
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O D I F I C A C I Ó  P U N T U A L  P O U M  A L  P O L Í G O N  

D ’ A C T U A C I Ó  U R B A N Í S T I C A  P A U - 1 5  ·  A L C O L E T G E  

D E S E M B R E   2 0 2 1  

 

A N N E X  2   

D O C U M E N T  C O M P R E N S I U  

                   
 
              
 
 
 
 
 
 

 PROMOTOR: CASERFRI SL 

REDACTOR: ARQCOAS ARQUITECTURA I URBANISME SLP 

ARQUITECTES REDACTORS: ALBERT SIMÓ · ORIOL MONFORT 

 



 

 

ÍNDEX 

 

 

1. SUSPENSIO DE LLICÈNCIES 3 

2. RESUM EXECUTIU 4 

2.1. SÍNTESI 4 
2.2. ÀMBIT I PLANEJAMENT VIGENT 4 
2.3. OBJECTIUS DEL PLA 5 
2.4. QUADRES DE DADES I JUSTIFICACIÓ PARÀMETRES 6 
 

 
 
 
 



3 
 

D’acord a tot allò establert en l’article 8.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en el que es regula que en la informació pública 

dels instruments de planejament urbanístic, correspon incorporar un document comprensiu que es 

conforma mitjançant aquest escrit. 

 

1. SUSPENSIO DE LLICÈNCIES 

 
 
Els articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) regulen la suspensió de l'atorgament de llicències i els seus 

terminis (desenvolupats als articles 102 i 103 del decret 305/2006, de 18 de juliol de 2006, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme - RLUC). 

 

En relació amb aquests treballs de redacció de la modificació puntual del POUM d’Alcoletge i d’acord 

a l’apartat 1 de l’article 73: 

 
“els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat 
d’estudiar-ne la seva formació o reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització complementaris, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial” 
 
D’acord amb l’article 73.2: 

 
“l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar les mesures 
enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
L’administració competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics 
concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats” 
 

L'acord que suspèn l'atorgament de llicències pot preveure la possibilitat d'atorgar les fonamentades 

en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 

aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 

planejament, una vegada definitivament aprovat.  

 

Com a conseqüència de l’exposat anteriorment en motiu de l’aprovació inicial de la Modificació, se 

suspèn la tramitació de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, com també 

suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma o rehabilitació de 

construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial. S’admetrà el moviment de terres. 

 

Atès que es tramita una modificació de planejament general es considera realitzar la suspensió de 

llicències durant el període d’un any en tot l’àmbit objecte d’aquest amb una superfície de 56.215,60 

m² i d’acord a la definició de l’àmbit del pla i que es representa al plànol PSL – Suspensió de llicències 

de la documentació gràfica. 

 



4 
 

2. RESUM EXECUTIU 

 

2.1.   SÍNTESI 

 
La proposta consisteix en una Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

d’Alcoletge per suprimir una reserva viària prevista al Polígon d’Actuació Urbanística 15 (PAU15) que 

inclou uns sòls urbans industrials als afores de la trama urbana del municipi i qualificats pel 

planejament general com a zona industrial aïllada – subzona parcel.la gran (clau 4.1b).  

 

Concretament, preveu la reducció del sòl de sistemes de xarxa viària urbana i l’increment en la 

mateixa proporció de sòl de sistemes d’espais lliures públics. En el conjunt del PAU15 no es redueix 

per tant la superfície de sistemes en conjunt respecte el POUM. 

 

El cas és que el POUM actualment vigent va introduir un carrer interior al PAU15 que provoca que les 

illes d’edificació a desenvolupar resultin d’aproximadament 50 metres d’ample, dimensió totalment 

insuficient considerant els processos productius actuals i la necessitat d’implantació de naus d’una 

certa dimensió com les que trobem a l’entorn i en general a l’àrea d’influència de Lleida. Cal tenir 

present així mateix, que ens trobem en un àmbit de propietari únic i que la pròpia empresa propietària 

dels sòls requereix d’edificacions de majors dimensions a les que actualment preveu l’ordenació 

vigent. 

 

En relació a la gestió s’ha presentat el projecte de reparcel·lació a l’Ajuntament d’Alcoletge però cal 

amb caràcter previ tramitar al present modificació del planejament general per modificar l’ordenació 

prevista. 

 

2.2.  ÀMBIT I PLANEJAMENT VIGENT 

 
L’àmbit de la present Modificació del POUM se circumscriu al PAU15 amb façana a l’Avinguda de la 

Vall d’Aran, al nord, al Camí de l’Alguer o Camí vell de Lleida, a l’oest i les naus industrials existents 

de l’empresa SALECO del Grup CASERFRI a l’est. Es tracta d’uns sòls molt propers a la traça de 

l’Autovia A-2 i on actualment a l’entorn hi existeixen d’altres naus industrials i activitats agrícoles i 

ramaderes. 

 
En relació a l’ajust de límits i en base a la realitat física, ha calgut ajustar sensiblement la delimitació 

inicial del POUM prenent en consideració els límits exactes de les finques i de la xarxa viària existent i 

prevista. D’acord amb tot allò comentat, la superfície total del polígon, segons aixecament topogràfic, 

és per tant de 56.215,60 m². 
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El planejament vigent al terme municipal d’Alcoletge, el “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) d’Alcoletge”, està aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques de data 26 de Juliol de 2012, havent-se publicat l’acord d’aprovació definitiva al 

DOGC núm. 6265, de data 8 de Juliol de 2013. 

 

 

2.3.   OBJECTIUS DEL PLA 

 

L'objectiu que persegueix la modificació, és la redistribució dels sistemes per eliminar un vial que no 

resulta necessari ni permet el futur desenvolupament de les necessitats de l’activitat econòmica del 

CASERFRI . Es ressitua dins l’àmbit del PAU15 la superfície com a espais lliures. 

 

Les determinacions que resulten de la modificació puntual no suposen cap increment del sostre 

edificable, ni de la densitat de l’ús industrial o de la intensitat dels usos. En aquest sentit, per tant, no 

cal preveure cap reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipaments 

d’acord al que estableix la legislació vigent en aquests casos. 

 

La present modificació preveu un increment de les reserves d’espais lliures públics en una superfície 

equivalent a la dels sòls de xarxa viària que se suprimeixen. No es produeix cap modificació en 

relació a les reserves de sòls d’equipaments previstes pel POUM. Apuntar que la present proposta no 

afecta habitatge social atès que no hi ha reserva ni es veuen modificades les previsions de la 

memòria social del POUM. 

 

D’acord al que preveu l’article 97.1 del TRLUC, la conveniència i oportunitat de la present Modificació 

es justifica al mateix temps pels interessos públics i privats concurrents dins de l’àmbit d’actuació 

previst.  

 

L'interès públic, que facilita el desenvolupament d’usos industrials i logístics al PAU15 amb ús 

predominant industrial i sota els principis que s’estableixen per portar a terme l’acció urbanística i que 

han d'incidir positivament en l'economia local, en el creixement sostenible i en el benestar de les 

persones. 

 

L'interès privat dels diferents promotors i/o de les activitats econòmiques que s’acabin implantant a 

l’esmentat PAU15, en el supòsit de desenvolupament dels sòls amb usos logístics amb necessitats de 

major dimensió, ja sigui pel manteniment o ampliació de les edificacions existents o per substitució de 

les mateixes en condicions que permetin un aprofitament adient i viable, que sense aquesta 

modificació no seria possible.  
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2.4.   QUADRES DE DADES I JUSTIFICACIÓ PARÀMETRES 

 

D’acord amb l’ajust de límits i dels sistemes exposat, la superfície del polígon resulta de 56.215,60 m² 

i inclou 34.072,28 m² de zones d’aprofitament privat i la resta (22.143,32 m²) correspon a sistemes de 

cessió pública (10.664,10 m² espais lliures, 3.794,55 m² equipaments i 7.684,67 m² xarxa viària). El 

sostre màxim previst resulta de 27.257,82 m² considerant el coeficient net de 0,80 m²st./m²sòl que 

estableix la normativa. L’ajust comentat no suposa modificar l’aprofitament atès que es manté la 

superfícies de sistemes. 

 

TAULA 1: SUPERFÍCIES SEGONS AJUST DE LÍMITS I SISTEMES AMB TOPOGRÀFIC 

 

SUPERFÍCIE ÀMBIT 100,00% 56.215,60 m² 100,00% 56.215,60 m²

SISTEMES 39,39% 22.143,32 m² 39,39% 22.143,32 m²

A.1 Parcs, jardins urbans i places 13,54% 7.611,59 m² 18,97% 10.664,10 m²

C.0 Equipament sense ús definit 6,75% 3.794,55 m² 6,75% 3.794,55 m²

B.2 Xarxa viària urbana 19,10% 10.737,18 m² 13,67% 7.684,67 m²

ZONES 60,61% 34.072,28 m² 60,61% 34.072,28 m²

4.1.b Industrial aïllada en parcel.la gran 60,61% 34.072,28 m² 60,61% 34.072,28 m²

APROFITAMENT NET (IEN) 0,80 m²st/m²s 0,80 m²st/m²s

TOTAL MÀXIM SOSTRE EDIFICABLE 100,00% 27.257,82 m²st 100,00% 27.257,82 m²st

100,00% 27.257,82  m²st 100,00% 27.257,82  m²st

*ajustat a àmbit i percentatges amb 2 decimals

PLANEJAMENT POUM (*) MODIFICACIÓ  POUM PROPOSTA

 

D’acord al que s’ha comentat i el que es proposa en aquest document, no correspon modificar cap 

dels articles de la normativa del POUM d’Alcoletge. 

 

Sí correspon en canvi, modificar amb les noves superfícies la fitxa del PAU15 inclosa a l’annex 

específic del Document 2 de la Normativa urbanística del POUM.  

 
 
Lleida, 3 de desembre de 2021 
 
 
Per ARQCOAS ARQUITECTURA I URBANISME SLP 

 
 
Albert Simó Bayona, arquitecte 
 
 
 
Oriol Monfort Casas, arquitecte 
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