempció 
d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.” 
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ANNEX 1. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 

1. Instruments de planejament territorial: 

(...) 

2. Instruments de planejament urbanístic: 

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal. 
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de construccions 
destinades a les activitats de càmping i també el planejament urbanístic derivat que es formuli per a 
la implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els 
usos urbans, d’instal·lacions i d’obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d’estacions de 
subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. Els plans en què, per 
les característiques i la poca entitat, es constati, sense necessitat d’estudis o altres treballs 
addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a 
avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan 
ambiental, en la fase preliminar de l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà 
d’una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El 
termini per a adoptar i notificar la resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si 
l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’exempció d’avaluació en aquest termini, s’entén que la 
sol·licitud ha estat desestimada. 
d) Els plans i els programes que estableixen el marc per a la futura autorització de projectes i 
d’activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

 
3. Plans i programes sectorials: 

(...) 
 

Segons l’exposat en els articles anterior, la present Modificació Puntual del POUM de Bellpuig no està 
subjecte a tràmit d’avaluació ambiental, degut a que: 

 es tracta d’una modificació no substancial del planejament urbanístic general que afecta 
exclusivament a la delimitació i classificació d’uns sectors de sòl urbanitzable, 

 els quals ja han estat objecte d’avaluació ambiental en la redacció del POUM de Bellpuig,   

 i que per les característiques que té la modificació, al no afectar cap dels paràmetres generals 
d’aquests sectors, es constata que no pot produir efectes significatius en el medi ambient 

 
b) Informe Ambiental 

Pel que fa a la innecessarietat d’Informe Ambiental: 

 El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 10 de març 2011 i publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en data 25 de juny de 2012, incorpora dins del seu contingut 
documental l’Informe Ambiental en el qual analitza cada un dels sectors de nou creixement. 

 L’objectiu principal d’aquesta Modificació Puntual és un ajust no significatiu en la delimitació 
d’uns sectors i el canvi de classificació d’aquests, de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbanitzable  
no delimitat; podent concloure que la nova proposta no té cap incidència ambiental. 

Per tant, es fa innecessària la inclusió d’un Informe mediambiental en la present Modificació Puntual del 
POUM de Bellpuig. 
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4.2 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: 

“Article 2 
Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
2.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de desplaçaments 

provocat per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels 
serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, 
com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

2.2  També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de manera 
sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora 
per col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada. 

2.3  L'objectiu dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en l'àmbit d'estudi segueixi unes 
pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir 
amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.” 

 
“Article 3 
Àmbit d'aplicació 
3.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en 
els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de 
sòl urbà o urbanitzable.  
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous 
usos o activitats. 

3.2  No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament 
urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin part d'un 
sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits: 

1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 habitatges. 
2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de 
fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 
3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a 5 ha, 
sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 

3.3  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes següents: 
a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular. 
b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a tenir 
la consideració d'implantació singular. 
c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents.  

3.4  Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars: 
a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2. 
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 
c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones. 
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 
e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 
f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 
g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 
5.000.” 

 

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”. 

 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 10 de març de 2011, 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 present modificació puntual no es modifiquen els desplaçaments estimats per 
als sector afectats en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. Per tant, la capacitat 
d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport de la nova mobilitat generada per aquest 
sectors queda garantida. 
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4.3 Estudi d’Inundabilitat, aigua potable i sanejament 
 

a) Estudi d’inundabilitat 

Segons l’Estudi d’Inundabilitat realitzat en la redacció del POUM de Bellpuig les línies d’inundació amb els 
períodes de retorn T-50, T-100 i T-500 només afecten a la zona pròxima al  Reguer, al sud del municipi.  

Els sectors inclosos en la present modificació puntual que es troben afectats pel sistema hidrogràfic (el 
reguer) són el PPU-08 i PPU-19, i per tant hauran de garantir els següents punts: 

a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les 
DT 1a i 2a del RLLU.      

b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.      

c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi 
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.      

d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una 
càrrega d'urbanització d'aquest sector.      

En les fitxes urbanístiques dels citats sectors i en els articles normatius del Sòl Urbanitzable, tal i com ja es 
definia en el POUM, també s’incorporen amb caràcter normatiu les condicions fixades en els punts 
anterior. 

 

b) Abastament  

L’abastament d’aigua potable a la població de Bellpuig es fa a partir d’una captació del canal d’Urgell, 
des d’on es deriva aigua fins a un pantà, que n’emmagatzema una part, i a la planta potabilitzadora. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, incorpora dins del seu contingut l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental Refós (ISA), en el qual s’estableix la demanda futura d’abastament d’aigua 
potable, i el certificat de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, on s’estableix que es 
disposa de capacitat suficient per poder satisfer aquesta demanda. 

Amb la present modificació no es modifica la demanda d’aigua, ja que es mantenen els paràmetres 
generals dels sectors definits en el POUM segons els quals es calcula el consum, per tant l’abastament 
d’aigua potable queda garantit. 

 

c) Sanejament 

Actualment, en el municipi de Bellpuig, el sanejament del nucli urbà es fa a través d’un sistema unitari que 
aboca al col·lector fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).  

En el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, informat favorablement en quant al seu estudi de 
sanejament, s’estableix que la xarxa actual de sanejament caldrà ser completada amb una nova xarxa 
de col·lectors que permetin disposar d’un sistema de clavegueram separatiu, que faciliti conduir les aigües 
de pluja directament a la llera pública i les aigües residuals a l’EDAR. En el citat document, també es 
defineix el traçat principal de la xarxa de sanejament i s’estableixen les condicions que han de complir  els 
diferents sectors a l’hora de connectar-s’hi. 

La present Modificació Puntual no afectar 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. 
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4.4 Estudi  econòmic i financer 

L’estudi econòmic i financer considera una estimació dels costos de les actuacions generals previstes en el 
sòl urbanitzable, detallant la superfície i el sostre de l’àmbit d’actuació, la superfície de vials i espais lliures 
a urbanitzar, precisant un estimació del les despeses i ingressos en €/m² i en valor global. 

En el sòl urbanitzable, la construcció de nous espais lliures proposats en els plans parcials i les obres 
d’urbanització bàsiques, incloses dins d’àmbits de planejament, correspon als propietaris dels terrenys. 
L’estimació final d’aquest costos es realitzarà en els documents dels plans parcials. 

Pel que fa a la present modificació puntual, degut a que no s’afecta cap del paràmetres que influeixen 
en la viabilitat econòmica dels sectors, ni del POUM en general; el resultat de l’estudi econòmic serà el 
mateix que l’estudi inclòs en el document del POUM, únicament amb la divisió entre els sectors de sòl 
urbanitzable delimitat i no delimitat. 

Per tant, el benefici dels sectors resultants de la present modificació puntual (PPU-08, PPU-15.1, PPU-15.2, 
PPU-19, PPD-01, PPUD-02 i PPD-03) serà en valor ponderat (€/m²sòl) igual que el dels sectors inicials (PPU-01, 
PPU-08, PPU-15, PPU-16 i PPU-19). 

En els apartat següents s’incorpora, per una part, l’estudi econòmic realitzat en el document del POUM, i 
per altra part, l’estudi econòmic ajustat segons la proposat de la present modificació puntual. 
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4.4.1 Estudi econòmic segons POUM 

 

 
 

 
  

PEI Reguer PEI 01 - 02 - 03 
(Avinguda de Lleida)

Superfície Superfície 
(*)

Valor 
unitari Total Superfície Valor 

unitari Total Sostre 
privat 

Valor 
unitari Total Total Total Sostre HLL 

privat 
Valor 

unitari Total Sostre HPP 
privat 

Valor 
unitari Total Sostre PB 

privat 
Valor 

unitari Total Sostre PP 
privat 

Valor 
unitari Total Total Valor 

ponderat Total Valor 
ponderat Total Valor 

ponderat

m²sòl m²sòl €/m2 € m²sòl €/m2 € m²sostre €/m2 € € € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € € €/m2sòl € €/m2sòl € €/m2sòl

PPU 01 25.623,54 5.124,71 140,00 717.459,12 2.562,35 30,00 76.870,62 18.448,95 300,00 5.534.684,64 14.989,77 650,00 9.743.351,09 3.459,18 450,00 1.556.630,06 6.329.014,38 247,00 11.299.981,14 441,00 4.970.966,76 194,00 PPU 01

PPU 02 56.352,94 11.270,59 140,00 1.577.882,32 5.635,29 30,00 169.058,82 40.574,12 300,00 12.172.235,04 26.373,18 650,00 17.142.564,35 14.200,94 450,00 6.390.423,40 13.919.176,18 247,00 23.532.987,74 417,60 9.613.811,56 170,60 PPU 02

PPU 05 24.247,68 4.849,54 120,00 581.944,32 2.424,77 30,00 72.743,04 17.458,33 300,00 5.237.498,88 11.347,91 650,00 7.376.144,26 6.110,42 450,00 2.749.686,91 5.892.186,24 243,00 10.125.831,17 417,60 4.233.644,93 174,60 PPU 05

PPU 06 69.062,97 13.812,59 120,00 1.657.511,28 6.906,30 30,00 207.188,91 49.725,34 300,00 14.917.601,52 32.321,47 650,00 21.008.955,47 17.403,87 450,00 7.831.740,80 16.782.301,71 243,00 28.840.696,27 417,60 12.058.394,56 174,60 PPU 06

PPU 08 145.137,25 29.027,45 140,00 4.063.843,00 17.416,47 30,00 522.494,10 78.374,12 700,00 54.861.880,50 1.592.603,51 52.137,65 1.513,57 78.914.215,08 26.236,46 1.261,31 33.092.365,84 61.040.821,11 420,57 112.006.580,92 771,73 50.965.759,81 351,16 PPU 08

PPU 09 35.551,73 7.110,35 140,00 995.448,44 4.266,21 30,00 127.986,23 19.197,93 700,00 13.438.553,94 390.112,19 13.438,55 1.513,57 20.340.251,22 5.759,38 1.261,31 7.264.375,43 14.952.100,80 420,57 27.604.626,65 776,46 12.652.525,86 355,89 PPU 09

PPU 10 43.158,04 8.631,61 140,00 1.208.425,12 5.178,96 30,00 155.368,94 23.305,34 700,00 16.313.739,12 499.879,68 15.503,66 1.513,57 23.465.945,86 7.801,68 1.261,31 9.840.352,14 18.177.412,87 421,18 33.306.298,00 771,73 15.128.885,13 350,55 PPU 10

PPU 11 20.083,86 4.016,77 140,00 562.348,08 2.410,06 30,00 72.301,90 10.845,28 700,00 7.591.699,08 7.591,70 1.513,57 11.490.601,38 3.253,59 1.261,31 4.103.786,21 8.226.349,06 409,60 15.594.387,59 776,46 7.368.038,53 366,86 PPU 11

PPU 12 29.092,68 5.818,54 140,00 814.595,04 2.909,27 30,00 87.278,04 11.782,54 1.000,00 11.782.535,40 8.247,77 1.513,57 12.483.620,76 3.534,76 1.261,31 4.458.435,99 12.684.408,48 436,00 16.942.056,75 582,35 4.257.648,27 146,35 PPU 12

PPU 13 47.662,00 9.532,40 120,00 1.143.888,00 4.766,20 30,00 142.986,00 27.453,60 300,00 8.236.080,00 24.372,75 650,00 15.842.286,72 3.080,85 450,00 1.386.383,04 9.522.954,00 199,80 17.228.669,76 361,48 7.705.715,76 161,67 PPU 13

PPU 14 58.733,65 11.746,73 140,00 1.644.542,20 5.873,37 30,00 176.200,95 23.787,13 700,00 16.650.989,78 16.650,99 1.513,57 25.202.511,86 7.136,14 1.261,31 9.000.897,09 18.471.732,93 314,50 34.203.408,95 582,35 15.731.676,03 267,85 PPU 14

PPU 15 189.360,98 37.872,20 140,00 5.302.107,44 22.723,32 30,00 681.699,53 102.254,93 700,00 71.578.450,44 2.193.280,95 68.024,14 1.513,57 102.959.599,30 34.230,79 1.261,31 43.175.703,17 79.755.538,35 421,18 146.135.302,48 771,73 66.379.764,12 350,55 PPU 15

PPU 16 113.260,71 22.652,14 140,00 3.171.299,88 13.591,29 30,00 407.738,56 61.160,78 700,00 42.812.548,38 40.686,64 1.513,57 61.582.261,13 20.474,14 1.261,31 25.824.279,09 46.391.586,82 409,60 87.406.540,22 771,73 41.014.953,40 362,13 PPU 16

PPU 17 117.260,83 23.452,17 140,00 3.283.303,24 14.071,30 30,00 422.138,99 63.320,85 700,00 44.324.593,74 42.123,61 1.513,57 63.757.211,60 21.197,24 1.261,31 26.736.336,02 48.030.035,97 409,60 90.493.547,62 771,73 42.463.511,65 362,13 PPU 17

PPU 18 1.005.703,46 201.140,69 120,00 24.136.883,04 100.570,35 30,00 3.017.110,38 543.079,87 300,00 162.923.960,52 470.669,22 650,00 305.934.992,53 72.410,65 450,00 32.584.792,10 190.077.953,94 189,00 338.519.784,64 336,60 148.441.830,70 147,60 PPU 18

PPU 19 45.057,17 13.517,15 140,00 1.892.401,14 5.406,86 30,00 162.205,81 24.330,87 700,00 17.031.610,26 494.416,20 17.031,61 1.513,57 25.778.609,28 7.299,26 1.261,31 9.206.646,17 19.580.633,41 434,57 34.985.255,45 776,46 15.404.622,04 341,89 PPU 19

TOTAL 2.025.349,49 409.575,62 52.753.881,66 216.712,36 6.501.370,81 1.115.099,97 505.408.661,24 2.477.131,90 2.693.160,63 281.436,33 425.974.827,47 136.923,44 172.703.177,15 580.074,30 377.048.294,42 116.665,90 52.499.656,31 569.834.206,23 281,35 1.028.225.955,35 507,68 458.391.749,11 226,33

Nota: Valors unitaris segons estudi de mercat realitzat per al document de l'Aprovació Inicial, en data desembre 2009

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  -  ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA

Despeses edificació

Vialitat
Venda Industrial PB               

(sostre privat)

Despeses urbanització

Espais lliuresnom

Paràmetres 
generals 

sector

DESPESES 

Cost de construcció
BENEFICISDESPESES INGRESSOS

nom

(**) Despeses PEI: càlcul aproximat de les superfícies i despeses d'urbanització. Serà el en desenvolupament del PEI que es definiran amb més detall i precisió les superfícies, les despeses d'urbanització i el seu repartiment de forma equitativa entre els sectors afectats per la seva implantació. 

Despeses PEI (**)

BALANÇINGRESSOS

Venda HLL                       
(70% sostre privat)

Venda Industrial PP                
(sostre privat)

Venda HPP                      
(30% sostre privat)

(*) Superfície vialitat: valor orientatiu (no normatiu) pel càlcul de les despeses d'urbanització. Superfície vials = 20% superfície total sector, excepte el PPU-19 que s'ha considerat un 30% degut a la seva proposta viària.
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4.4.2 Estudi econòmic segons MP POUM 

 

 

 

 
 
  

PEI Reguer PEI 01 - 02 - 03 
(Avinguda de Lleida)

Superfície Superfície 
(*)

Valor 
unitari Total Superfície Valor 

unitari Total Sostre 
privat 

Valor 
unitari Total Total Total Sostre HLL 

privat 
Valor 

unitari Total Sostre HPP 
privat 

Valor 
unitari Total Sostre PB 

privat 
Valor 

unitari Total Sostre PP 
privat 

Valor 
unitari Total Total Valor 

ponderat Total Valor 
ponderat Total Valor 

ponderat

m²sòl m²sòl €/m2 € m²sòl €/m2 € m²sostre €/m2 € € € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € € €/m2sòl € €/m2sòl € €/m2sòl

PPU 02 56.352,94 11.270,59 140,00 1.577.882,32 5.635,29 30,00 169.058,82 40.574,12 300,00 12.172.235,04 26.373,18 650,00 17.142.564,35 14.200,94 450,00 6.390.423,40 13.919.176,18 247,00 23.532.987,74 417,60 9.613.811,56 170,60 PPU 02

PPU 05 24.247,68 4.849,54 120,00 581.944,32 2.424,77 30,00 72.743,04 17.458,33 300,00 5.237.498,88 11.347,91 650,00 7.376.144,26 6.110,42 450,00 2.749.686,91 5.892.186,24 243,00 10.125.831,17 417,60 4.233.644,93 174,60 PPU 05

PPU 06 69.062,97 13.812,59 120,00 1.657.511,28 6.906,30 30,00 207.188,91 49.725,34 300,00 14.917.601,52 32.321,47 650,00 21.008.955,47 17.403,87 450,00 7.831.740,80 16.782.301,71 243,00 28.840.696,27 417,60 12.058.394,56 174,60 PPU 06

PPU 08 145.137,25 29.027,45 140,00 4.063.843,00 17.416,47 30,00 522.494,10 78.374,12 700,00 54.861.880,50 1.592.603,51 52.137,65 1.513,57 78.914.215,08 26.236,46 1.261,31 33.092.365,84 61.040.821,11 420,57 112.006.580,92 771,73 50.965.759,81 351,16 PPU 08

PPU 09 35.551,73 7.110,35 140,00 995.448,44 4.266,21 30,00 127.986,23 19.197,93 700,00 13.438.553,94 390.112,19 13.438,55 1.513,57 20.340.251,22 5.759,38 1.261,31 7.264.375,43 14.952.100,80 420,57 27.604.626,65 776,46 12.652.525,86 355,89 PPU 09

PPU 10 43.158,04 8.631,61 140,00 1.208.425,12 5.178,96 30,00 155.368,94 23.305,34 700,00 16.313.739,12 499.879,68 15.503,66 1.513,57 23.465.945,86 7.801,68 1.261,31 9.840.352,14 18.177.412,87 421,18 33.306.298,00 771,73 15.128.885,13 350,55 PPU 10

PPU 11 20.083,86 4.016,77 140,00 562.348,08 2.410,06 30,00 72.301,90 10.845,28 700,00 7.591.699,08 7.591,70 1.513,57 11.490.601,38 3.253,59 1.261,31 4.103.786,21 8.226.349,06 409,60 15.594.387,59 776,46 7.368.038,53 366,86 PPU 11

PPU 12 29.092,68 5.818,54 140,00 814.595,04 2.909,27 30,00 87.278,04 11.782,54 1.000,00 11.782.535,40 8.247,77 1.513,57 12.483.620,76 3.534,76 1.261,31 4.458.435,99 12.684.408,48 436,00 16.942.056,75 582,35 4.257.648,27 146,35 PPU 12

PPU 13 47.662,00 9.532,40 120,00 1.143.888,00 4.766,20 30,00 142.986,00 27.453,60 300,00 8.236.080,00 24.372,75 650,00 15.842.286,72 3.080,85 450,00 1.386.383,04 9.522.954,00 199,80 17.228.669,76 361,48 7.705.715,76 161,67 PPU 13

PPU 14 58.733,65 11.746,73 140,00 1.644.542,20 5.873,37 30,00 176.200,95 23.787,13 700,00 16.650.989,78 16.650,99 1.513,57 25.202.511,86 7.136,14 1.261,31 9.000.897,09 18.471.732,93 314,50 34.203.408,95 582,35 15.731.676,03 267,85 PPU 14

PPU 15.1 68.499,61 13.699,92 140,00 1.917.989,08 8.219,95 30,00 246.598,60 36.989,79 700,00 25.892.852,58 793.399,41 24.607,11 1.513,57 37.244.697,39 12.382,68 1.261,31 15.618.417,42 28.850.839,66 421,18 52.863.114,81 771,73 24.012.275,15 350,55 PPU 15.1

PPU 15.2 23.784,66 4.756,93 140,00 665.970,48 2.854,16 30,00 85.624,78 12.843,72 700,00 8.990.601,48 275.486,75 8.544,16 1.513,57 12.932.226,39 4.299,55 1.261,31 5.423.078,29 10.017.683,49 421,18 18.355.304,69 771,73 8.337.621,20 350,55 PPU 15.2

PPU 17 117.260,83 23.452,17 140,00 3.283.303,24 14.071,30 30,00 422.138,99 63.320,85 700,00 44.324.593,74 42.123,61 1.513,57 63.757.211,60 21.197,24 1.261,31 26.736.336,02 48.030.035,97 409,60 90.493.547,62 771,73 42.463.511,65 362,13 PPU 17

PPU 18 1.005.703,46 201.140,69 120,00 24.136.883,04 100.570,35 30,00 3.017.110,38 543.079,87 300,00 162.923.960,52 470.669,22 650,00 305.934.992,53 72.410,65 450,00 32.584.792,10 190.077.953,94 189,00 338.519.784,64 336,60 148.441.830,70 147,60 PPU 18

PPU 19 45.057,17 13.517,15 140,00 1.892.401,14 5.406,86 30,00 162.205,81 24.330,87 700,00 17.031.610,26 494.416,20 17.031,61 1.513,57 25.778.609,28 7.299,26 1.261,31 9.206.646,17 19.580.633,41 434,57 34.985.255,45 776,46 15.404.622,04 341,89 PPU 19

TOTAL 1.789.388,53 362.383,42 46.146.974,78 188.909,52 5.667.285,48 983.068,82 420.366.431,84 2.477.131,90 1.568.765,84 205.876,82 311.609.890,83 98.900,74 124.744.690,60 565.084,53 367.304.943,33 113.206,73 50.943.026,25 476.226.589,84 266,14 854.602.551,01 477,59 378.375.961,17 211,46

Nota: Valors unitaris segons estudi de mercat realitzat per al document de l'Aprovació Inicial, en data desembre 2009

PEI Reguer PEI 01 - 02 - 03 
(Avinguda de Lleida)

Superfície Superfície 
(*)

Valor 
unitari Total Superfície Valor 

unitari Total Sostre 
privat 

Valor 
unitari Total Total Total Sostre HLL 

privat 
Valor 

unitari Total Sostre HPP 
privat 

Valor 
unitari Total Sostre PB 

privat 
Valor 

unitari Total Sostre PP 
privat 

Valor 
unitari Total Total Valor 

ponderat Total Valor 
ponderat Total Valor 

ponderat

m²sòl m²sòl €/m2 € m²sòl €/m2 € m²sostre €/m2 € € € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € m²sostre €/m2 € € €/m2sòl € €/m2sòl € €/m2sòl

PPD 01 25.623,54 5.124,71 140,00 717.459,12 2.562,35 30,00 76.870,62 18.448,95 300,00 5.534.684,64 14.989,77 650,00 9.743.351,09 3.459,18 450,00 1.556.630,06 6.329.014,38 247,00 11.299.981,14 441,00 4.970.966,76 194,00 PPD 01

PPD 02 113.260,71 22.652,14 140,00 3.171.299,88 13.591,29 30,00 407.738,56 61.160,78 700,00 42.812.548,38 40.686,64 1.513,57 61.582.261,13 20.474,14 1.261,31 25.824.279,09 46.391.586,82 409,60 87.406.540,22 771,73 41.014.953,40 362,13 PPD 02

PPD 03 97.076,71 19.415,34 140,00 2.718.147,88 11.649,21 30,00 349.476,16 52.421,42 700,00 36.694.996,38 1.124.394,78 34.872,86 1.513,57 52.782.675,52 17.548,56 1.261,31 22.134.207,46 40.887.015,20 421,18 74.916.882,98 771,73 34.029.867,78 350,55 PPD 03

TOTAL 235.960,96 47.192,19 6.606.906,88 27.802,84 834.085,33 132.031,16 85.042.229,40 0,00 1.124.394,78 75.559,51 114.364.936,65 38.022,70 47.958.486,55 14.989,77 9.743.351,09 3.459,18 1.556.630,06 93.607.616,40 396,71 173.623.404,34 735,81 80.015.787,94 339,11

Nota: Valors unitaris segons estudi de mercat realitzat per al document de l'Aprovació Inicial, en data desembre 2009

(*) Superfície vialitat: valor orientatiu (no normatiu) pel càlcul de les despeses d'urbanització. Superfície vials = 20% superfície total sector.

(**) Despeses PEI: càlcul aproximat de les superfícies i despeses d'urbanització. Serà el en desenvolupament del PEI que es definiran amb més detall i precisió les superfícies, les despeses d'urbanització i el seu repartiment de forma equitativa entre els sectors afectats per la seva implantació. 

Espais lliures Cost de construcció nom

Despeses urbanització Despeses edificació Despeses PEI (**)
Venda HLL                       

(70% sostre privat)
Venda HPP                      

(30% sostre privat)
Venda Industrial PB               

(sostre privat)
Venda Industrial PP                

(sostre privat)

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT  -  ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA

nom

Paràmetres 
generals 

sector

DESPESES INGRESSOS BALANÇ

DESPESES INGRESSOS BENEFICIS
Vialitat

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  -  ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA

Despeses edificació

Vialitat
Venda Industrial PB               

(sostre privat)

Despeses urbanització

Espais lliuresnom
BENEFICIS

BALANÇINGRESSOS

Venda HLL                       
(70% sostre privat)

Venda Industrial PP                
(sostre privat)

Venda HPP                      
(30% sostre privat)

(*) Superfície vialitat: valor orientatiu (no normatiu) pel càlcul de les despeses d'urbanització. Superfície vials = 20% superfície total sector, excepte el PPU-19 que s'ha considerat un 30% degut a la seva proposta viària.

DESPESES INGRESSOS
nom

(**) Despeses PEI: càlcul aproximat de les superfícies i despeses d'urbanització. Serà el en desenvolupament del PEI que es definiran amb més detall i precisió les superfícies, les despeses d'urbanització i el seu repartiment de forma equitativa entre els sectors afectats per la seva implantació. 

Despeses PEI (**)

Cost de construcció

Paràmetres 
generals 

sector

DESPESES 
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4.5 Informe de Sostenibilitat Econòmica 
 

a) Introducció 

L’article 59.3.d del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC) obliga a incorporar a la documentació de la memòria dels Plans d’Ordenació 
Urbanística Municipal l’Informe de Sostenibilitat Econòmica. 

Atenent al contingut del referit article 59.3.d), l’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir: 
- La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 
- La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 

administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris. 

L'anterior determinació, sorgeix de l’adaptació catalana al que establia l’article 15 "evaluación y 
seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano", dins del Títol II sobre bases de règim del sòl, de “la 
Ley del suelo 8/2007”, de 28 de maig, avui “Real Decreto Legislativo 2/2008”, de 20 de juny, pel que 
s’aprova el Text refós de “la Ley del Suelo”. Aquest text legal en la seva part d’exposició de motius 
manifesta el següent: 

Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las Administraciones con que la Ley abre 
su Título II. 
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución urbanísticas tienen una 
trascendencia capital, que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial, por su incidencia en el 
crecimiento económico, en la protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura 
unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no meramente formal, y de 
evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la economía y el medio ambiente. 

La efectividad de estos estándares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor envergadura de impacto, 
que producen una mutación radical del modelo territorial, se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de 
ordenación. Además, la Ley hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluación y seguimiento, con el 
objeto de integrar en él la consideración de los recursos e infraestructuras más importantes. 

Esta integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la celeridad de los 
procedimientos en los que se insertan. 

D’acord amb l'anterior caldrà, de forma particular, realitzar la sostenibilitat econòmica, sobretot, de les 
actuacions en aquells casos d’actuacions de "mayor envergadura" que produeixin una mutació radical 
del model territorial. 

 
b) Els sectors de planejament derivat  del POUM 

En aplicació del què disposa l’article 59.3.d del TRLUC es valoren els impactes sobre les finances de 
l’Ajuntament de Bellpuig, en tant que l’Administració responsable de la implantació i del manteniment de 
les infraestructures i dels serveis que es corresponen a la implantació del creixement previst als àmbits de 
planejament derivat afectats per la present modificació puntual. 

A tal propòsit es fixen els següents criteris: 

a) despeses: atès que el concepte indefinit de “sostenibilitat” apel·la preferentment al manteniment 
de la qualitat urbana en el transcurs del temps, ens basem en l’anàlisi d’aquelles actuacions que cal 
mantenir constantment en relació a l’activitat urbana directa sobre el territori, considerant que altres 
serveis de caràcter personal o social associats als habitants de Mollerussa es prestaran igualment, 
amb independència de que els seus destinataris habitin als àmbits de nou creixement o a un altre 
indret. 

b) ingressos: pel mateix motiu anterior es consideren també només els definits com a “constants en el 
temps” exclosos els que per tenir consideració de “preu públic” són repercutits directament als 
usuaris. 
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Detall dels paràmetres associats al desenvolupament dels sectors afectats per la present modificació 
puntual:  

 
c) Dades bàsiques pel càlcul de les despeses directes municipals de manteniment de vialitat i de zones 

verdes en els sectors de planejament derivat 

En la justificació de la sostenibilitat econòmica cal fer esment dels principals indicadors bàsics, que en 
aquest document s’estableixen, i el seu potencial impacte respecte les finances públiques de 
l'Administració responsable del seu posterior manteniment, que en aquest cas serà el conjunt del sòls 
públics destinats a sistemes d’espais lliures i vialitat: 

- Els 61.700,29m² d'espais lliures i els 108.193,65m² destinats a vialitat que suposen un total de 
169.893,93m² d’espais a mantenir. 
 

- Pel que fa a les despeses, només s’ha de avaluar el manteniment de l’espai públic, ja que no cal 
considerar l’obra d’urbanització al rebre l'Ajuntament els sòls ja urbanitzats després de les 
actuacions urbanístiques que es proposen.  
 

- La present actuació urbanística no comportarà cap increment de la despesa pública, en el 
manteniment dels carrers i dels espais lliures, ja que la mateixa vindrà compensada per l’ingrés en 
termes de IBI i d’altres ingressos que generaran els nous assentaments. 
 
 

d) Avaluació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les Administracions 
responsables de la implantació i manteniment de les infraestructures i dels serveis necessaris. 

En total, i tal i com s’ha explicitat anteriorment, amb l’actuació hi haurà més espais lliures, en una quantitat 
de 61.700,29m ² de sòl, i espais de vialitat, amb 108.193,65m ² de sòl. Respecte aquestes dades caldria 
aplicar un cost de manteniment de les mateixes entre 2,50 i 2,80 euros/m²  i any per la vialitat i entre 2,00 i 
2,40 euros/m² i any pels espais lliures, el que en la seva totalitat vindrà a comportar, pel conjunt de 
l’actuació, una necessitats d’inversió en termes de manteniment segons els que s'assenyala en el quadre 
següent. 

superfície sostre total zones verdes vialitat
m² sòl m² sostre m² sòl m² sòl

PPU 08 145.137,25 87.082,35 17.416,47 29.027,45

PPU 15.1 68.499,61 41.099,77 8.219,95 13.699,92

PPU 15.2 23.784,66 14.270,80 2.854,16 4.756,93

PPU 19 45.057,17 27.034,30 5.406,86 13.517,15

PPD 01 25.623,54 20.498,83 2.562,35 5.124,71

PPD 02 113.260,71 67.956,43 13.591,29 22.652,14

PPD 03 97.076,71 58.246,03 11.649,21 19.415,34

TOTAL 518.439,65 316.188,50 61.700,29 108.193,65

NOTA 2: En el cas dels sectors de Sòl Urbanitzable No Delimitat (PPD) el sostre i la 
cessió de zones verdes són indicatius en base als paràmetres orientatius (no 
normatius) considerats per als diferents sectors. 

NOTA 1: Superfície vialitat: valor orientatiu (no normatiu) pel càlcul de les despeses.       
Superf ície vials = 20% superfície total secto, excepte el PPU-19 que s'ha considerat un 
30% degut a la seva proposta viària.

SECTORS PARÀMETRES GENERALS
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Dels diferents valors anteriors, la mitjana anual del cost del manteniment del sistema d'espais lliure i la nova 
vialitat es situa en la quantitat de 422.453,80€/any. 

El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en les noves actuacions tindran un 
manteniment, que entre d'altres fons d’ingressos, procediran de la recaptació en concepte de Impost de 
Bens Immobles (IBI) que l'Ajuntament recaptarà de les noves construccions (no es comptabilitzen en 
aquest cas l'import de les llicències, ni dels possibles impostos d'activitat a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs 
que puguin generar noves aportacions a l’Administració municipal). 

En termes generals la mitjana de valors procedents de l'IBI es situa en la major part dels municipis en un 
valor mitjà de 1,50€/m² sostre i any. Si aquests valors es centren sobre els sòls destinats a usos residencials i 
en situacions de barris de nova generació aquests valors són molt més elevats situant-se per sobre dels 3,00 
€/m² sostre i any. Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre dels sectors de 
desenvolupament urbanístic d’aquesta Modificació Puntual del POUM, amb una mitjana situada en 
2,00€/m² i any, s’obtenen uns ingressos de 632.377,00€/anuals que cobreixen de manera suficient l'import 
de la despesa de 422.453,80€/any. 

 

 
  

Manteniment espais lliures

Manteniment vialitat

Total manteniment - mitja anual 422.453,80 €

2,00 i 2,40 €/m² 123.400,57 € 148.080,69 €

2,50 i 2,80 €/m² 270.484,12 € 302.942,21 €

Concepte Cost manteniment     
unitat m²/any

Cost manteniment     
anual 1

Cost manteniment     
anual 2

Ingressos anual 632.377,00 €

Sostre total sectors 
desenvolupament urbanístic

IBI                 
(valor mig) Ingressos anuals

316.188,50 m² sostre 2,00 €/m² sostre i any 632.377,00 €
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4.6 Agenda 

En l’apartat d’Agenda, Avaluació Econòmica i Informe de Sostenibilitat Econòmica del POUM de Bellpuig 
es fixa l’ordre i els terminis de desenvolupament dels diferents sectors. 

En les fitxes urbanístiques dels sectors resultants s’estableixen els quadriennis en que es desenvoluparà 
cada un d’ells, d’acord amb les següents consideracions: 

- Per als sectors que es classifiquen com a Sòl Urbanitzable No Delimitat (PPD 01, PPD 02 i PPD 03), 
s’estableix que es desenvoluparan en l’última de les etapes previstes pel POUM (5è quadrienni). 

- Per als sectors que únicament s’han dividit (PPU-15.1 i PPU-15.2) o fraccionat el seu àmbit (PPU-08 i 
PPU-19), es manté el mateix quadrienni que establia el POUM. 

En els quadres que s’adjunten a continuació, s’estableix la seqüència de les actuacions i l’horitzó del 
desplegament dels Plans Parcials Urbanístics i dels Plans Parcials Urbanístics de Delimitació: 

                
 

 

 

 

 

 

 

Lleida, setembre de 2016 

 

 

 

Arku3 Urban, SLP. 

Arquitecte 

Marc Ribes i Mesalles 

 

 

 

PLANS PARCIALS URBANÍSTICS PLANS PARCIALS URBANÍSTICS DE DELIMITACIÓ

Sector ús Quadrienni Sector ús Quadrienni
PPU 02 Industrial 1 PPD 01 Industrial 5
PPU 05 Industrial 1 PPD 02 Residencial 5
PPU 06 Industrial 2 PPD 03 Residencial 5
PPU 08 Residencial 2
PPU 09 Residencial 2
PPU 10 Residencial 5
PPU 11 Residencial 4
PPU 12 Residencial 4
PPU 13 Industrial 1
PPU 14 Residencial 3
PPU 15.1 Residencial 2
PPU 15.2 Residencial 2
PPU 17 Residencial 3
PPU 18 Industrial 2
PPU 19 Residencial 4
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D O C U M E N T S   A N N E X E S 
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 OBJECTIU DEL DOCUMENT 

El present document té com a objectiu donar resposta a l’informe emès per ADIF –DIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS A CLIENTS Y PATRIMONIO. DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y URBANISMO, en data 11 de febrer 
de 2015, en referència a la proposa de la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 del POUM de Bellpuig, aprovada 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, en data 23 de desembre de 2014; remeten les 
justificacions pertinents per tal de donar resposta a les prescripcions del citat informe, amb la finalitat que 
ADIF pugui emetre informe favorable. 

 

CONTINGUT DEL DOCUMENT 

 

1 Informe ADIF, emès en data 11 de febrer de 2015. 

2 Justificació i compliment dels requeriments del citat informe. 

2.1 Requeriment relatiu a la Memòria i les Normes Urbanístiques de la Modificació 
Puntual  

2.1.1 Redactat requeriment informe ADIF 

2.1.2 Justificació i compliment del requeriment 

2.2 Requeriment relatiu als plànols d’Ordenació de la Modificació Puntual  

2.2.1 Redactat requeriment informe ADIF 

2.2.2 Justificació i compliment del requeriment 

 

 

Els canvis introduïts en el document de la modificació puntual per donar resposta a les prescripcions del 
citat informe, així com la seva justificació, estan incorporats en la “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DEL 
POUM DE BELLPUIG. TEXT REFÓS PER APROVACIÓ PROVISIONAL. MARÇ 2015”.   
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1 Informe ADIF, emès en data 11 de febrer de 2015. 
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2 Justificació i compliment dels requeriments del citat informe. 

A continuació s’adjunta la justificació i compliment dels requeriments assenyalats en l’informe 
desfavorable de ADIF, emès en data 11 de febrer de 2015, per tal de poder obtenir una resolució 
favorable respecte a la modificació puntual. 

2.1 Requeriment relatiu a la Memòria i les Normes Urbanístiques de la Modificació Puntual  

2.1.1 Redactat requeriment informe ADIF 

A continuació s’adjunta el redactat del informe d’ADIF del requeriment relatiu a la Memòria i les Normes 
Urbanístiques de la Modificació Puntual:  

“En la Memoria y Normas Urbanísticas. 

No se recogen las limitaciones a la propiedad de la zona de Dominio Público Ferroviario, la 
Zona de Protección y la Línea Límite de Edificación, de acuerdo con la legislación sectorial 
ferroviaria vigente (LSF y RSF). 

Todos los documentos que conforman la Modificación Puntual del POUM, en especial la 
Normativa Urbanística, deberán recoger de forma expresa la legislación sectorial ferroviaria y 
las determinaciones recogidas en el apartado 4 del presente informe.” 

2.1.2 Justificació i compliment del requeriment 

Els articles de la legislació sectorial ferroviària i les determinacions recollides en l’apartat 4 del informe de 
ADIF, s’inclouen en el document de la  modificació puntual en els següents apartats, creats a tal efecte: 

- 1.5.3  Legislació sectorial ferroviària vigent 
(inclòs dins de la Memòria informativa de la Modificació Punutal)  
  

- 3.2 Normativa d’aplicació. 
- 3.2.1 Legislació sectorial ferroviària vigent 

(inclòs dins de la Normativa Urbanística de la Modificació Puntual)  
 

A part, en l’apartat “1.5. Marc legal aplicable” de la Memòria informativa de la Modificació Puntual, 
s’afegeix la referència a la legislació sectorial ferroviària vigent. 

A continuació es transcriu el redactat dels citats apartats: 

a)  Redactat apartat “1.5. Marc legal aplicable” 
“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) 

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

 Pla territorial parcial de ponent, aprovat per acord de govern 94/2007 

 Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
del suelo 

 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (LSF) 
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 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario (RSF) 

 ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los 
tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. 

 Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo 
convencional.” 

b)  Redactat apartats: “1.5.3 Legislació sectorial ferroviària vigent” i “3.2.1 Legislació sectorial 
ferroviària vigent” 

 “Legislació sectorial ferroviària vigent  

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (LSF) 

Artículo 13. Zona de dominio público 

1. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen 
parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la 
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación. 

2. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

3. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como aristas 
exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno, 
siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas. 

4. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los 
terrenos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las 
características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la disposición de sus elementos, 
tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 

Artículo 14.  Zona de protección 

La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las 
mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo anterior y, 
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación. 

Artículo 15. Normas especiales 

1. Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, 
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de 
actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del 
administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de 
las competencias de otras Administraciones públicas. 

Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de protección y 
que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que provoca el tránsito 
por las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de las mismas. 

No obstante lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público, 
previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la 
prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio de interés general así lo 
requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la 
zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado. 

En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare estará 
obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el límite de la 
citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o del administrador 
de infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere el requerimiento dentro del plazo 
conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración pública o el administrador de 
infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización de las necesarias labores de 
limpieza y recogida del material, quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos en 
los que se hubiere incurrido por dicha actuación. 

2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean 
compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, del 
administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de 
protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria. 

Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y perjuicios que se causen por su 
utilización, con arreglo a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 
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La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de 
ampliación o variación de la línea ferroviaria en los diez años posteriores al acuerdo. 

3. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización previa, 
siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la 
explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos. 

4. En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de 
reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el 
incremento de valor que aquéllas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos expropiatorios. En 
todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, 
sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran resultar necesarios en función de la 
normativa aplicable. 

5. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en los artículos 
precedentes para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las 
características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo por el que 
discurra dicha línea. 

6. En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las 
distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección de la infraestructura ferroviaria serán 
de cinco metros para la zona de dominio público y de ocho metros para la de protección, contados en 
todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por 
el Ministerio de Fomento, siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione 
perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún caso, la 
correspondiente a la zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros. 

Artículo 16. Límite de edificación 

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se 
establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier 
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de 
la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas 
eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación. 

2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, 
medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para 
la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades locales 
afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación 
diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen 
parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas. 

4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General que discurran por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de 
edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2, siempre que lo permita el planeamiento 
urbanístico correspondiente. 

ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los tramos de 
las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. 

Primero.-En los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas 
urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, queda establecida la 
línea límite de edificación a una distancia de veinte metros de la arista exterior más próxima de la 
plataforma. 

Segundo.-Sin perjuicio de lo anterior, será posible asimismo reducir la distancia señalada en el apartado 
precedente en casos singulares siempre y cuando la reducción que se pretenda redunde en una mejora 
de la ordenación urbanística y no cause perjuicio a la explotación ferroviaria, previa solicitud del 
interesado y tramitación del correspondiente expediente administrativo, que deberá en todo caso ser 
informado favorablemente por el administrador de la infraestructura ferroviaria correspondiente. 

Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario 
(RSF) 

Artículo 25. Normas particulares de la zona de dominio público. 

1. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen 
parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la 
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación. 
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Se entiende por explanación, la superficie de terreno en la que se ha modificado la topografía natural 
del suelo y sobre la que se encuentra la línea férrea, se disponen sus elementos funcionales y se ubican 
sus instalaciones, siendo la arista exterior de ésta la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, 
en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como aristas 
exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno, 
siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas. 

En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los 
terrenos sobre ellos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo 
con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquellos y la disposición de sus elementos, 
tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 

Siempre que se asegure la conservación y el mantenimiento de la obra, el planeamiento urbanístico 
podrá diferenciar la calificación urbanística del suelo y el subsuelo, otorgando, en su caso, a los terrenos 
que se encuentren en la superficie calificaciones que los hagan susceptibles de aprovechamiento 
urbanístico. 

2. En la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, sólo podrán realizarse 
obras e instalaciones, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean 
necesarias para la prestación del servicio ferroviario o cuando la prestación de un servicio público o de 
un servicio o actividad de interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente 
justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, 
por obras e instalaciones de interés privado. 

En las zonas urbanas, y previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, se podrán 
realizar, dentro de la zona de dominio público, obras de urbanización que mejoren la integración del 
ferrocarril en aquellas zonas. 

En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la circulación 
ferroviaria, perjudiquen la infraestructura ferroviaria o impidan su adecuada explotación. 

3. En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare estará 
obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el límite de la 
citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o del administrador 
de infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere el requerimiento dentro del plazo 
conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración pública o el administrador de 
infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización de las necesarias labores de 
limpieza y recogida del material, quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos en 
los que se hubiere incurrido por dicha actuación. 

Artículo 34. La línea límite de edificación. 

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se 
establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier 
tipo de obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que resulten 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las que existieran a la entrada en vigor de la 
Ley del Sector Ferroviario. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de 
alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación sin perjuicio de la posible 
existencia de cruces a distinto nivel con líneas eléctricas en las condiciones establecidas en el artículo 
30.2.c). 

2. La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a cincuenta metros de la arista exterior 
más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. A tal efecto se 
considera arista exterior de la plataforma el borde exterior de la estructura construida sobre la 
explanación que sustenta la vía y los elementos destinados al funcionamiento de los trenes; y línea de 
edificación aquella que delimita la superficie ocupada por la edificación en su proyección vertical. En 
los túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de 
la edificación. 

El Ministro de Fomento podrá determinar una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la 
línea límite de edificación, en función de las características técnicas de la línea ferroviaria de que se 
trate, como la velocidad y la tipología de la línea o el tipo de suelo sobre la que ésta discurra. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades locales 
afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación 
inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen 
parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas. 

4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de interés 
general que discurran por zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 
correspondiente, la línea límite de la edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior más próxima de 
la plataforma. No obstante lo anterior, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de 
edificación a una distancia inferior a la anteriormente referida, previa solicitud del interesado y 
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tramitación del correspondiente expediente administrativo, siempre y cuando ello redunde en una 
mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio de la seguridad, regularidad, conservación y el 
libre tránsito del ferrocarril. 

Artículo 39. Cerramiento de las líneas ferroviarias para garantizar la seguridad en el tráfico ferroviario. 

1. Las líneas ferroviarias de alta velocidad deberán tener instalado un cerramiento, a ambos lados de la 
vía, en todo su recorrido. 

2. Las líneas ferroviarias convencionales deberán tener instalado un cerramiento, a ambos lados de la 
vía, en los tramos en los que esté permitido circular a una velocidad superior a 160 kilómetros por hora y, 
en todo caso, en los calificados como suelo urbano. 

La calificación de un suelo no urbanizable como urbano o urbanizable obligará a su propietario a 
disponer en las líneas ferroviarias que lo atraviesen, a su costa y con los condicionamientos técnicos que 
determine el administrador de infraestructuras ferroviarias, de un cerramiento cuando se realicen las 
actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Con carácter excepcional, por las 
especiales características de la línea ferroviaria de que se trate, la Dirección General de Ferrocarriles 
podrá ordenar la realización del citado cerramiento antes de que se inicie la actuación urbanística 
correspondiente. 

3. Las nuevas líneas ferroviarias que se construyan deberán tener instalado un cerramiento, a ambos 
lados de la vía y en todo su recorrido. 

Determinaciones informe ADIF 

Bienes demaniales en ámbitos urbanísticos 

Cuando un ámbito urbanístico incluye bienes de dominio público a los que corresponda, según el 
planeamiento, una destinación diferente a la que motivó la afectación o la adscripción al uso general o 
a los servicios públicos, la tramitación de la mutación demanial o de la desafectación debe seguir el 
procedimiento determinado por la legislación que regula el patrimonio del Estado, el de la Generalidad 
o el de los entes locales, según corresponda la titularidad del bien, Art. 153 LUC. 

Por ello la previsión urbanística contenida en el planeamiento, deberá quedar condicionada, en todo 
caso, a la previa desafectación de los bienes demaniales ferroviarios, de aquellos suelos que resulten 
innecesarios para la explotación y, asimismo, a lo que determine la Administración Pública competente 
en materia de planificación de infraestructuras ferroviarias. 

La ocupación de los terrenos de dominio público, tanto de suelo, subsuelo y vuelo, se regularán 
mediante Concesión Administrativa para el aprovechamiento especial situada en dominio público 
ferroviario, conforme la Ley 39/2003 y según lo previsto en el art. 75.1 Orden FOM 898/2005.” 

 

2.2 Requeriment relatiu als plànols d’Ordenació de la Modificació Puntual  

2.2.1 Redactat requeriment informe ADIF 

A continuació s’adjunta el redactat del informe d’ADIF del requeriment relatiu als plànols d’Ordenació de 
la Modificació Puntual:  

“En los planos de Ordenación. 

El Sistema General Ferroviario se representa con suficiente claridad y precisión con trama de 
color y clave F. Se recogen las zonas y las protecciones ferroviarias que se definen en la ley 
sectorial, aunque con una interpretación incorrecta ya que están definidas para el suelo 
urbano consolidado, y su calificación es de suelo urbanizable. 

Art. 15.6 LSF. En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente 
planeamiento urbanístico, las distancias establecidas en los artículos anteriores para la 
protección de la infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de dominio 
público y de ocho metros para la de protección, contados en todos los casos desde las 
aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio 
de Fomento, siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione 
perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún 
caso, la correspondiente a la zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros. 

La Zona de Dominio Público que aparece incorrectamente representada, como una franja 
de terreno de CINCO metros al lado de la arista exterior de la explanación ferroviaria. Esta 
distancia se convierte en OCHO metros para los suelos clasificados de suelo urbanizable 
delimitado con calificación “7a Zona de edificio industrial entre medianeras”. 
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Si la zona de dominio público estuviera correctamente representada, existe un vial 
proyectado que a la invade. 

La Zona de Protección Ferroviaria que aparece incorrectamente representada, como una 
franja de terrenos delimitada, interiormente, por la zona de dominio público y exteriormente, 
per una línea paralela situada a OCHO metros de la arista exterior de la explanación. Esta 
distancia se convierte en SETENTA metros para los suelos clasificados de suelo urbanizable 
delimitado. 

La Línea Límite de Edificación aparece incorrectamente representada, a 20 metros de la 
arista exterior más próxima a la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. Esta distancia se convierte en CINCUENTA metros para los suelos 
clasificados de suelo urbanizable delimitado. 

Esta interpretación incorrecta supone una imposibilidad de edificación futura, entre lo 
previsto en el planeamiento y lo que determina la normativa sectorial ferroviaria.” 

2.2.2 Justificació i compliment del requeriment 

a)  Justificació de la delimitació de les zones i proteccions ferroviàries 

En el present document de la Modificació Puntual es manté la delimitació de les zones i les proteccions 
ferroviàries definides per al sector PPD-01 (anterior PPU-01) en el document del POUM, aprovat 
definitivament i informat favorablement per ADIF durant la seva tramitació, les quals estan delimitades 
com si es tractes de sòl urbà consolidat. 

Aquest fet respon a la consideració que es va fer en la redacció del POUM per tal de poder mantenir la 
delimitació d’aquest sector, el qual ja estava definit en el planejament anterior, les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Bellpuig; ja que si s’apliquen les zones i proteccions ferroviàries corresponents al sòl 
urbanitzable el sector esdevindria no edificable.  

 
Imatge plànol NNSS de planejament de Bellpuig 
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b)  Històric dels documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig 

Per tal de ratificar la proposta presentada, s’adjunta un històric amb les imatges de les línies d’afectació 
ferroviària definides en els diferents document del POUM en l’àmbit del PPU-01 (ara, segons la modificació 
puntual, PPD-01), i el resum de les consideracions de ADIF respecte als document sobre els quals va 
emetre informe. 

b.1) POUM BELLPUIG. DOCUMENT APROVACIÓ INICIAL 

A continuació s’adjunten dues imatges corresponents als plànols d’Ordenació del document 
d’Aprovació Inicial del POUM de Bellpuig:  

 
Imatge plànol POUM: O.03.1.2 

 
Imatge plànol POUM: O.03.2.1 

Respecte al document d’Aprovació Inicial del POUM de Bellpuig, ADIF va emetre informe 
desfavorable, en data 12 d’abril de 2010, degut a que, entre altres aspecte, faltava: 

o La qualificació de tot el sòl ocupat per les infraestructures ferroviàries com a                       
“F - Sistema Ferroviari”. 

o La representació de les línies que delimiten les zona de domini públic, la zona de 
protecció i la línia límit d’edificació en els plànols d’ordenació. 

 

 

 



 

 18 

 

b.2) POUM BELLPUIG. DOCUMENT APROVACIÓ PROVISIONAL 

A continuació s’adjunten dues imatges corresponents als plànols d’Ordenació del document 
d’Aprovació Provisional del POUM de Bellpuig:  

 
Imatge plànol POUM: O.03.1.2 

 
Imatge plànol POUM: O.03.2.1 

En el document POUM per a l’Aprovació Provisional es recollien les prescripcions assenyalades en 
l’informe desfavorable de ADIF, tal i com estan grafiades en les imatges anteriors. 

Respecte aquest document, previ a la seva aprovació provisional per part de l’Ajuntament, ADIF 
va emetre informe favorable en data 3 de febrer de 2011. 

A partir del informe favorable de ADIF, en la resta de documents del POUM, redactats durant la 
seva tramitació, s’han mantingut les mateixes línies d’afectació ferroviària que les definides en el 
document de l’Aprovació Provisional. 
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b.3) POUM BELLPUIG. DOCUMENT TEXT REFÓS APROVACIÓ DEFINITIVA 

A continuació s’adjunten dues imatges corresponents als plànols d’Ordenació del document del 
Text Refós per l’Aprovació Definitiva del POUM de Bellpuig:  

  
Imatge plànol POUM: O.03.1.2 

 
Imatge plànol POUM: O.03.2.1 

En aquest document, el qual va estar 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; es mantenen les línies 
d’afectació ferroviària ja definides per al document per a l’Aprovació Provisional.  

A nivell ferroviari, l’única diferencia que hi ha entre el document per a l’aprovació Provisional i el 
document aprovat Definitivament és que, en el primer document, com a sistema ferroviari només 
es delimitava el que era exclusivament la plataforma de les vies del tren. En el document aprovat 
definitivament, es qualifica com a Sistema Ferroviari (Clau F) tots els terrenys inclosos dins del 
Domini Públic Ferroviari.   
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b.4) MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DEL POUM BELLPUIG. 

A continuació s’adjunten dues imatges corresponents als plànols d’Ordenació del document de 
la Modificació Puntual núm. 9 del POUM de Bellpuig:  

 
Imatge plànol MP núm.9 POUM: O.3 

 
Imatge plànol MP núm.9 POUM: O.4.a 

En el document de la modificació puntual, com es pot comprovar amb les imatges anteriors i les 
imatges del l’apartat ”b.3) POUM BELLPUIG. DOCUMENT TEXT REFÓS APROVACIÓ DEFINITIVA”, a 
nivell ferroviari no s’ha introduït cap modificació; es mantenen les línies de la Zona de Domini 
Públic Ferroviari, la Zona de Protecció i la Línia Límit d'Edificació, així com els terrenys qualificats 
com a Sistema Ferroviari (Clau F). 
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c)  Ajustos en el document de la Modificació Puntual en base al requeriment sobre la delimitació de 
les zones i proteccions ferroviàries 

Tal i com ja s’ha exposat anteriorment, en la modificació puntual es proposa el manteniment de les zones i 
de les proteccions ferroviàries tal i com estaven definides en el POUM; però, a nivell complementari, 
s’estableix l’obligatorietat de disposar de la corresponent autorització d’ADIF i del Ministeri de Foment, per 
tal de poder reduir les zones i les proteccions ferroviàries a aquestes distàncies. 

En aquest sentit, en la fitxa urbanística del sector PPD-01, inclosa dins de l’apartat “3.1.3 Fitxes urbanístiques 
modificades”, de la Normativa Urbanística del document de la modificació puntual, s’ha substituït el 
redactat següent: 

“En el desenvolupament d’aquest sector s’haurà de tenir en compte la 
Legislació Sectorial Ferroviària, en especial en lo referent a les limitacions a la 
propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants al mateix (zona 
de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S’hauran de 
sol·licitar les autoritzacions a ADIF que siguin necessàries”. 

per aquest nou redactat: 

“Pel que fa a la Legislació Sectorial Ferroviària, tot i ser un sector de Sòl 
Urbanitzable No Delimitat, s'han considerat les limitacions a la propietat de la 
Zona de Domini Públic Ferroviari, la Zona de Protecció i la Línia Límit d'Edificació 
com si es tractes de Sòl Urbà Consolidat, en base a les característiques físiques 
del lloc i del històric de planejament. 

Degut a aquesta consideració, previ al desenvolupament del sector PPD-01, 
s'hauran de tramitar les corresponents sol·licituds a ADIF i al Ministeri de Foment, 
per tal que aquests autoritzin la reducció de la Zona de Domini Públic Ferroviari, 
la Zona de Protecció i la Línia Límit d'Edificació a les dimensions establertes per al 
Sòl Urbà Consolidat en la Legislació Sectorial Ferroviària, tal i com es grafien en 
els plànols d'ordenació del POUM. 

Posteriorment, en el desenvolupament d'aquest sector, s'haurà de seguir tenint 
en consideració tots els paràmetres i regulacions definits per la Legislació 
Sectorial Ferroviària que li siguin d'aplicació.”     
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