
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
ALCOLETGE 

PMU-2 El Tossal i parcel·la situada a l'Avinguda del Castell nº17 d'Alcoletge 
 

 



 
 
Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Alcoletge relatiu a la 
Delimitació zona equipaments en PMU-2 El Tossal i modificació de l'ordenació 
d'una parcel.la situada a l'Avinguda del Castell nº 17. 

 
 MEMORIA 

 
a.  ANTECEDENTS 
 

b. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ  
 

1. La concreció del sistema d'equipaments dins de l'àmbit del Pla de Millora 
Urbana-2 (PMU-2) El Tossal, donant fer finalitzats els diferents objectius ja 
assolits que es plantejaven en Pla Millora, provocant la seva conclusió 
d'aquest àmbit, i supressió de la fitxa dins les normes. 

1.1.    Descripció proposta delimitació equipaments. 

1.2. Justificació de la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

2. Modificació ordenació parcel·la situada a l'Avinguda del Castell, passant 
de l'actual clau 1.3a, (subzona d'eixample amb pati d'illa) a la clau 2.2a 
(subzona d'unihabitatge aïllat). 
 
2.1.  Descripció proposta. 

2.2. Justificació de la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

 
3. Justificació del compliment de l’article 10 del DECRET LLEI 1/2007, de 16 

d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
Document comprensiu. 
 
Àmbits subjectes a suspensió de llicències. 
 

 Informe de sostenibilitat econòmica. 
  

4. Annex 1. 
 
Conveni Ajuntament d’Alcoletge i els Sr. Jaume Lladós Guasch, Sra. Maria 
Carmen Solé Castañé i Sr. Oriol Cano Sobrevals. 

 
5. Annex  2. 

 
Plànol amb les servituds aeronàutiques de l’Aeroport Lleida-Alguaire,  
segons informe Subdirección General de Aeropuertos y Navegación  
Aérea. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Alcoletge relatiu a la 
Delimitació sistema d'equipaments en PMU-2 El Tossal i modificació de 
l'ordenació d'una parcel.la situada a l'Avinguda del Castell nº 17. 

 

MEMÒRIA 

 

a.- Antecedents 

 
El terme municipal d'Alcoletge, de 16,44 km2, limita amb els municipis de Lleida a 
l'oest i al sud, Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) a l'est, Vilanova de la Barca al nord 
i Corbins al nord-oest. 

L'origen del topònim prové de la paraula àrab alcolea, que vol dir "el castell petit". El 
poble te un turó al costat, el Tossal dels morts, i en el seu cim enlairava una torre 
d'època musulmana de la qual només resta un petit fragment de mur.  

Al segle XIX es va construir un cementiri vigent vers principis del segle XX. 

El 1938 els republicans excavaren una xarxa de trinxeres i fortificacions que han estat 
restaurades en successives campanyes, afegint recentment un accés amb esglaons 
de fusta pel vessant est. Des d'aquest lloc s'albira una bonica panoràmica del Segrià, 
la Noguera i l'Urgell. El juny del 2014 es va inaugurar una rehabilitació de l'espai, 
habilitant una visita cultural. 

 

b. Àmbit de la modificació.  

 
Es plantegen dues modificacions. 

 

1. La concreció del sistema d'equipaments dins de l'àmbit del Pla de Millora Urbana-
2 (PMU-2) El Tossal, donant fer finalitzats els diferents objectius ja assolits que es 
plantejaven en Pla Millora, provocant la seva conclusió d'aquest àmbit. 

 

2. Modificació ordenació parcel·la i la seva qualificació urbanística situada a 
l'Avinguda del Castell amb el el canvi de la seva ordenació, passant de l'actual clau 
1.3a, (subzona d'eixample amb pati d'illa) a la clau 2.2a (subzona d'unihabitatge aïllat).  
 
 

 

 

 

 



1. La concreció del sistema d'equipaments dins de l'àmbit del Pla de 
Millora Urbana-2 (PMU-2) El Tossal, donant fer finalitzats els 
diferents objectius ja assolits que es plantejaven en Pla Millora, 
provocant la seva conclusió d'aquest àmbit, i supressió de la fitxa 
dins les normes. 

 

Planejament vigent. 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Alcoletge, aprovat per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Lleida  el 26 de juliol de 2012. 

Dins d'aquest POUM, es definien diferents Plans de Millora Urbana, (PMU). 

1.Delimitació Zona equipaments. 

El Pla de Millora Urbana-2, PMU-2, sector urbà Espais lliures i equipament El Tossal, 
amb una superfície total del sector de 30.026,00m2. Amb un ús dominant 
d'Equipaments i Zones verdes. 

El objectius de la creació del PMU-2: 

Determinar la localització del sòl destinat a equipaments, promoure la definició de les 
característiques que ha de gaudir l'espai verd que conforma el tossal així com les 
places adjacents a l'església; redefinir i promoure la urbanització del carrer Montserrat 
Roig, com a accés principal a la zona del Tossal des del casc antic del municipi; 
preservar els elements determinants pel catàleg de bens i patrimoni cultural, i 
finalment, promoure la definició de la connexió entre la zona del Tossal i el nou sector 
urbanitzable creat en aquest POUM. 

S'adjunten les fitxes del PMU-2: 

 



 

 

 

 

 



 

Qualificació del sól actual. 

 

Els objectius del Pla de Millora Urbana ja s'han assolit: 

a. S'han definit les característiques que ha de gaudir l'espai verd realitzant diferents 
obres per poder gaudir de l'espai verd del Tossal: accessos, amfiteatre a l'aire lliure 
aprofitant la topografia existent amb un espai de jocs infantils. 

L'ajuntament va promoure el Tossal dels Morts, un espai de Memòria Històrica, amb 
la recuperació d'una xarxa de trinxeres i fortificacions, que els republicans excavaren 
el 1938 i que han estat restaurades en successives campanyes. 

 

 



 

 amfiteatre 

 jocs infantils 

b. Redefinir i promoure la urbanització del carrer Montserrat Roig, així com l'accés 
principal a la zona del Tossal. S'ha urbanitzat el perímetre i tanques per garantir la 
seguretat. 

urbanització perímetre i accessos 



 urbanització perímetre 

 

visuals i tanca perimetral 

imatge Google Earth 23/7/2018 

En l'imatge aèria del PMU-2 es poden observar les diferents actuacions realitzades, 
donant compliment als objectius marcats de definició de l'espai verd, urbanització dels 
carrers perimetrals i preservar els elements determinats pel catàleg de béns i patrimoni 
cultural. 

 

1.1. Descripció proposta delimitació equipaments 

La proposta de delimitació del equipamentamb una superfície de 3.302,86 m2, en un 
àmbit topogràficament molt marcat, amb un accés del vial principal, fa que la proposta 
sigui un equipament seguint una corba de nivell i que pugui funcionar com a mur de 
contenció de l'espai destinat a zona verda i amfiteatre, afavorint una relació directa i 
complementaria entre l’espai lliure i l’equipament. 



Els usos previstos son C.1 Educatiu, C.2 Equipament sanitari-assistencial, C.3 
Equipament socio-cultural, C.5 Administratiu. 

(C.1 -Comprèn les llars d'infants, els parvularis, els ensenyaments primaris i 
secundaris, el Batxillerat, els cicles formatius, els programes de garantia social, 
l'ensenyament en centres específics, i anàlegs.) 

(C.2 -Comprèn els consultoris, l’assistència primària, els centres de salut, les 
residencies de la tercera edat i anàlegs) 

(C.3 -Comprèn els centres culturals i socials, la biblioteca-museu, el centre 
d’assemblees, la llar d’avis i anàlegs) 

(C.5  -Restringit a locals i edificis destinats a activitats pròpies de l'Administració 
Pública) 

 

Les condicions generals d’ordenació i d’edificació dels equipaments, estan regulades 
per l’article 321 de la normativa urbanística del POUM i les condicions específiques 
d’ordenació i paràmetres d’edificació dels diferents equipaments, preveuen un índex 
d’edificabilitat neta de 0,6 m2st/m2s, una ocupació màxima de la parcel.la del 60% i 
una alçada reguladora, que en el cas d’ordenació volumètrica es fixarà en cada supòsit 
concret per mitja de la composició de volums que es realitzi mitjançant un Pla Especial. 

 

 

 

La seva posició circular en la part superior adaptant a la topografia i rectilínia en la part 
inferior, per adaptar-s'he a zona d'habitatges, deixant un espai de entre 8 i 10 metres 
de separació. 

 



 

 

Geometria delimitació equipaments: 

 

Comparatiu entre la previsió en el PMU-2 i la realitat. 

 

1.2. Justificació de la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents 
 
Per una banda, un cop assolits els objectius per el que es va crear i delimitar el Pla de 
Millora Urbana El Tossal i amb la concreció el sistema d'equipaments dins de l'àmbit, 
deixa de ser necessària la figura del Pla de Millora, eliminant aquesta fitxa del les 
normes, permeten garantir els interessos públics per poder ajudar a millorar les 
necessitats dels habitants del municipi. 

 

 



2. Modificació ordenació parcel·la situada a l'Avinguda del Castell, 
passant de l'actual clau 1.3a, (subzona d'eixample amb pati d'illa) a 
la clau 2.2a (subzona d'unihabitatge aïllat).  
 

Planejament vigent. 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Alcoletge, aprovat per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Lleida  el 26 de juliol de 2012. 

Dins d'aquest POUM, es definien diferents Claus d'ordenació. 

El planejament vigent de la parcel·la, Clau 1.3a, Zona Residencial en Illa Tancada, 
subzona d'eixample amb pati d'illa, permet ordenacions que es defineixen a partir de 
l'alineació a vial, amb edificacions entre mitgeres, formant pati d'illa.   

Parcel·la mínima= 100m2 

Front mínim de parcel·la= 6m 

Alineació de l'edificació= 100% de l'alineació a vial. 

Alçada reguladora= 11,8m per 3 plantes i 14,60m per 4 plantes 

Pati illa= No edificable en planta baixa 

Ocupació max. parcel·la= En planta baixa 100%. En planta pis igual a la profunditat 
edificable 

Densitat màx. d'habitatges neta= 1 habitatge/ 100m2 de sostre 

Espais lliures comunitaris= L'espai lliure comunitari corresponent als espais reservats 
als serveis del conjunt d'habitatges. Es tracta d'espai lliure en planta baixa en que 
s'admeten instal·lacions descobertes de caràcter esportiu, com a piscines, pistes de 
tenis i anàlogues i en que haurà de predominar la vegetació. 

S'adjunta parcel.la amb ordenació vigent : 

 
 
 



2.1. Descripció proposta  

 
Dins la proposta de l'Ajuntament d'Alcoletge de separar la parcel·la lateralment per 
millorar la permeabilitat i donar sortida a la zona verda al vial perimetral del Castell, es 
proposa canviar la regulació de la parcel.la passant a la Clau 2.2a, unihabitatge aïllat, 
dins de la subzona residencial en illa oberta, amb les següents condicions: 
 
Parcel·la mínima= 1000m2  

Alineació de l'edificació= aïllada 

Alçada reguladora= 10m per 3 plantes  

Ocupació max. parcel·la= 50% 

Densitat màx. d'habitatges neta= 1 habitatge/ parcel.la 

Espais lliures comunitaris= L'espai lliure comunitari corresponent als espais reservats 
als serveis del conjunt d'habitatges. Es tracta d'espai lliure en planta baixa en que 
s'admeten instal·lacions descobertes de caràcter esportiu, com a piscines, pistes de 
tenis i anàlogues i en que haurà de predominar la vegetació. 

Servituds aeronàutiques: 

L’execució de qualsevol construcció, instal·lació (postes, antenes, aerogeneradors 
(incloses les pales), mitjans necessaris per a la construcció (incloent les grues de 
construcció i similars) o plantació, requerirà acord favorable previ de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/1972. 

S’incorpora, d’acord amb l’informe de la Subdirección General de Aeropuertos y 
Navegación Aérea, el plànol amb les servituds aeronautiques de l’Aeroport Lleida-
Alguaire, tenint en compte que la totalitat de l’àmbit d’estudi està inclosa en la zona 
afectada per dites servituds.  

Al planol que s’adjunta com annex 2, es representen les línies de nivell de les 
superficies limitadores de les servituds aeronàutiques de l’Aerorport Lleida-Alguaire 
que afecten a aquest àmbit, les quals determinen les alçades (inclosos tots els seus 
elements, com antenes, parallamts, xemeneixes, equips d’aire condicionat, caixes 
d’ascensors, cartells, remats decoratius, etc ) modificacions del terreny o objectes 
fixes (postes, antenes, aerogeneradors incloses les pales, cartells, etc…) així com el 
gàlib de viari o via fèrria. 

 



 

Proposta de variació  tipus d'ordenació i de geometria, augmentant en 8,00 metres, 
passant a tenir 20,00 metres la connexió de la zona verda amb l'Avinguda del Castell 
i incrementar la profunditat de la parcel.la passant dels actuals 24,00 metres a 26,11 
metres. 
 
 

 
 
 
Imatges del solar, amb un comparatiu entre la ordenació prevista i l'ordenació 
proposada.  
 

 
Volumetria possible amb la normativa actual. 

 
Volumetria amb habitatges aïllats i edificabilitat 0,80m2st/m2s 



 
 

 
Fotografia solar 
 

 
Fotografia habitatges 
 

 
Fotografia de les vistes des de la carretera. 
 



 
 
Comparativa entre paràmetres urbanístics 
 

 
 
 

2.2 Justificació de la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents 
 
Aquesta proposta permetrà d'encaixar una parcel·la amb alta edificabilitat en un espai 
sensible del municipi, permeten reduir l'edificabilitat i la possibilitat d'adaptació 
topogràfica, amb una millor integració paisatgística, ja que el sol lliure d'edificació ha 
de mantenir un mínim del 50% amb vegetació i arbrat. 

El fet d'incrementar la connexió de la zona verda amb el vial en la zona 
topogràficament mes favorable, afavoreix la comunicació peatonal entre el dos espais, 
esponjant aquesta zona i separant les edificacions. Aquest proposta ha de permetre 
garantir els interessos públics per poder ajudar a millorar les necessitats dels habitants 
del municipi. 
 
 
 
 
 
 



 
3. Justificació del compliment de l’article 10 del DECRET LLEI 1/2007, 
de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

 
Document comprensiu.-  
 
Resum de l’abast de les determinacions de les modificacions: 
 
1. Delimitar la posició de la zona d'equipaments, amb Clau C.1, C.2, C.3 i C.5 i 
donar fi al PMU-2 El Tossal. 
La proposta de delimitació del equipament amb una superfície de 3.302,86 m2, en un 
àmbit topogràficament molt marcat, amb un accés del vial principal, fa que la proposta 
sigui un equipament seguint una corba de nivell i que pugui funcionar com a mur de 
contenció de l'espai destinat a zona verda i amfiteatre, afavorint una relació directa i 
complementaria entre l’espai lliure i l’equipament. 
 
Els usos previstos son C.1 Educatiu, C.2 Equipament sanitari-assistencial, C.3 
Equipament socio-cultural, C.5 Administratiu. 

(C.1 -Comprèn les llars d'infants, els parvularis, els ensenyaments primaris i 
secundaris, el Batxillerat, els cicles formatius, els programes de garantia social, 
l'ensenyament en centres específics, i anàlegs.) 

(C.2 -Comprèn els consultoris, l’assistència primària, els centres de salut, les 
residencies de la tercera edat i anàlegs) 

(C.3 -Comprèn els centres culturals i socials, la biblioteca-museu, el centre 
d’assemblees, la llar d’avis i anàlegs) 

(C.5  -Restringit a locals i edificis destinats a activitats pròpies de l'Administració 
Pública) 

 
2. Modificar l'ordenació i la geometria de la parcel.la situada l'Avinguda Castell 
nº17, passant de la Clau 1.3a , "Zona Residencial en Illa Tancada, subzona 
d'eixample amb pati d'illa", a la Clau 2.2a, "Zona Residencia d'unihabitatge en 
illa Oberta, subzona unihabitatge aïllat. 
 
Aquesta proposta permetrà d'encaixar una parcel·la amb alta edificabilitat en un espai 
sensible del municipi, permeten reduir l'edificabilitat i la possibilitat d'adaptació 
topogràfica, amb una millor integració paisatgística, ja que el sol lliure d'edificació ha 
de mantenir un mínim del 50% amb vegetació i arbrat. 
 
Dins la proposta de l'Ajuntament d'Alcoletge de separar la parcel·la lateralment per 
millorar la permeabilitat i donar sortida a la zona verda al vial perimetral del Castell, es 
proposa canviar la regulació de la parcel.la passant a la Clau 2.2a, unihabitatge aïllat, 
dins de la subzona residencial en illa oberta, amb les següents condicions: 
 
Parcel·la mínima= 1000m2  

Alineació de l'edificació= aïllada 

Alçada reguladora= 10m per 3 plantes  

Ocupació max. parcel·la= 50% 

Densitat màx. d'habitatges neta= 1 habitatge/ parcel.la 



Espais lliures comunitaris= L'espai lliure comunitari corresponent als espais reservats 
als serveis del conjunt d'habitatges. Es tracta d'espai lliure en planta baixa en que 
s'admeten instal·lacions descobertes de caràcter esportiu, com a piscines, pistes de 
tenis i anàlogues i en que haurà de predominar la vegetació. 

En referència a les servituds aeronàutiques, l’execució de qualsevol construcció, 
instal·lació (postes, antenes, aerogeneradors (incloses les pales), mitjans necessaris 
per a la construcció (incloent les grues de construcció i similars) o plantació, requerirà 
acord favorable previ de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme als 
articles 30 i 31 del Decret 584/1972. S’adjunta com annex 2, el plànol, segons informe 
Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea on  es representen les 
línies de nivell de les superficies limitadores de les servituds aeronàutiques de 
l’Aerorport Lleida-Alguaire que afecten a aquest àmbit, les quals determinen les 
alçades (inclosos tots els seus elements, com antenes, parallamts, xemeneixes, 
equips a’arice condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius, etc ) 
modificacions del terreny o objectes fixes (postes, antenes, aerogeneradors incloses 
les pales, cartells, etc…) així com el gàlib de viari o via fèrria. 

 
Imatges del solar, amb un comparatiu entre la ordenació prevista i l'ordenació 
proposada.  

 
Volumetria possible amb la normativa actual 

 
Volumetria amb habitatges aïllats i edificabilitat 0,80m2st/m2s 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
S'adjunta el plànol que inclou les dues modificacions: 
 

  
 
S'adjunta el plànol amb les servituds aeronàutiques: 
 

 
 



 
 
 
 
Àmbits subjectes a suspensió de llicències.-  
Es proposa, la suspensió de llicències dins de l’àmbit del plànol adjunt que finalitzaran 
en el moment de l’entrada en vigor de la modificació. 
 

 
 
 
Informe de sostenibilitat econòmica.- 
No resulta necessari en aquesta modificació l’informe de sostenibilitat econòmica, ja 
que les mesures proposades no suposen cap impacte en les finances públiques de 
les administracions responsables. 
 

 



4. Annex 1 
Conveni Ajuntament d’Alcoletge i els Sr. Jaume Lladós Guasch, Sra. 
Maria Carmen Solé Castañé i Sr. Oriol Cano Sobrevals. 
S’adjunta en fulls següents. 
 
 
5. Annex 2 
Plànol amb les servituds aeronàutiques de l’Aeroport Lleida-
Alguaire, segons informe Subdirección General de Aeropuertos y 
Navegación Aérea. 
S’adjunta en fulls següents. 
 
 
 
Alcoletge, 14 de febrer de 2019 
 
L’ARQUITECTE  
 
 
 Pau Forns Agulló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4. Annex 1 
Conveni Ajuntament d’Alcoletge i els Sr. Jaume Lladós Guasch, Sra. 
Maria Carmen Solé Castañé i Sr. Oriol Cano Sobrevals. 
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5, Annex 2 
Plànol amb les servituds aeronàutiques de l’Aeroport Lleida-
Alguaire, segons informe Subdirección General de Aeropuertos y 
Navegación Aérea. 
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