ark
ku3
urrban

Carrer de l’O
Olivera, núm. 16. 25199
2
LLEIDA
T.. 973 283 775 - Fx. 973 272 246
arku3@arku3.com

Ó PUNTUA
AL NÚM
M. 10 DEL POUM DE
D BELLPU
UIG
MODIIFICACIÓ
EN L’ÀM
MBIT DEL PAU-23
P
TEXT RE
EFÓS PER APROVACIÓ
Ó PROVISIO
ONAL
Situació:
G [LLEIDA]
BELLPUIG
Promotor:

MENT DE BELLLPUIG
AJUNTAM
or:
Redacto
ARKU3 URBAN, SLP
bes Mesalles
Marc Rib
MARÇ 2016
Modificacció Puntual núm
m.10 del Pla d’O
Ordenació Urban
nística Municipa
al. Bellpuig [Lleid
da]

1

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

2

CONTINGUT
Els documents que integren la present MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.10 del POUM de Bellpuig, en l’àmbit
del PAU-23, en el municipi de Bellpuig, a la comarca de l’Urgell, província de Lleida, tenen el següent
contingut:
ÍNDEX
DOCUMENTACIÓ ESCRITA

0

1

2

ANTECEDENTS
0.1

Relació d’informes

0.2

Informe Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras.

MEMÒRIA INFORMATIVA
1.1

Objecte de la modificació puntual

1.2

Emplaçament de l’actuació

1.3

Estructura de la propietat
Relació dels titulars actuals de les finques

1.3.2

Relació dels titulars anteriors

1.4

Planejament general vigent

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

MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL
2.1

Descripció de la proposta de modificació puntual

2.2

Quadres resum

2.3

Justificació del compliment de la normativa urbanística vigent

2.4
3

1.3.1

2.3.1

Normativa urbanística vigent

2.3.2

Cessió de l’aprofitament urbanístic

2.3.3

Cessions mínimes per a Zones Verdes

2.3.4

Cessions mínimes per a Equipaments

Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació

NORMATIVA URBANÍSTICA
3.1

3.2

Normativa urbanística modificada
3.1.1

Fitxa urbanística modificada

3.1.2

Article de les Normes Urbanístiques modificat

Normativa d’aplicació
3.2.1

Legislació sectorial ferroviària

3.2.2

Legislació carreteres

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

3

4

5

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

AVALUACIÓ ECONÒMICA, GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA
5.1

5.2

5.3

Estudi econòmic i financer
5.1.1

Estudi econòmic segons POUM

5.1.2

Estudi econòmic segons MP POUM

5.1.3

Comparativa estudis econòmics

Informe de Sostenibilitat Econòmica
5.2.1

Consideracions generals

5.2.2

Ponderació de l’impacte de l’actuació prevista

Gestió i execució del polígon d’actuació urbanística
5.3.1

Sistema d’actuació

5.3.2

Agenda

ANNEXES
ANNEX I

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS MÍNIMS D’EQUIPAMENTS

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
PLÀNOLS INFORMACIÓ
I.1

Situació

I.2

Ortofotomapa

I.3

Topogràfic

I.4

Planejament vigent

I.5

Estructura de la propietat

I.6

Suspensió de llicències

PLÀNOLS ORDENACIÓ
O.1

Zonificació

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

4

DOCUMENTACIÓ ESCRITA
Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

5

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

6

0
Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

ANTECEDENTS
7

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

8

0.1

Relació d’informes

L’informe rebut respecte a la Modificació Puntual núm.10 del POUM de Bellpuig en l’àmbit del PAU-23,
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig celebrat el dia 23 de desembre de 2015, és el
següent:
-

Informe del Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras, emès en data 2 de
febrer de 2016.

El present document, Modificació Puntual núm.10 del POUM de Bellpuig – Text Refós per Aprovació
Provisional, incorpora el compliment de la consideració que s’indica en l’informe anterior, consistent en
l’actualització de les referències normatives al sector ferroviari i de la transcripció de l’articulat inclòs en
el document de la Modificació Puntual.
En aquest document també s’incorpora, per tal de completar la justificació de les cessions mínimes per
equipaments, el “ANNEX I - JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS MÍNIMS D’EQUIPAMENTS”.
La resta d’informes sol·licitats i no rebuts a la data de redacció del present document (un cop
transcorregut el termini per emetre’ls), són els següents:

0.2

-

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre (Carreteres de la Generalitat).

-

Unitat de carreteres de l’Estat a Lleida.

Informe Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras.

A continuació s’adjunta l’Informe del Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras,
emès en data 2 de febrer de 2016, on s’indica que la modificació puntual no necessita d’informe
sectorial i es recomana que s’actualitzi la normativa del sector ferroviari.
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1.1

O
Objecte de la modificaciió puntual

L’objecte
e de la pressent Modificació Puntua
al del Pla d’O
Ordenació Urbanística
U
M
Municipal de Bellpuig,
aprovat definitivame
ent per la Co
omissió Territo
orial d’Urbanisme de Lleid
da en la sesssió del 17 de maig de
2012, és el canvi de qualificació,, d’uns terren
nys inclosos en
e el PAU-23, de Sistema d’Equipame
ents (clau
E7) a Sò
òl industrial entre
e
mitgere
es (clau 7a), que ha de possibilitar la posterior o
obtenció per part de
l’Ajuntam
ment de terrrenys de titularitat privad
da destinats a sistemes generals
g
que
e tinguin major interès
públic pe
el municipi.
1.2

E
Emplaçamen
nt de l’actuació

L’àmbit de la presen
nt modificac
ció puntual d
del POUM esstà format pe
el Polígon d’’Actuació Urrbanística
23 (PAU-23), situat al nord
d del municip
pi.
número 2
L’àmbit, de 25.891,69
9 m² de superfície, té form
ma irregular i limita:
-

al nord, amb
a
el sistem
ma ferroviari d
de la línia de
e ferrocarril de Barcelona a Saragossa
a;

-

a l’est, amb la carretera C-233;

-

al sud, amb la carrete
era N-II;

-

i a l’oest,, amb l’àmbiit de sòl urbà
à no consolidat del PAU-22.

La topog
grafia dels te
errenys inclossos dins de l’ àmbit és prà
àcticament plana,
p
essentt la cota mitjja de 300
metres.
Actualm
ment en l’àmbit hi ha una
a edificació existent (na
au industrial), ocupant grran part delss terrenys
qualifica
ats com a sòl industrial.
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1.3

E
Estructura de
e la propietatt

1.3.1

R
Relació dels titulars actua
als de les finq
ques

Es detalla a continua
ació la relac
ció dels titula
ars actuals de les finquess incloses din
ns de l’àmbit objecte
ció puntual:
d’aquesta modificac

1.3.2

R
Relació dels titulars anteriors

Segons ll’establert en el Decret legislatiu 1//2010 (modificat per la Llei 3/2012), no es nece
essària la
incorporració de la relació de les
l
personess propietàries o titulars dels
d
drets re
eals sobre le
es finques
es, ja siguin públiques o privades, du
nc anys ante
eriors a l’inici del procediment de
afectade
urant els cin
modifica
ació, i als títols en virtut dels qualss han adquirit els terren
nys, ja que no es tracta d’una
modifica
ació del plan
nejament urb
banístic gene
eral que com
mporti un increment del so
ostre edificab
ble, de la
densitat de l’ús reside
encial o de la
a intensitat, o la transform
mació dels usos.
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1.4

Planejament general vigent

El planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 17 de maig de 2012 i publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en data 25 de juny de 2012.
Tal i com s’ha comentat en l’apartat “1.2 Emplaçament de l’actuació”, l’àmbit objecte d’aquesta
modificació puntual està format pel sector PAU-23, classificat com a sòl urbà no consolidat d’ús
industrial.
Adjuntem a continuació la fitxa urbanística del PAU-23, en la qual es defineixen els seus paràmetres:
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Bellpuig

PAU 23
1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:

Nord: amb el sistema ferrov iari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa
Sud:

amb la carretera N-II

Est:

amb la carretera C-233

Oest: amb el sector industrial PAU 22
Àmbit definit en el plànol O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema v iari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels v ials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials v eïns, i resoldre
la connexió del carril lateral d'accés a les naus industrials amb la carretera N-II.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en
els plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

25.891,69m²

Usos principals

I.E.B.

Residencial

1,01m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

26.222,56m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

8.999,36m²

34,76%

Espais lliures

1.234,72m²

4,77%

Equipaments

ZONES

1.089,52m²

4,21%

TOTAL SISTEMES

11.323,60m²

43,73%

Clau 7a - Industrial

14.568,09m²

56,27%

TOTAL ZONES

14.568,09m²

56,27%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a v ialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector prev ist en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu v igent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió
mínima de sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a v ialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector prev ist en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprov a el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària
la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic.
Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús
de la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupam ent del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà
i urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament deriv at, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius
inclosos en les sev es fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els
articles 10 i 19 de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és v inculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la sev a distribució, d'aquest àmbit de planejament
deriv at són orientativ es, i prev al l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada
zona, regulada a trav és de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i
desenv olupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística 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'aprov a 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 normativ a sectorial v igent.
En el desenv olupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferrov iària,
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 l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenv olupament urbanístic i la sev a connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
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 desenv olupament urbanístic i la sev a connexió a
la xarxa de sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativ a (residuals i pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel
sistema de gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà,
segons l'establert en la legislació urbanística v igent, fixar un altre sistema (concertació o
cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenv oluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la prev isió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòm ica i inform e de sostenibilitat
econòm ica.
Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]
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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 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 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 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.

-

Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

-

Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres.

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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2.

MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL
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2.1

Descripció de la proposta de modificació puntual

La proposta de la present Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig
consisteix en el canvi de qualificació dels terrenys corresponents a l’equipament del PAU-23, propietat
de l’Ajuntament, passant de Sistema d’Equipaments (Clau E7 – Reserva/sense ús assignat) a Sòl
industrial (Clau 7a – Entre mitgeres).
Aquest canvi comporta destinar a sòl industrial els 1.089,52m² qualificats actualment com a
equipament, però mantenint el sostre màxim permès segons la fitxa urbanística del POUM; pel que es
tracta d’una modificació puntual sense increment de sostre.
Aquest ajust ha de permetre:
a) La consolidació de l’illa d’ús industrial, la qual quedarà delimitada per vials, ajudant així a
completar el teixit industrial de la zona nord-oest del municipi.
b) No haver d’implantar un equipament en una zona que, per les seves característiques i ubicació,
no té un interès i aprofitament pels habitants de Bellpuig.
c) L’adquisició de terrenys de titularitat privada destinats a sistemes generals (equipaments i
espais lliures), que s’han d’obtenir mitjançant expropiació, gràcies a la compensació
econòmica que s’obtingui del canvi de qualificació urbanística de l’equipament i posterior
alienació mitjançant concurs públic.
En aquest sentit, l’objectiu principal per part de l’Ajuntament es l’adquisició dels terrenys
qualificats d’equipament esportiu (E5), actualment de titularitat privada, ubicats en el sòl urbà
consolidat al sud del municipi, que han de permetre l’ampliació de la zona esportiva existent.
2.2

Quadres resum

a) Paràmetres generals:
PARÀMETRES GENERALS
Superfície
Usos principals
Clau urbanística

PAU-23
25.891,69 m²s
Industrial
Clau 7a

IEB

1,01 m²st/m²s

Sostre

26.222,56 m²st

Núm. màx. plantes

PB + 1PP

b) Comparativa zonificació:
ZONIFICACIÓ
SISTEMES

POUM

MP POUM

11.323,60m² 43,73%

10.234,08m² 39,53%

Clau V - Vialitat

8.999,36m²

34,76%

8.999,36m²

34,76%

Clau V6 - Jardins urbans

1.234,72m²

4,77%

1.234,72m²

4,77%

Clau E7 - Reserv a/sense ús assignat

1.089,52m²

4,21%

---

---

ZONES
Clau 7a - Industrial: Entre mitgeres
TOTAL PAU 23

14.568,09m² 56,27%

15.657,61m² 60,47%

14.568,09m²

15.657,61m²

56,27%

25.891,69m² 100,00%
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2.3

Justificació del compliment de la normativa urbanística vigent

2.3.1

Normativa urbanística vigent

La normativa urbanística vigent, 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 (a nivell general) i el POUM de Bellpuig (a
nivell municipal), fixa les condicions que han de complir els sector d’ús no residencial, en referència a:
-

La cessió de l’aprofitament urbanístic

-

Les cessions mínimes per a Zones Verdes

-

Les cessions mínimes per Equipaments

A part de la normativa urbanística, degut a que el PAU-23 queda delimitat al sud i a l’est pel sistema
viari (carreteres) i al nord pel sistema ferroviari, en el seu desenvolupament haurà de donar
compliment, tal i com s’indica en al fitxa urbanística del sector, a les distancies de protecció derivades
d’aquests sistemes. En aquest sentit, en la Normativa Urbanística del present document, en l’apartat
3.2.1 Legislació sectorial ferroviària, es recullen les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril
(Zona de domini públic, la Zona de protecció, i la Zona límit d’edificació); i en l’apartat 3.2.2 Legislació
carreteres, s’incorpora la regulació corresponent a la Zona de domini públic, la Zona de servitud, la
Zona d’afectació i la Línia d’edificació respecte a la carretera.
2.3.2

Cessió de l’aprofitament urbanístic

La delimitació en el POUM del PAU-23 responia a l’objectiu de garantir la cessió i urbanització dels
terrenys destinats a sistemes, sense incrementar el sostre del sector previst en les Normes Subsidiàries
(NNSS). Per tant, al no tenir cap de les finalitats a que fa referència l’article 70.2a del TRLUC, no era
necessària la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic.
En la present modificació puntual es manté el sostre definit en el POUM, pel que, no es troba dins de
cap dels supòsits que impliquin una cessió de sòl amb aprofitament urbanístic.
En conseqüència, en el desenvolupament del PAU-23 no és necessària la cessió de sòl amb
aprofitament.
2.3.3

Cessions mínimes per a Zones Verdes

En la present modificació puntual es compleix amb la cessió mínima per a Zones Verdes ja que, per
una part, es manté la superfície definida pel POUM en la fitxa urbanística del sector, i per altra part, no
es tracta d’una modificació puntual que requereixi un increment de les reserves per a sistemes
urbanístics.
A continuació es transcriu l’article del TRLUC que estableix quines són les modificacions de planejament
que comporten un increment de les cessions per a sistemes:
“Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les
reserves per a sistemes urbanístics
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable,
en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les
reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s'ha de preveure una
reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i
de 5 m² per cada 100 m² de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que
estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl per a equipaments públics en la quantitat
adequada per fer front als requeriments que deriven de la modificació.
2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense
increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes
d'espais lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment de
densitat es destini a habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta
d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació.
En el cas que aquesta reserva complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar
en el mateix àmbit d'actuació, es pot substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, que l'ajuntament
competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de
nova creació en el municipi.
3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un àmbit
que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una reserva
mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i
equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de
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sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre
destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit. Als
efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó de
la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix
l'article 65.5.
4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles
següents:
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves
mínimes que estableix l'apartat 3.
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament.
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el mateix
àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu valor econòmic,
que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o
equipaments de nova creació en el municipi.”

Com es pot comprovar, la present modificació no correspon a cap dels supòsits definits en l’article
anterior.
2.3.4

Cessions mínimes per a Equipaments

Pel que fa a la cessió mínima de sòl per Equipaments, igual que per a les Zones verdes, l’objectiu de la
present modificació puntual no requereix un increment de les reserves per a sistemes urbanístics; per
tant, la cessió mínima per Equipament hauria de ser la definida en el POUM per al PAU-23.
En la present modificació puntual és proposa el canvi de qualificació dels terrenys destinats a reserva
per Equipaments a zona industrial entre mitgeres, fet que comporta que en el PAU-23 no hi hagi una
reserva de sòl per a sistemes d’equipaments.
Aquest canvi de qualificació té una incidència insignificant degut a que:
a) L’equipament del PAU-23 actualment esta qualificat com a “clau E7. Reserva/Sense ús assignat”,
i a data d’avui encara no se li ha assignat cap ús degut a que per la seva ubicació i
característiques no respon a cap de les necessitats del municipi.
Per tant, la present modificació afecta a uns terrenys destinats a equipament que no tenen cap
interès públic, i que el seu canvi de qualificació permetrà adquirir uns terrenys de sistemes
generals necessaris per al municipi, com podrien ser els qualificats com a equipament esportiu
en sòl urbà consolidat, actualment de titularitat privada, que han de possibilitar l’ampliació de la
zona esportiva existent.
b) La superfície que canvia de qualificació és de 1.089,52m², el que representa en el conjunt del
sistema d’equipaments del municipi (existents i previstos segons el planejament) una reducció de
tant sols un 0,29%, com es pot comprovar en el següent quadre:
SISTEMA D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIES

Sòl Urbà Consolidat

79.074,12 m²s

Sòl Urbà No Consolidat

31.628,05 m²s

Sòl Urbanitzable Delimitat

152.018,37 m²s

Sòl No Urbanitzable (PEU -06 i PEU-07)

115.724,81 m²s

TOTAL

378.445,35 m²s

Reducció de la superfície destinada a
equipament pel canvi de qualificació

1.089,52 m²s
0,29%

c) La present modificació, degut a que proposa el canvi de qualificació d’un equipament sense ús
assignat, no correspon a cap dels supòsits de modificació dels sistemes urbanístics que
requereixin el manteniment de la seva superfície i funcionalitat, segons l’establert en l’article 98
del TRLUC:
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“Article 98. Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius
1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús
urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de
la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats
d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès
prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda.”

En resum, el resultat final de la present modificació es potenciar la qualitat respecte la quantitat. És a
dir, amb la reducció dels pocs metres d’un equipament innecessari per al municipi (sense cap ús
previsible), es possibilita l’adquisició de terrenys destinats a sistemes generals que si que responguin a
les necessitats actuals de la població de Bellpuig.
2.4

Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació

Tal i com ja s’ha exposat en els apartats anteriors, l’objecte de la present Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, és el canvi de qualificació, d’uns terrenys inclosos en el
PAU-23, de Sistema d’Equipaments (clau E7. Reserva/Sense ús assignat) a Sòl industrial (clau 7a. Entre
mitgeres), que ha de possibilitar la posterior obtenció per part de l’Ajuntament de terrenys destinats a
sistemes generals d’equipaments i espais lliures de titularitat privada, que tinguin major interès per al
municipi.
Aquest canvi comporta destinar a sòl industrial els 1.089,52m² qualificats com a equipament, el que
implica una reducció del sistema d’equipaments del municipi de tan sols un 0,29%, sense incrementar
el sostre màxim permès en el POUM per al PAU-23; pel que no representa cap canvi substancial
respecte al planejament actual.
Aquest ajust, d’una banda, permet la consolidació de l’illa d’ús industrial, ajudant així a completar el
teixit industrial de la zona nord-oest del municipi, i evita haver d’implantar un equipament innecessari
en una zona que, per les seves característiques i ubicació, no té un interès i aprofitament pels habitants
de Bellpuig.
D’altra banda, permet l’adquisició de terrenys de titularitat privada destinats a sistemes generals
d’equipaments i espais lliures, (que s’han d’obtenir mitjançant expropiació, degut a que el POUM els
qualifica de sistemes i no estan inclosos dins de cap sector de planejament derivat), gràcies a la
compensació econòmica que s’obtingui del canvi de qualificació urbanística de l’equipament i
posterior alienació mitjançant concurs públic. En conseqüència, l’Ajuntament s’obliga a destinar la
totalitat de la citada compensació econòmica a l’obtenció de terrenys destinats a sistemes generals
d’equipaments i espais lliures actualment de titularitat privada, quedant així garantit el benefici i interès
públic de la present modificació puntual.
En aquest sentit, l’objectiu principal per part de l’Ajuntament és l’adquisició dels terrenys qualificats
d’equipament esportiu (clau E5), actualment de titularitat privada, ubicats en el sòl urbà consolidat al
sud del municipi, en continuïtat amb la zona esportiva. L’obtenció d’aquests terrenys ha de possibilitar
l’ampliació de la zona esportiva existent, tal i com està previst en el POUM, sense que això comporti
una despesa addicional i inassolible per les finances públiques.
La iniciativa d’aquesta modificació puntual suposa la consolidació de l’equilibri dels interessos públics i
privats, ja que:
-

s’afavoreix el desenvolupament d’aquesta zona del municipi amb la compleció del teixit
industrial existent, impulsant així l’activitat econòmica.

-

es minimitza l’impacte de l’aplicació del planejament possibilitant l’adaptació de la proposta
d’ordenació del POUM a les necessitats actuals i reals de la població.

-

es facilita l’obtenció del terrenys destinats a sistemes generals (equipaments i espais lliures) de
titularitat privada, sense que això comporti una despesa inassolible per les finances públiques.
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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 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 de la fitxa del PAU-23 en l’ANNEX I. FITXES URBANÍSTIQUES.

-

Substitució de l’Art. 133 Zona d’Edificació industrial entre mitgeres. CLAU 7a de les NORMES
URBANÍSTIQUES.

-

En l’apartat III. PLÀNOLS: O.03 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable, substitució de la
proposta d’ordenació del POUM en el sector del PAU-23 per la definida en el plànol
O.1 Zonificació d’aquest document.

3.1.1

Fitxa urbanística modificada

En la fitxa urbanística del PAU-23 que s’adjunta a continuació, a part dels ajustos corresponents a la
present modificació puntual, és corregeix la errada material que hi ha en el punt 3. Paràmetres del
sector on s’indicava com a usos principals el residencial i hauria de ser industrial.
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Bellpuig

PAU 23
1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:

Nord: amb el sistema ferrov iari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa
Sud:

amb la carretera N-II

Est:

amb la carretera C-233

Oest: amb el sector industrial PAU 22
Àmbit definit en el plànol O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema v iari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels v ials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials v eïns, i resoldre
la connexió del carril lateral d'accés a les naus industrials amb la carretera N-II.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en
els plànols d'ordenació detallada.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

25.891,69m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,01m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

26.222,56m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

8.999,36m²

34,76%

Espais lliures

1.234,72m²

4,77%

Equipaments

ZONES

---

---

TOTAL SISTEMES

10.234,08m²

39,53%

Clau 7a - Industrial

15.657,61m²

60,47%

TOTAL ZONES

15.657,61m²

60,47%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a v ialitat i els sistemes d'espais lliures, sense incrementar el sostre del
sector prev ist en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu v igent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió
mínima de sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a v ialitat i els sistemes d'espais lliures, sense incrementar el sostre del
sector prev ist en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprov a el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària
la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús
de la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupam ent del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà
i urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament deriv at, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius
inclosos en les sev es fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els
articles 10 i 19 de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és v inculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la sev a distribució, d'aquest àmbit de planejament
deriv at són orientativ es, i prev al l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada
zona, regulada a trav és de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i
desenv olupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística 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'aprov a 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 normativ a sectorial v igent.
En el desenv olupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferrov iària,
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 l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenv olupament urbanístic i la sev a connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
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 desenv olupament urbanístic i la sev a connexió a
la xarxa de sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativ a (residuals i pluv ials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003
I RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel
sistema de gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà,
segons l'establert en la legislació urbanística v igent, fixar un altre sistema (concertació o
cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenv oluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la prev isió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòm ica i inform e de sostenibilitat
econòm ica.
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3.1.2

Article de les Normes Urbanístiques modificat

A continuació s’adjunta l’article 133 de les Normes Urbanístiques modificat:
Art 133.

Zona d’Edificació industrial entre mitgeres. CLAU 7a.

1. Definició
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l’ús industrial i de magatzems de dimensió petita i
mitjana, en edificis entre mitgeres i alineats al vial.
2. Condicions de parcel·lació
- Superfície de parcel·la mínima :

500,00 m2.

- Front mínim de parcel·la :

12,00 m.

- Fons mínim de parcel·la :

16,00 m.

3. Condicions d’ús
- Ús principal : Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i magatzem.
- Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos
de l’Article 86.
- Proporció d’usos: Els usos compatibles es podran autoritzar fins a una ocupació màxima del
30% del sostre; si es supera aquesta ocupació caldrà acompanyar al projecte d’obra un
estudi d’usos del conjunt de l’illa que acrediti que no s’excedeix aquesta proporció.
4. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Alineada a vial.

Índex d’edificabilitat net màxim :

1,80 m2 sostre/m2 sòl.
Amb excepció del Pla Parcial 04 aprovat (PAU-25 en el
document del POUM) el índex d’edificabilitat net del
qual serà 1,00 m2 sostre/m2 sòl.
I amb l’excepció del PAU-23, on l’índex d’edificabilitat
net serà de 1,67 m2 sostre/m2 sòl.

Ocupació màxima de parcel·la:

100%.

Nombre màxim de plantes :

El fixat en els plànols d’ordenació, corresponent a:
PB + 1PP.

Soterranis i semisoterranis :

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

No es permet.

Alçades mínimes de les plantes :
- P. Soterrani i Semisoterrani :

≥ 2,40 m.

- P. Baixa :

≥ 3,00 m.

- P. Pis :

≥ 2,40 m.

Alçada reguladora màxima :

10m.
Aquesta alçada es pot superar en el 20% del solar fins un
límit de 20m d’altura, de manera que no sobrepassi la
línia definida per un pla inclinat a 45º respecte
l’horitzontal, traçada per la línia del pla de façana
situada a l’alçada de 10m.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes
normes, amb les excepcions següents:
- En el PPU-13:

tanques opaques ≤ 1,50 m
tanques translúcides ≤ 2,20 m
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3.2

Normativa d’aplicació

3.2.1

Legislació sectorial ferroviària

A continuació es recullen alguns dels articles de la legislació sectorial ferroviària vigent, d’aplicació en
l’àmbit del PAU-23:
3.2.1.1 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 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. Reglamentariamente podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en el
apartado anterior 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. No se podrá autorizar la
reducción de la zona de dominio público, la de protección ni la línea límite de la
edificación por intereses particulares.
3. 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.
En aquellos casos en que las características del terreno no permitan definir la arista
exterior de la explanación, conformará dicha arista exterior una línea imaginaria, paralela
al eje de la vía, situada a una distancia de tres metros medidos, perpendicularmente a
dicho eje, desde el borde externo del carril exterior.
4. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, como regla
general 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 aquellos supuestos en que la altura de
la estructura sea suficiente, podrá delimitarse como zona de dominio público
exclusivamente la zona necesaria para asegurar la conservación y el mantenimiento de
la obra, y en todo caso, el contorno de los apoyos y estribos y una franja perimetral
suficiente alrededor de estos elementos.
Artículo 14. Zona de protección
1. 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.
2. En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizable, y
siempre que el mismo cuente con el planeamiento más preciso que requiera la legislación
urbanística aplicable, para iniciar su ejecución, las distancias establecidas en los
apartado anterior 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 los administradores generales de infraestructuras
ferroviarias, previo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en el ámbito de
sus competencias, siempre que se acredite la necesidad o el interés público 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 solicitud de reducción deberá ir acompañada, al
menos, de una memoria explicativa y de planos en planta y alzado que describan de
forma precisa el objeto de la misma.
Artículo 15. 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
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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.
En los túneles y en la líneas férreas soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación
la línea límite de la edificación. Tampoco será de aplicación la línea límite de la
edificación cuando la obra a ejecutar sea un vallado o cerramiento.
2. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior más
próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que
discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la
arista más próxima a la plataforma.
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, los administradores generales de infraestructuras, previo informe de la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en el ámbito de sus competencias y 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. Esta reducción no afectará a
puntos concretos, sino que será de aplicación a lo largo de tramos completos y de
longitud significativa.
4. Cuando resulte necesaria la ejecución de obras dentro de la zona establecida por la
línea límite de la edificación en un punto o área concreta, los administradores generales
de infraestructuras, previo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en el
ámbito de sus competencias, podrán establecer la línea límite de edificación a una
distancia inferior a las señaladas en el apartado 2, previa solicitud del interesado y
tramitación del correspondiente expediente administrativo, siempre y cuando ello no
contravenga la ordenación urbanística y no cause perjuicio a la seguridad, regularidad,
conservación y libre tránsito del ferrocarril, así como cuando no sea incompatible con la
construcción de nuevas infraestructuras correspondientes a estudios informativos que
continúen surtiendo efectos conforme a lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 5 de
esta ley.
Artículo 16. Otras limitaciones relativas a las zonas de dominio público y de protección.
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.
Los solicitantes de una autorización para la realización de obras, instalaciones o
actividades en las zonas de dominio público del ferrocarril, estarán obligados a prestar al
administrador de la infraestructura ferroviaria las garantías que éste exija en relación con
la correcta ejecución de las actividades autorizadas, de conformidad con lo que, en su
caso, se determine reglamentariamente.
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 del
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administrador de infraestructuras ferroviarias de la línea. Si no se atendiere el
requerimiento dentro del plazo conferido, actuará de forma subsidiaria el administrador
de infraestructuras ferroviarias 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, cuando lo
requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria o por razones de seguridad del tráfico
ferroviario.
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, o en razones de seguridad del tráfico ferroviario, o en el hecho de que la obra,
instalación o actividad afecte a la seguridad del tráfico ferroviario, afecte directa o
indirectamente a la estabilidad de la plataforma o la explanación, cause perjuicios a la
integridad de cualquier elemento de la infraestructura, dificulte el normal mantenimiento
o impida la adecuada explotación de la infraestructura.
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. Siempre que se asegure la conservación y el mantenimiento de la infraestructura
ferroviaria, el planeamiento urbanístico podrá calificar con distintos usos, superficies
superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, con la finalidad de constituir un
complejo inmobiliario, tal y como permite la legislación estatal de suelo.
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.
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.
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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.
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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.

3.2.2

Legislació carreteres

A continuació es transcriuen els articles del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de carreters que regulen la delimitació del domini públic viari i les zones de
protecció:
Article 33. Tipologia
Amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini públic viari i assegurar-ne la
protecció, s’estableixen a les carreteres les zones següents, que es mesuraran sempre
horitzontalment i perpendicularment a l’eix de la via: de domini públic, de servitud i
d’afectació. També s’assenyala a ambdós costats de la carretera la línia d’edificació.
Article 34. Zona de domini públic
34.1 La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista
en el projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que
excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una
franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de
l’esplanació, de vuit metres d’amplada en les autopistes i les vies preferents i de tres
metres en les carreteres convencionals.
34.2 En els supòsits especials de ponts, de viaductes i d’altres estructures o obres similars, es
pot fixar com a aresta exterior de l’esplanació la línia de projecció ortogonal dels extrems
de les obres sobre el terreny i, en tot cas, es considera de domini públic el terreny ocupat
pels suports de l’estructura. En el cas dels túnels, la determinació de la zona de domini
públic s’efectua de conformitat amb les característiques geomètriques i geològiques del
terreny i amb l’alçada d’aquest sobre el túnel.
34.3 Si la definició de la zona de domini públic en una carretera ja existent a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei comporta que hi resultin compresos béns de titularitat privada, es pot
acordar, si és convenient o necessària, l’expropiació d’aquests béns. La declaració
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació s’entenen implícites en l’aprovació d’un
projecte per a la determinació de la zona de domini públic.
34.4 La zona de domini públic es pot ampliar a cada costat de la carretera per tal
d’incloure una o dues vies de serveis per a vianants, bicicletes, ciclomotors o maquinària
agrícola.
Article 35. Utilització de la zona de domini públic
35.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions
directament relacionades amb la construcció i l’explotació de la via i els seus elements
funcionals, sens perjudici del que estableix l’apartat 2.
35.2 El departament competent en matèria de carreteres podrà autoritzar, en funció de
les exigències del sistema viari, l’ocupació del subsòl de la zona de domini públic,
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preferentment a la franja d’un metre situada a la part més exterior d’aquesta zona, per a
la implantació o la construcció de les infraestructures imprescindibles per a la prestació de
serveis públics essencials. S’han de determinar per reglament les condicions a què s’han
de subjectar aquestes autoritzacions a precari, els drets i les obligacions que assumeix la
persona autoritzada, el termini de duració de l’autorització, el cànon d’ocupació que es
fixi, si s’escau, i els supòsits de revocació.
Article 36. Zona de servitud
La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la
carretera, delimitades interiorment per la zona de domini públic definida en l’article 34 i
exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, a una
distància de vint-i-cinc metres en les autopistes i vies preferents i de vuit metres en la resta
de carreteres, mesurats des de les arestes esmentades.
Article 37. Utilització de la zona de servitud
37.1 En la zona de servitud només es poden realitzar els usos i les activitats prèviament
autoritzats que siguin compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat pròpia
d’aquesta zona.
37.2 Es poden autoritzar tancaments diàfans o arbustius, sempre que no afectin les
condicions de visibilitat i seguretat de la carretera ni puguin menyscabar les facultats dels
òrgans administratius en relació amb la protecció i l’explotació del domini públic viari.
37.3 El departament competent en matèria de carreteres pot utilitzar la zona de servitud,
o autoritzar-ne la utilització, per motius d’interès general o si ho requereix el millor servei de
la carretera, en els termes que estableix l’article 50.
Article 38. Zona d’afectació
La zona d’afectació consisteix en dues franges de terreny a banda i banda de la
carretera, delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies
paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de cent metres en les
autopistes i vies preferents, de cinquanta metres en les carreteres convencionals de la
xarxa bàsica i de trenta metres en la resta de carreteres de les altres xarxes, mesurats des
de les arestes esmentades.
Article 39. Utilització de la zona d’afectació
En la zona d’afectació, l’execució de qualsevol tipus d’activitat, la realització d’obres o
instal·lacions, fixes o provisionals, el canvi d’ús o de destinació i la plantació o la tala
d’arbres requereixen l’autorització prèvia del departament competent en matèria de
carreteres, sens perjudici d’altres competències concurrents. Només es poden realitzar
sense autorització prèvia els treballs propis dels conreus agrícoles, sempre que no en
resultin afectades de cap manera la zona de domini públic ni la seguretat viària.
Article 40. Línia d’edificació
40.1 La línia d’edificació s’estableix a banda i banda de la carretera. En la zona compresa
entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d’obra de construcció,
reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació i el
manteniment de les construccions existents.
40.2 La línia d’edificació s’ha de situar, respecte a l’aresta exterior de la calçada, a
cinquanta metres en les autopistes, les vies preferents i les variants que es construeixen
amb l’objecte de suprimir les travesseres de població, i a vint-i-cinc metres en la resta de
les carreteres.
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4.

JUSTIFICACIÓ INFORMES I ESTUDIS COMPLEMENTARIS

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

39

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

40

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 nosubjecció 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 al canvi de qualificació d’uns terrenys de sòl urbà no consolidat,

-

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’aquest sector, 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 17 de maig de 2012 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, corresponent al
canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys de sòl urbà no consolidat, 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

El 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 17 de maig de 2012, s’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 s’incrementen els desplaçaments estimats
per a aquest sector 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 mobilitat generada per aquest
sector 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.
L’àmbit del PAU-23 resta fora de la zona inundable a l’estar situat a la zona nord del municipi.

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 del sector 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.

Modificació Puntual núm.10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida]

44

5

AVALUACIÓ ECONÒMICA, GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA
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5.1

Estudi econòmic i financer

5.1.1

Estudi econòmic segons POUM

A continuació s’adjunta un quadre amb l’estudi econòmic realitzat en la redacció del POUM per al
sector PAU-23, actualitzant els preus de venda del sòl industrial als valors de mercat actuals:
PARÀMETRES GENERALS
Superfície
m²sòl

Sup. vialitat
m²sòl

Sup. espais lliures
m²sòl

Sup. Equipament
m²sòl

Sup. industrial
m²sòl

Sostre industrial
m²sostre

25.891,69

8.999,36

1.234,72

1.089,52

14.568,09

26.222,56

DESPESES
Despeses urbanització
Vialitat
Valor
Superfície
unitari
2
m²sòl
€/m
8.999,36

Total
€

120,00 1.079.923,20

Despeses edificació

Espais lliures
Valor
Superfície
Total
unitari
2
m²sòl
€
€/m
1.234,72

30,00

37.041,60

Despeses PEI

Cost de construcció
Sostre
Valor
Total
privat
unitari
2
m²sostre
€
€/m
26.222,56

300,00 7.866.768,00

---

---

---

INGRESSOS
Venda HPP
(sostre privat)

Venda HLL
(sostre privat)
Sostre HLL
privat
m²sostre

Valor
unitari
2
€/m

---

---

Total
€
---

Sostre HPP Valor
privat
unitari
2
m²sostre
€/m
---

Venda Industrial / Terciari PB Venda Industrial / Terciari PP
(sostre privat)
(sostre privat)
Total
€

---

---

Sostre PB Valor
privat
unitari
2
m²sostre
€/m
14.568,09

Total
€

Sostre PP Valor
privat
unitari
2
m²sostre
€/m

450,00 6.555.640,50 11.654,47

Total
€

400,00 4.661.788,00

BALANÇ
DESPESES

INGRESSOS

€

Valor
ponderat
2
€/m sòl

8.983.732,80

346,97

Total

BENEFICIS

€

Valor
ponderat
2
€/m sòl

11.217.428,50

433,24

Total

€

Valor
ponderat
2
€/m sòl

2.233.695,70

86,27

Total
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5.1.2

Estudi econòmic segons MP POUM

A continuació s’adjunta el quadre de l’estudi ajustat segons els paràmetres de la modificació puntual:
PARÀMETRES GENERALS
Superfície
m²sòl

Sup. vialitat
m²sòl

Sup. espais lliures
m²sòl

Sup. Equipament
m²sòl

Sup. industrial
m²sòl

Sostre industrial
m²sostre

25.891,69

8.999,36

1.234,72

---

15.657,61

26.222,56

DESPESES
Despeses urbanització
Vialitat
Valor
Superfície
unitari
2
m²sòl
€/m
8.999,36

Despeses edificació

Espais lliures
Valor
Superfície
Total
unitari
2
m²sòl
€
€/m

Total
€

120,00 1.079.923,20

1.234,72

30,00

37.041,60

Despeses PEI

Cost de construcció
Sostre
Valor
Total
privat
unitari
2
m²sostre
€
€/m
26.222,56

300,00 7.866.768,00

---

---

---

INGRESSOS
Venda HPP
(sostre privat)

Venda HLL
(sostre privat)
Sostre HLL
privat
m²sostre

Valor
unitari
2
€/m

---

---

Total
€
---

Sostre HPP Valor
privat
unitari
2
m²sostre
€/m
---

Venda Industrial / Terciari PB Venda Industrial / Terciari PP
(sostre privat)
(sostre privat)
Total
€

---

---

Sostre PB Valor
privat
unitari
2
m²sostre
€/m
15.657,61

Total
€

Sostre PP Valor
privat
unitari
2
m²sostre
€/m

450,00 7.045.924,50 10.564,95

Total
€

400,00 4.225.980,00

BALANÇ
DESPESES

INGRESSOS

€

Valor
ponderat
2
€/m sòl

8.983.732,80

346,97

Total

5.1.3

BENEFICIS

€

Valor
ponderat
2
€/m sòl

11.271.904,50

435,35

Total

€

Valor
ponderat
2
€/m sòl

2.288.171,70

88,37

Total

Comparativa estudis econòmics

En el següent quadre es comparen els resultats de l’estudi econòmic segons els paràmetres del POUM i
segons els de la present modificació puntual:
POUM
DESPESES
INGRESSOS
BALANÇ

MP 10 POUM

8.983.732,80 €

8.983.732,80 €

11.217.428,50 €

11.271.904,50 €

2.233.695,70 €

2.288.171,70 €

En el quadre anterior es pot observar que en la modificació puntual hi ha un petit increment dels
ingressos. Aquest petit increment es degut a que amb la qualificació com a sòl industrial de la part de
l’equipament s’incrementa el sòl industrial, i tot i que es manté el sostre total del sector, aquest té més
valor perquè hi ha més sostre que es pot ubicar en planta baixa. Encara que aquest increment sigui
suposat degut a la dificultat de poder determinar un valor de mercat precís, per la situació sòcioeconòmica basada més en una necessitat que en l’oferta-demanda.
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5.2

Informe de Sostenibilitat Econòmica

5.2.1

Consideracions generals

L’informe de sostenibilitat econòmica ha de ponderar 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 emana de l’adaptació catalana al que establia l’article 15 “Evaluación y
seguimiento del desarrollo urbano”, al Títol II sobre bases de règim del sòl del “Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo”.
Aquest text legal en l’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 e 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 és necessari, de forma particular, realitzar la sostenibilitat econòmica dels casos
d’actuacions de “major envergadura” que produeixen una mutació radical del model territorial.
Aquestes previsions del Text Refós recentment derogat es mantenen en el nou Text aprovat per Reial
Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.
Per a la justificació de la sostenibilitat econòmica és necessari referir-se als principals indicadors bàsics, i
el seu potencial impacte respecte les finances públiques de l’Administració, que en aquest cas es
corresponen amb:
a) Despeses: Cost de manteniment dels espais lliures i la vialitat.
b) Ingressos: Impost de l’IBI (Impost sobre béns immobles).
La present modificació puntual, degut a que es mantenen els paràmetres generals del PAU-23 definits
en el POUM, no comporta cap variació en l’Informe de Sostenibilitat Econòmica del POUM, el qual feia
un valoració conjunta de les repercussions de tots els sectors.
5.2.2

Ponderació de l’impacte de l’actuació prevista

Com s’ha exposat en l’apartat anterior, en l’Informe de Sostenibilitat Econòmica del POUM es valorava
l’impacte de les actuacions previstes en tot el conjunt del municipi. Per tal de ponderar l’impacte de
les actuacions previstes en el PAU-23 en les finances de les Administracions responsables de la
implantació i manteniment de les infraestructures i dels serveis necessàries (en aquest cas, l’Ajuntament
de Bellpuig), a continuació s’avaluen les repercussions d’aquest sector.
En el PAU-23 es preveuen 1.234,72m² de superfície destinats a espais lliures i 8.999,36m² destinats a
vialitat. Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes entre 2,00 i
2,40 euros/m² i any, per als espais lliures, i entre 2,50 i 2,80 euros/m² i any per a la vialitat, el que en la
seva totalitat vindrà a comportar pel conjunt de l’actuació una necessitat d’inversió en termes de
manteniment segons el que s’assenyala en el quadre següent:
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Concepte

Superfície

Cost manteniment
unitat m²/any

Cost manteniment
anual 1

Cost manteniment
anual 2

Espais lliures

1.234,72 m²

2,00 i 2,40 €/m²

2.469,44 €

2.963,33 €

Vialitat

8.999,36 m²

2,50 i 2,80 €/m²

22.498,40 €

25.198,21 €

Total manteniment - mitja anual

26.564,69 €

Dels diferents valors anteriors, la mitjana anual del cost de manteniment del sistema d’espais lliures i la
nova vialitat es situa en la quantitat de 26.564,69 €/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 del municipi en un
valor mitjà de 1,50€/m² sostre i any. Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre
del PAU-23, s’obtenen uns ingressos de 39.333,84€/anuals que cobreixen de manera suficient l'import
de la despesa de 26.564,69€/any.
Total sostre
26.222,56 m² sostre

IBI anual

Ingressos anuals

1,50 €/m² sostre

39.333,84 €

Ingressos anuals

39.333,84 €

5.3

Gestió i execució del polígon d’actuació urbanística

5.3.1

Sistema d’actuació

Segons la fitxa urbanística del PAU-23, el Polígon d’Actuació Urbanística s’executarà pel sistema de
reparcel·lació, preferentment pel sistema de gestió en la modalitat de compensació bàsica, no
obstant i justificadament es podrà, segons l’establert en la legislació urbanística vigent, fixar un altre
sistema (concertació o cooperació).
5.3.2

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.
Per al PAU-23 el POUM estableix que s’ha de desenvolupar en el 1er quadrienni, temporalitat que es
manté en el present document.

Lleida, març de 2016

Arku3 Urban, SLP.
Arquitecte
Marc Ribes i Mesalles
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ANNEX I

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS MÍNIMS D’EQUIPAMENTS
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1

P
Pla Territorial General de Catalunya

El Pla Terrritorial Gene
eral de Catallunya, entès com l’instrum
ment que ha
a de definir e
els objectius d’equilibri
d
territoriall d’interès general
g
perr a Catalun
nya, en la seva línia d’estratègiess conté un apartat
correspo
onent a les prropostes per a la millora d
de la qualitat de vida.
En aquest apartat (5
5. Les proposttes per a la m
millora de la qualitat de vida),
v
apare
eixen com a bàsics en
ecució d’una
a bona qualitat de vida per part de
e la població
ó de Catalun
nya, els dos aspectes
la conse
següentss:
-

L’existència
a de bons serrveis i equipa
aments.

-

L’existència
a d’un entorn
n mediambie
ental de qualitat.

Respecte
e al primer aspecte el Pla
a Territorial esstableix:
“5.1
1 Equipaments
El fe
et que hi hagi equipame
ents és deterrminant per a oferir uns bons nivells de qualitat de
vida
a als habitan
nts dels àmbits territorials on s’ubique
en: sense que
e s’hagin de
e desplaçar, els
don
nen tot tipus d’assistència
d
a i servei i els o
ofereixen la possibilitat
p
de
e desplegar les condicion
ns i
aptituds persona
als de cadasscun.
En u
un altre ordre
e de coses, l’’existència d
de bons nivellls d’equipam
ments constitu
ueix un atrac
ctiu
perq
què s’hi ubiq
quin emprese
es – atès que
e és un dels criteris
c
que infflueixen i en c
condicionen
n la
loca
alització – i, en
e conseqüè
ència, la pob
blació, amb el
e que això im
mplica de po
otenciació dels
d
siste
emes urbanss i nuclis en els quals ess localitza l’equipamentt. Aqueta po
otenciació pot
p
apro
ofitar-se per a ajudar a complir els ob
bjectius de re
eequilibri territtorial.”
El Pla tam
mbé estableix els “Estànd
dards provisio
onals mínimss dels diferen
nts tipus d’eq
quipaments orientatius
o
per al pla
anejament general”
g
sego
ons el quadre
e següent:
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En l’àmbit de la present modificació puntual aquests estàndards serveixen de guia per poder avaluar
la situació de les previsions del POUM de Bellpuig respecte a uns mínims d’equipaments que han de
garantir un bon nivell de qualitat de vida, i valorar si la reducció de 1.089,52m² de superfície, pel canvi
de qualificació dels terrenys de l’equipament del PAU-23, té algun efecte respecte el conjunt del
municipi.
A continuació s’adjunta un quadre amb la comparativa entre els valors mínims resultants de l’aplicació
dels estàndards fixats pel Pla Territorial i els valors reals d’equipaments existents o previstos en el POUM
de Bellpuig, un cop descomptada la superfície d’equipament del PAU-23 que canvia de qualificació:
COMPARATIVA ESTARNDARS MÍNIMS SEGONS PTGC I PREVISIONS POUM (SENSE EQUIPAMENT PAU-23)
POBLACIÓ BELLPUIG - ANY 2015 :

SISTEMA D'EQUIPAMENTS
/ SERVEIS TÈCNICS

4.989 habitants
EQUIPAMENTS
EXISTENTS +
PREVISTOS POUM

PLA TERRITORIAL
GENERAL DE CATALUNYA
ESTANDARS
MÍNIMS

SUPERFÍCIE
MÍN.

SOSTRE MÍN.

SUPERFÍCIE

SOSTRE

Sanitari (a.primària)

(Clau E2)

0,20 m²st/hab

---

997,80

---

679,00

Cultural

(Clau E4)

0,40 m²st/hab

---

1.995,60

---

13.604,74

Assitencial

(Clau E2)

0,10 m²st/hab

---

498,90

---

1.709,00

Administratiu

(Clau E3)

0,45 m²st/hab

---

2.245,05

---

1.576,00

Ensenyament

(Clau E1)

4,00 m²s/hab

19.956,00

---

30.395,10

---

---

---

---

---

---

Sanitari (Hospitalari)
Esportiu

(Clau E5)

4,00 m²s/hab

19.956,00

---

198.775,47

---

Abastament

(Clau T1)

0,30 m²s/hab

1.496,70

---

18.499,70

---

Serveis tècnics

(Claus T2 i T3)

0,40 m²s/hab

1.995,60

---

13.131,72

---

Altres usos

(Claus E6 i E8)

---

---

---

13.200,41

---

Sense ús assignat

(Clau E7)

---

---

---

117.318,87

---

43.404,30

5.737,35

391.321,27

17.568,74

TOTAL

RESUM QUADRE:
SISTEMA D'EQUIPAMENTS
/ SERVEIS TÈCNICS

EQUIPAMENTS
EXISTENTS +
PREVISTOS POUM

PLA TERRITORIAL GENERAL
CATALUNYA

SUPERFÍCIE

43.404,30 m²s

<<

391.321,27 m²s

SOSTRE

5.737,35 m²st

<<

17.568,74 m²st

Si analitzem el quadre anterior, s’observa que a nivell general les previsions d’equipaments i serveis
tècnics del POUM estan molt per sobre dels estàndards mínims que marca el Pla Territorial. En els únics
sistemes d’equipaments que amb les previsions del POUM no s’arriba al mínim de sostre és en el cas del
Sanitari (Assistència Primària) i de l’Administratiu.
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Aquest fet no ha de representar cap problema ja que, tal i com es pot comprovar en el quadre, hi ha
117.318,87 m² de superfície qualificada d’equipament sense cap ús assignat, en la qual, en cas d’una
necessitat real del municipi, es podria emplaçar el sostre Sanitari i Administratiu que falta segons els
estàndards.
En aquest sentit, i en referència a l’equipament del PAU-23, cal destacar que la seva ubicació, en la
zona industrial del nord-oest del municipi i separat del teixit urbà consolidat per la carretera N-II, no
seria un lloc adequat per destinar-lo ni a ús Sanitari ni a ús Administratiu.
Per tant, segons tot l’exposat, en el cas de la present modificació puntual, es pot determinar que la
petita reducció de la superfície destinada a equipament no té cap tipus d’efecte sobre el nivell de
qualitat de vida de la població de Bellpuig, ja que, per una part, la reducció que representa a nivell de
tot el conjunt del municipi és insignificant, i per altra part, el municipi té un excés de terrenys destinats a
equipaments si es compara amb els estàndards mínims que fixa el Pla Territorial General de Catalunya.
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