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1 MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

 

1.1 INTRODUCCIÓ 

 
 
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 la present modificació del planejament general per modificar l’ordenació 

prevista per aquest. 
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1.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

1.2.1 Àmbit de la actuació 

 
L’àmbit de la present Modificació del POUM se circumscriu al PAU15 que inclou sòls urbans 

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

 

 
Imatge extreta del plànol 1 de situació del Projecte de Reparcel·lació. Font: POUM d’Alcoletge i pròpia. 

 

L’àmbit geogràfic del polígon d’actuació, es defineix gràficament a la documentació gràfica en funció a 

les previsions de la corresponent fitxa del POUM. Com es pot observar, en motiu de la redacció del 

present projecte s’ha preparat un aixecament topogràfic detallat del polígon. 

 

Aquet àmbit comprèn la major part de la parcel.la no edificada propietat de la mercantil CASERFRI SL 

(referència cadastral 7327008CG0172N0001GH). Concretament inclou 54.045,77 m² dels 54.819,44 

m² que té la parcel.la d’acord a l’aixecament topogràfic elaborat. Correspondrà en seu del projecte de 
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reparcel·lació procedir a la segregació de la superfície restant de 773,67 m² que excedeix de l’àmbit 

del polígon d’actuació.  

 

L’àmbit incorpora així mateix sòls de la xarxa de carrers i camins públics, concretament un tram del 

Camí Vell de Lleida o Camí de l’Alguer (camí que porta a les instal·lacions de l’empresa INDELESA). 

A efectes de completar la urbanització s’inclou també una part del semi vial de l’Avinguda de la Vall 

d’Aran (també anomenat Camí del Tossal de les Forques).  

 

Al plànol I.04 “Topogràfic i Ajust de Límits” d’aquest projecte es representa el límit del polígon segons 

el POUM (en taronja) i el límit del polígon ajustat segons el topogràfic detallat (en vermell). Com es 

pot observar 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. 

Al mateix plànol I.04 s’indica en cada part del perímetre els criteris adoptats per efectuar l’ajust. Això 

implica que la superfície inicialment prevista de 56.045,81 m² passa a ser de 56.215,60 m², el que 

suposa un increment del 0,3% de l’àmbit original. 

 

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

per tant de 56.215,60 m². 

 

 
 

1.2.2 Antecedents, estat actual i infraestructures 

 

La present modificació es redacta d’acord amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística: 

 

- “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Alcoletge”, 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. 

- 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. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLUC) 

- Pla territorial Parcial (PTP) del Ponent, aprovat definitivament d’acord al GOV/94/2007 per 

resolució de data 24 de juliol de 2007, havent-se publicat l’acord d’aprovació definitiva al DOGC 

núm.4982, de data 05 de octubre de 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. 
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Es troben redactats els corresponents projecte de reparcel·lació i urbanització (a càrrec de l’empresa 

ARQCOAS Arquitectura i Urbanisme SLP conjuntament amb l’empresa Colomer – Rifà) si bé 

correspon amb caràcter previ tramitar la present Modificació puntual.  

 

D’acord amb això no s’ha portat a terme els treballs d’urbanització ni s’ha aprovat el corresponent 

projecte de reparcel·lació amb les corresponents cessions de sistemes i d’aprofitament a càrrec dels 

titulars de les finques incloses en l’àmbit. 

 

ESTAT ACTUAL 
 

El plànol I.04 – Topogràfic i ajust de límits de la documentació gràfica permet observar que no trobem 

cap instal·lació o construcció existent dins l’àmbit. Les actuals instal·lacions de SALECO i el Grup 

CASERFRI es troben situades a l’est dins l’àmbit del PAU16 colindant, on s’estan portant a terme 

treballs d’urbanització. 
 

Actualment el sector a desenvolupar és un terreny que durant anys havia servit com a abocador de 

terres pel municipi d’Alcoletge. Al nord limita amb el Camí de la Vall d’Aran (que es la carretera que 

dona accés a l’actual nau de CASERFRI) i a l’oest limita amb el Camí de l’Alguer o Camí Vell de 

Lleida (que dona accés a les instal·lacions de l’ escorxador INDELESA). Ambdós camins estan 

asfaltats però no disposen d’enllumenat públic. 

 

Cal tenir present els condicionats derivats del PAU 16 amb un projecte d’urbanització en execució que 

limita amb l’àmbit d’actuació del present PAU15. Atès per tant que es preveu que estigui executat un 

cop comencin les obres del PAU 15 caldrà tenir en consideració la continuïtat del carrer A previst en 

relació al vial que provingui del PAU16. Aquests dos vials (el del PAU 16 i el del PAU 15) es 

connectaran a la cota 197,07 metres. 

 

Pel que fa al tipus de secció i atès que el PAU 16 defineix una secció tipus amb una vorera de 3 

metres d’ample, s’ha decidit donar-li continuïtat. El mateix pel que fa als materials de pavimentació i 

altres solucions d’acabats. 

 

INFRASTRUCTURES I SERVEIS EXISTENTS 

 

Pel que fa els serveis existents es té constància dels següents: 

 

- Xarxa d’aigua potable: només transcorre pel Camí de la Vall d’Aran. 

 

- Xarxa d’aigües residuals: pel Camí de la Vall d’Aran hi transcorre un col·lector en alta però es troba 

fora de servei. Això es degut a que l’any 2008 es van iniciar les obres per a la construcció de l’EDAR 
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del municipi d’Alcoletge però l’any 2012 es van aturar per falta de finançament. A dia d’avui, aquesta 

EDAR esta pendent d’acabar-se i es desconeix quan es posarà en funcionament. 

 

- Xarxes de Baixa i Mitja Tensió: tant als voltants com dins de l’àmbit del PAU 15 hi transcorren els 

dos tipus de línies. Algunes son aèries i altres estan soterrades. La titularitat de les línies és d’Endesa 

i d’Electra Red Energia, respectivament. 

 

- Col·lector de CASERFRI: s’ha detectat un col·lector de la nau actual de CASERFRI que travessa 

tota la parcel.la del PAU 15 i aboca les aigües l’altra banda del Camí de l’Alguer (a la xarxa 

secundaria de canals de reg i desguàs). Es un col·lector de formigó i se suposa que es unitari. 

 

- Pous de drenatge: al llarg del Camí de l’Alguer es detecten pous de drenatge del terreny. Aquests 

sembla ser que aboquen l’aigua drenada a l’altra banda del Camí de l’Alguer (a la xarxa secundaria 

de canals de reg i desguàs). 

 

- Xarxa de gas: a la cantonada oest del PAU 15 hi creua una canonada de gas. Aquesta travessa 

també el Camí de l’Alguer. 

 

 

 

1.2.3 Iniciativa  

 
La iniciativa i promoció de la present modificació puntual és de l’empresa CASERFRI S.L. amb CIF 

B09357203, amb raó social a Carretera de la Cogullada, 65 calle N (Mercazaragoza) a Saragossa 

(50014) i del propi Ajuntament d’Alcoletge amb CIF P2500400C, que l’adopten de comú acord i ha 

estat redactada pels arquitectes Albert Simó Bayona i Oriol Monfort Casas, tècnics competents 

d’acord amb l’addicional 13ª del TRLUC. S’estarà al que estableix l’apartat 3 de l’article 101 i l’article 

76.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 

de Catalunya (TRLUC), consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Atès que el TRLUC no admet la iniciativa privada per la tramitació de les propostes de modificació 

dels plans d’ordenació urbanística municipal, l’Ajuntament d’Alcoletge n’assumeix expressament la 

iniciativa pública per a formular-la. 

 

Com a domicili de notificacions es determina la de l’Ajuntament d’Alcoletge, en tant que administració 

actuant, amb seu al carrer Sitjar, 2 i codi postal 25660. 
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1.2.4 Estructura de la propietat  

 
L’estructura de la propietat es reflecteix al plànol d’informació número I.05 – Parcel·lari cadastral 

d’aquesta Modificació del POUM i correspon en la seva totalitat al propietari únic que pren la iniciativa 

(mercantil CASERFRI, SL, amb CIF B09357203). Les superfícies de les finques compreses en l’àmbit, 

són les expressades en el quadre que s’adjunta a continuació elaborat d’acord amb la informació 

cadastral, registral i topogràfica existent. 

 

Es tracta per tant d’un àmbit de propietari únic titular de la finca registral 1845 d’Alcoletge. 

 

Sobre l’esmentada parcel.la, trobem una servitud de pas sota terra de 4 metres d’ample sobre la 

canonada de gas que creua la parcel.la comentada. 

 

 
Imatge extreta del plànol 6 de finques aportades del Projecte de Reparcel·lació. Font: Pròpia. 
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TAULA 1: ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 

NUM. REFERÈNCIA CADASTRAL ADREÇA TITULAR NIF
FINCA 

REGISTRAL
SUPERFÍCIE 
REGISTRAL

SUPERFÍCIE 
CADASTRAL

SUPERFÍCIE 
INCLOSA ÀMBIT %

A 7327008CG0172N0001GH
Crta. Cogullada, 65 
(MercaZaragoza).       
50014 Zaragoza

CASERFRI SL B09357203 1.845 53.266,88 54.819,00 54.045,77 96,1%

B VIALS
Carrer del Sitjar, 2. 
25660 Alcoletge

AJUNTAMENT 
ALCOLETGE

P2501200F 2.169,83 3,9%

56.215,60 100,0%TOTAL SUPERFÍCIE

 

 
 

1.2.5 Planejament vigent 

 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

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. 

 

POUM ALCOLETGE 

 

El POUM defineix per l’àmbit de sòl urbà (tant als seus articles 12 i 411 com a la fitxa de l’annex 

específic de la normativa urbanística), un polígon d’actuació urbanística (PAU-15) de 56.045,81 m², a 

gestionar pel sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació amb els criteris que es relacionen 

a continuació:  

 

1. Definició del polígon d’actuació urbanística PAU-15  “Camí Vell de Lleida - B - Miralbó”, de 56.045,81 m² 

de superfície amb un ús general dominant industrial. Determinar pel seu desenvolupament el sistema 

d’actuació urbanística de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. S’estableix una 

edificabilitat neta de 0,80m²st./m²sòl. 

 

2. L'objectiu d'aquesta unitat d'actuació és la cessió i posterior urbanització del sòl públic. S’estableix la 

cessió del 10% de l’aprofitament mitjà al Projecte de Reparcel·lació. 

 

3. Concreció d’una reserva de sòl destinada a sistemes públics de 22.069,87 m² de superfície (previsió 

mínima de verd de 7.585,59 m²  i d’equipaments de 3.782,62 m²). 
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Plànol de Zonificació / Règim jurídic del sòl. S’ha marcat amb una estrella blanca la localització del PAU-15 , pel que s’estableix 

el règim de sòl urbà. Font: POUM d’Alcoletge. 

 

Conforme es deriva del “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Alcoletge”, els paràmetres 

urbanístics establerts a la normativa urbanística per a la qualificació de zona industrial aïllada – 

subzona parcel.la gran (clau 4.1b) es relacionen a continuació: 

 

SECCIÓ PRIMERA.- 

ZONA GENERAL INDUSTRIAL AÏLLADA (clau 4.1) 

(...) 

SECCIÓ TERCERA.- 

ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA EN PARCEL.LA GRAN (clau 4.1b) 

 

Art. 387 – Definició. (NB) 

Comprèn els sectors d’ús exclusivament industrial, amb ordenació en edificis aïllats. 

 

Art. 388 - Regulació de l'ordenació (NB) 

Per la regulació de la forma de l'edificació s'estableix el següent tipus d'ordenació: edificació aïllada o volumetria específica. 

 

Art. 389 – Edificabilitat bruta (NB) 

L'edificabilitat bruta d'aquesta zona resulta d'aplicar les condicions d'edificació definides en aquestes Normes. 

 

Art. 390 - Condicions de parcel·lació. (NB) 

(...) 

Parcel.la mínima : de 5.000 m2 o més 

Front mínim de parcel.la: l'amplada mínima de parcel.la, amidada a la línia de façana serà de 30,00 m 
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(...) 

 

Art. 391 - Condicions de l’edificació. (NB).  

Paràmetres referits al carrer. 

(...) 

Nombre màxim de plantes referit al carrer: 2P (PB+ 1 PP) 

Planta baixa referida al carrer: l'alçada de la planta baixa no es vinculant en aquesta zones i es podrà adaptar a les necessitats 

de l'activitat industrial 

 

Paràmetres referits a la parcel.la. 

 

(...) 

Coeficient d’edificabilitat neta: serà de 0,80 m²st/m²s 

 

(...) 

 

Ocupació màxima de la parcel·la: el coeficient d'ocupació màxima del sòl privat es del 60% On existeixi un planejament anterior 

(Pla Parcial o Estudi de Detall) s’estarà al que es determini en aquest planejament derivat. 

 

Densitat màxima d'habitatges neta: Es permet un habitatge per parcel·la major de 2.500 m² vinculat a l'activitat i com a màxim 

el sostre serà de 100 m². 

 

Alçada reguladora referida a parcel·la. 12,00 m. 15,00 m. en cambres de fred i sitges. L'alçada aparent exterior de l'edifici que 

inclou l’envolvent de la volumetria total de la coberta no superarà els 15.00m d'alçada. En cas requerit, prèvia justificació 

tècnica, les alçades poden adequar-se a les exigències dels processos de producció i elements tècnics emprats sense superar 

el 20% de l'ocupació i amb separacions mínimes dels límits de parcel·la igual a l’alçada. 

Separacions mínimes: A carrer: 3,00 m. A lateral: 3,00 m. A fons: 3,00 m. 

 

Paràmetres referits a l'edificació. 

(...) 

Edificació principal i auxiliar: S'admet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima del 5,00% i una alçada màxima de 

3,30 m destinada a aparcaments, caseta de vigilància o accés i similars. 

 

Art. 392 - Condicions d'ús. (NB) 

(...) 

2. Condicions dels usos generals de la zona 

Ús industrial (art. 186) Ús dominant 

La proporció entre l'ús dominant i els usos específics compatibles es regirà pel següent criteri: I ‘ús dominant haurà d'ocupar un 

mínim del 70% del sostre. Per reduir aquests percentatges serà necessària  la redacció d'un a Pla  especial que ho justifiqui. 

 

La distribució del sòl s’articula d’acord a la fitxa PAU-15 de la normativa urbanística del POUM inclosa 

en la pàgina següent. Les seves superfícies s’han adaptat a l’ajust de límits comentat al capítol 1.2.1 

en base a l’aixecament topogràfic. Igualment s’han ajustat els percentatges amb dos decimals en 

base a aquestes superfícies per tal que les dades numèriques resultin coherents. 
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PLA TERRITORIAL PARCIAL DE PONENT 

 

La Llei 1/1995, de 16 de març, per la que s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, mitjançant la 

modificació operada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, preveu set àmbits d’aplicació dels plans 

territorials parcials de Catalunya, un dels quals és el de Ponent, que comprèn las comarques de Les 

Garrigues, La Noguera, El Pla d'Urgell, La Segarra, El Segrià i l'Urgell.  

 
El Pla Territorial Parcial (PTP) de Ponent i Terres de Lleida va ser aprovat definitivament pel Govern 

de Catalunya en data de 24 de juliol de 2007. 

 

El PTP de Ponent i Terres de Lleida esmentat, recull els sòls objecte d’aquesta modificació dins el 

règim d’àrees especialitzades en relació al sistema d’assentaments. Dins d’aquestes, el PTP preveu 

àrees d’usos industrials i/o logístics. Es tracta de sòl urbà no consolidat i per tant amb regulació 

directa des del planejament general vigent, en aquest cas el POUM d’Alcoletge. 

 

Es recullen a continuació els articles de les normes del PTP esmentat que regulen aquest tipus de sòl: 

 

Article 3.4. Assentaments, planejament urbanístic i estratègies de desenvolupament 

 
1. Els àmbits dels nuclis i àrees urbanes i de les àrees especialitzades assenyalats en els plànols comprenen el sòl urbà i 
urbanitzable previstos en el planejament urbanístic vigent (…) 
 
(…) 
 
3. El Pla no afecta les expectatives del planejament vigent pel que fa al sòl urbà i urbanitzable. Tanmateix les estratègies que 
s’estableixen per a cada àrea han d’ésser tingudes en compte com a referències vinculants en les revisions dels plans 
urbanístics, en les modificacions que els afecten les superfícies de sòl urbà o urbanitzable i en l’avaluació de l’oportunitat de 
desenvolupar sectors de sòl urbanitzable no delimitat. 
 
 

Article 3.13. Estratègies per a les àrees especialitzades 

 
1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades, de manera especial les d’ús residencial, i 
l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat amb nuclis o àrees urbanes complexes i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar aïllades. Seran per 
tant propostes coherents amb els objectius del Pla territorial aquelles que les revisions dels POUM facin en el sentit de 
disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir 
una major integració de les àrees especialitzades que són contigües a les àrees urbanes 
 
(…) 
 
3. El Pla estableix les següents estratègies que s’assignen a cadascuna de les àrees especialitzades existents en el territori: 
 
a) Consolidació. S’assenyala la realitat de la implantació o la possibilitat de desenvolupament d’acord amb el planejament 
vigent, sense perjudici del que s’estableix en els apartats 1 i 2. 
 
El Pla assigna de manera generalitzada aquesta estratègia a cadascuna de les àrees especialitzades que recull el planejament 
urbanístic vigent. Tot i que en els plànols no se’ls assenyala cap estratègia concreta de manera individualitzada, s’entendrà que 
el Pla els assigna la de consolidació. 
 
 

S’inclou la zonificació del PTP comentat al plànol I.03.2 de la documentació gràfica 
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1.3 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
 

1.3.1 Objectius i criteris de la modificació  

 

L'objectiu que persegueix la modificació, és la redistribució dels sistemes per eliminar una previsió per 

un vial que no resulta necessari ni permet el futur desenvolupament de les necessitats de l’activitat 

industrial actual en base a grans espais especialitzats i de l’activitat econòmica del CASERFRI en 

particular. 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. 

 
 
 

1.3.2 Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació 

 
 

NECESSITATS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Es justifica la conveniència de la present modificació, que preveu reordenar els sòls de sistemes per 

obtenir una parcel.la de majors dimensions, en base a les necessitats del sector industrial en general 

que busca actualment grans espais o plataformes especialitzades així com en relació als plans futurs 

de desenvolupament de l’empresa CASERFRI. 

 

DESENVOLUPAMENT DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URANÍSTICA 

 

La necessitat de la modificació, així com la seva oportunitat i conveniència, es justifica 

complementàriament pels motius següents: 

 

1. Per adaptar les determinacions del POUM a les necessitats funcionals de les activitats 

econòmiques. 

2. Per facilitar el desplegament del planejament general.  
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3. Per flexibilitzar les propostes de desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística. 

 

En relació a l’adaptació de les determinacions del POUM a la legislació urbanística vigent cal 

considerar que, en l’article 58 del TRLUC i en l’article 68 del RLUC, s’estableix, de manera obligada, 

quins són els paràmetres que ha de determinar el planejament general en relació a la regulació dels 

polígons i del sòl urbà. 

 

La proposta de modificació facilita el desplegament del POUM, contribuint a fer viable el 

desenvolupament del polígon, en la mesura que el nou redactat dona majors possibilitats al 

desplegament. 

 

FUNCIÓ SOCIAL I VIABILITAT ECONÒMICA 

 

La proposta de modificació té com a objectiu, també, flexibilitzar les propostes d’ordenació del PAU15, 

possibilitant que l’ordenació i les tipologies de l’edificació s’adaptin a les necessitats canviants de la 

indústria al llarg de la vida del POUM.  

 

D’aquesta manera, també, es facilita el desplegament de la funció social de la propietat i la viabilitat 

econòmica dels sectors, perquè permet una major adaptació de les actuacions urbanístiques a les 

demandes del mercat, tot garantint el manteniment dels paràmetres fonamentals, que no són altres 

que els que determinen l’aprofitament urbanístic del sòl i els que conformen la base del model de 

ciutat. 

 

CONCURRÈNCIA INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS 

 

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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En clau de poble el potencial desenvolupament dels sector amb ús predominant industrial presenta 

l’oportunitat de desenvolupar i consolidar els sòls d’activitat econòmica al sud del nucli urbà i entorn a 

l’Avinguda de la Vall d’Aran d’acord a les pròpies previsions contingudes al POUM.  

 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

D’altra banda i d’acord a l’article 97 del TRLUC: 

 

"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 a 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 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." 
 

(...) 

 

S’aporta a continuació justificació per a cadascun dels supòsits esmentats anteriorment: 

 

a) La present proposta no suposa cap increment del sostre edificable, ni de la densitat de l’ús 

industrial o de la intensitat dels usos, ni la transformació global dels usos previstos anteriorment.  

 

b) La present modificació proposa la redistribució d’una parts dels sòls de sistemes, eliminant part de 

la vialitat que no resulta necessària i incrementant la superfície d’espais lliures. Es considera per tant 

que resulta coherent amb el model d'ordenació establert al POUM i adopta uns paràmetres coherents 
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amb la resta dels polígons d’actuació urbanística i els sòls urbanitzables que estableix aquest 

planejament general. 

 

D’altra banda no entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible 

atès que manté la compacitat del desenvolupament i redueix les superfícies potencialment 

impermeables de l’actuació. 

 

c) L'ordenació proposada no comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 

territorial. 

 

d) En relació a la projecció adequada dels interessos públics: 

 

Primer. No té per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic ni es modifica la reserva o posició dels 

espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius i es dona per tant un compliment adequat 

a les exigències que estableix l'article 98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la 

funcionalitat d’aquests. El present document suposa incrementar la reserva d’espais lliures públics. 

 

Segon. No 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. El present document 

incrementa les reserves d'espais lliures públics. 

 

Tercer. No es redueix la superfície dels sòls qualificats d'equipaments de titularitat pública. El present 

document no té cap impacte sobre els sistemes d’equipaments. 

 

Quart. No 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. El present document no té cap impacte sobre els 

sistemes d’equipaments. 

 

Cinquè. No 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. El 

present document no té cap impacte sobre els sistemes d’equipaments. 

 

 

 

1.3.3 Ordenació proposada 

 

S’altera la distribució de superfícies dels sòls de sistemes mantenint la superfície global i la posició 

prevista per a espais lliures (A.1) i equipaments (C.O). Concretament es transfereix part de la 
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superfície no preceptiva prevista per a vials (B.2) a efectes d’incrementar la superfície d’espais lliures. 

Això respon a la innecessarietat del vial central i a efectes d’obtenir una parcel.la de majors 

dimensions que permeti donar sortida a les necessitats de l’activitat econòmica prevista per part del 

promotor. 

 

En relació a la xarxa viària que es manté respecte les previsions actuals del POUM, trobem d’una 

banda en direcció nord sud el camí rural que va a les instal·lacions de l’empresa INDELESA i de 

l’altre, en direcció est oest, el carrer provinent del PAU16 a l’est. 

 

El tram urbà del camí rural passa a tenir 14 metres d’amplada i el nou carrer es planteja amb una 

secció de 12 metres d’acord a tot el que s’exposa a continuació. Aquesta es detallarà al corresponent 

projecte d’urbanització. El camí nord-sud cap a l’escorxador té una previsió de 12 metres d’ample al 

POUM i s’amplia fins a 14 metres. Pel que fa al vial est-oest la present proposta preveu incrementar 

dels 10 metres que conté el POUM actualment fins als 12 metres.  

 

CAMÍ D’INDELESA 

 

El camí que va fins a les instal·lacions d’INDELESA enllaça al nord amb l’Avinguda de la Vall d’Aran 

que no presenta una secció de més de 10 metres en aquell tram i al sud té continuïtat com a camí 

amb un tram d’aproximadament 5 metres d’ample. En qualsevol cas i de cara a futures actuacions 

s’incrementa en 2 metres la secció prevista actualment al POUM d’acord amb la voluntat municipal.  

 

Així mateix, i considerant els treballs d’urbanització, es podria plantejar una voravia de 2,0 metres, 

calçada central de 7,0 metres i a continuació aparcament lineal de 2,5 metres i una voravia de 2,5 

metres. Aquesta secció permetria preveure dos carrils de 3,5 metres, més que suficient per la 

circulació de camions i maquinària agrícola. 

 

Apuntar així mateix que pel seu traçat i el fet de ser una antic camí, no forma part de la xarxa 

funcional de la nova zona industrial, entre altres coses perquè limita amb tota la seva façana a una 

zona verda i per tant no serà mai el punt d’accés de les noves edificacions industrials. Així mateix 

presenta una continuïtat territorial en relació a la xarxa de camins més enllà de l’àmbit del PAU15 que 

ens ocupa.  

 

Complementàriament, atesa la configuració física actual trobem un talús d’aproximadament 2 metres 

en tota la seva banda est. El fet de passar de l’actual secció de 6 metres fins als 14 metres ja implica 

un costós i important  desmunt i moviment de terres. Plantejar una major secció tindria un cost 

desproporcionat i difícilment sostenible pel polígon. 
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Finalment, remarcar així mateix que la xarxa de camins rurals generalment no passen gairebé mai 

dels 6-8 metres d’ample amb el que una previsió de 14 metres ja és podria considerar sobrepassada 

respecte la pràctica habitual.  

 

La conclusió seria per tant que, atès que el camí comentat no intervé en el funcionament de la futura 

parcel.la de CASERFRI i valorant els moviment i enllaços amb el context, es justifica la determinació 

d’incrementar la secció del POUM fins a un total de 14 metres d’ample d’acord amb la voluntat 

municipal. 

 

NOU CARRER QUE ENLLAÇA AMB EL CARRER A DEL PAU16 

 

D’altra banda, el carrer est oest que enllaça a l’est amb les actuals instal·lacions de SALECO i el 

PAU16, s’amplia en secció aproximadament 2 metres respecte el POUM considerant que empalma 

amb un vial nou previst amb un ample de 11m al PAU16 i el passem a 12 metres. D’acord amb això 

és considera una ample adequant coherent, i no tindria massa lògica incrementar més la secció . 

 

En aquest cas, la secció del vial que es planteja al projecte d’urbanització és de 3 metres de vorera al 

costat de la zona 4.1b industrial (CASERFRI), dos carrils de 3,60 metres i una vorera de 1,80 al costat 

nord del carrer. 

 

 

 

1.3.4 Contingut documental 

 

D’acord amb l’article 118.4 del RLUC, les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades 

per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. 

 

En aquest sentit cal tenir en compte el següent: 

 

- La modificació proposada no implica cap alteració en l’agenda del POUM ni representa cap 

canvi en la seva avaluació econòmica financera de les actuacions a desenvolupar. 

- El present document no comporta la variació de cap paràmetre que intervingui en la 

determinació de les despeses i ingressos de la hisenda pública i per tant no correspon la 

previsió d’un informe de sostenibilitat econòmica.  

- La present modificació no possibilita un increment del sostre edificable ni un increment de la 

densitat de l’ús residencial o de la intensitat del usos, ni tampoc cap alteració sobre els 

sistemes urbanística i per tant no resulten d’aplicació els articles 98, 99 i 100 del TRLUC. 

- No s’inclou avaluació ambiental atès que ens trobem amb un planejament general avaluat 

ambientalment i una proposta que no presenta cap modificació respecte el planejament ni cap 

impacte sobre el medi ambient. 
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Són objecte de capítols separats més endavant les temàtiques corresponents a la participació 

ciutadana, justificació de la mobilitat, justificació ambiental, memòria social, sostenibilitat econòmica i 

agenda i avaluació econòmica.  

 

 

 

1.3.5 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 2: 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 precisió de 2 decimals

PLANEJAMENT POUM (*) MODIFICACIÓ  POUM PROPOSTA

 

 

Més enllà de l’ajust de límits en base a finques i topogràfic, es pot comprovar com es manté la 

superfície i la proporció dels sòls de sistemes, en el 39,39 %. Es justifica per tant que no s’incrementa 

l’aprofitament. 

 

S’adjunta a continuació taula amb l’ordenació del polígon d’actuació on s’inclou un resum dels 

principals paràmetres i la distribució del sostre segons les diferents parcel·les proposades. Aquestes 

parcel·les corresponen en aquest cas a una única finca que s’adjudica en seu de la present 

reparcel·lació. 
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TAULA 3: ORDENACIÓ SEGONS FINQUES RESULTANTS 

 

PARCEL.LA Nº MÀX. PLANTES SUPERFÍCIE 
(m²)

IEN    (m²st/m²sòl)
PARCEL.LA MÍNIMA 

(m²)

SOSTRE TOTAL 
(m²st)

1 PB+1PP 34.072,28 0,80 5.000,00 27.257,82

TOTAL 34.072,28 27.257,82

 

 

D’acord a tot allò establert en l’article 96.b i 98.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) si bé el present document 

correspon a una modificació del planejament general vigent (POUM) no s’altera la zonificació dels 

espais lliures (clau A.1) en relació al sistemes generals o locals establerts al POUM.  

 

No correspon a tal efecte incorporar la justificació que preveu l’apartat 6 de l’article 98 del TRLUC. 
 

 

1.3.6 Compatibilitat de l’actuació amb el planejament territorial 

 

LEGISLACIÓ TERRITORIAL 

 

El Pla territorial Parcial (PTP) de Ponent estableix les directrius i normes que han de complir les 

modificacions o revisions del planejament general i les de caràcter sectorial que es formulin per al seu 

desenvolupament. 

 

La modificació de sistemes que es proposa consistent en la reducció de xarxa viària urbana i 

l’increment d’espais lliures públics no presenta cap tipus d’afectació sobre les determinacions que 

estableix el planejament territorial atès que correspon al POUM i no a aquest regular l’ordenació dels 

polígons d’actuació urbanística .  

 

D’acord al que s’ha comentat al capítol de planejament vigent (1.2.4) de la memòria descriptiva així 

com en aquest queda justificada la compatibilitat amb el planejament territorial (PTP de Ponent). 

 

 

 

1.3.7 Fonament legal 

 

L’actual sistema legal a Catalunya està conformat essencialment pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), consolidat amb les 
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modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

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

d’urbanisme (RLUC). 

 

La modificació puntual objecte d’aquest expedient s’efectua en base a l’article 96 del TRLUC. En 

aquest article s’estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament 

urbanístic queda subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, amb les 

excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats contingudes a l’article esmentat. 

 

D’altra banda, l’article 97 del TRLUC sobre la justificació de la modificació de les figures del 

planejament urbanístic, determina que 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 i estableix els supòsits en el quals correspon fer 

una valoració negativa i denegar-la. La justificació esmentada ha quedat inclosa al capítol 1.3.2 

d’aquesta memòria justificativa. 

 

A efectes del que estableixen els articles 96, 99 i 100 del TRLUC la present modificació puntual no 

comporta un increment de sostre edificable ni un increment de la densitat de l’ús residencial o de la 

intensitat del usos atès que únicament preveu una reordenació puntual del sistema de xarxa viària 

urbana. Tampoc proposa la transformació dels usos ja establerts.   

 

En relació al que preveu l’article 98 del TRLUC tampoc implica cap tipus de modificació dels sistemes 

urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius actualment previstos. 

 

A efectes de l’article 100 del TRLUC no ens trobem davant la modificació d’una figura de planejament 

urbanística que requereixi un increment de les reserves per a sistemes urbanístics.  

 

L’objecte de la present Modificació Puntual del POUM d’Alcoletge s’ajusta per tant a les finalitats 

expressades en l’article 58 del TRLUC. Per altra banda, conté les determinacions pròpies de la seva 

naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis i normes corresponents 

i incorpora la documentació d’aplicació d’acord al que estableix l’article 59 del TRLUC. 

 

D’acord amb l’article 118.4 del RLUC, la present Modificació s’integra per la documentació adequada 

a la finalitat, contingut i abast de la modificació. 

 

La tramitació i terminis se subjectaran als establerts a l’article 85 del TRLUC i en general als articles 

que siguin d’aplicació en el Capítol II Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic 

del Títol Tercer de la mateixa Llei. S’ajustarà també als articles 110 i 111 del RLUC, que cal 

complementar amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 
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1.3.8 Justificació que no es tracta d’una revisió de planejament general 

 

La modificació plantejada, consistent en la reducció puntual de xarxa viària urbana i l’increment 

d’espais lliures públics, representa una modificació puntual del planejament general i no una revisió. 

 

La present proposta no representa cap alteració de l’estructura general i orgànica del territori, no 

modifica la classificació del sòl no urbanitzable ni tampoc s’ha acomplert el termini de vigència del 

POUM ni es dona cap de les circumstàncies previstes als apartats 2, 4 o 5 de l’article 95 del TRLUC. 

 

Article 95. Revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal 
 
(...) 
 
2. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, si les circumstàncies ho exigeixen, pot ordenar, amb 
l'informe previ de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, i havent concedit audiència als ens locals afectats, la revisió 
anticipada d'un pla d'ordenació urbanística municipal d'ofici, autoritzar-la a instància dels ens locals afectats o bé acordar-la a 
instància de les entitats urbanístiques especials o dels departaments interessats. 
 
(...) 
 
4. Són circumstàncies que justifiquen l'adopció de l'acord de revisió d'un pla d'ordenació urbanística municipal, sens perjudici 
de la tramitació d'una modificació puntual quan s'escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla d'ordenació urbanística 
municipal i les necessitats reals de sòl per crear habitatges o per establir activitats econòmiques. 
 
5. En tots els casos, és una revisió del planejament general l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica 
o el model d’ordenació o de classificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que consisteix 
en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions 
aprovades en els tres anys anteriors, un increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel 
planejament general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres d’urbanització 
executades. L’adaptació del planejament general municipal a les determinacions dels plans directors urbanístics no requereix 
en cap cas la revisió del planejament general municipal. 
 

Per tant la present proposta es tracta d’una modificació de les previstes als articles 116 i 117 del 

RLUC. 

 

Article 116. Revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal 
 
S’entén per revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i 
orgànica o el model d’ordenació o de classificació de sòl preestablerts. Cal procedir a la revisió del pla d’ordenació urbanística 
municipal bé sigui quan s’ha complert el termini fixat en el pla, quan es produeix alguna de les circumstàncies previstes en el 
pla per a la seva revisió, o quan es produeix alguna de les circumstàncies a les què es refereixen els apartats 2 i 4 de l’article 
93 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. 
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1.3.9 Memòria social 

 

La present modificació no produeix cap tipus d’impacte en relació a la memòria social ni a les 

reserves d’habitatges de protecció pública del POUM atès que únicament preveu reordenar la previsió 

del sistemes dins l’àmbit del PAU15. 

 

 

1.3.10 Justificació ambiental  

 

Pel que fa referència a l’avaluació ambiental ens trobem amb un planejament general avaluat 

ambientalment. El desenvolupament urbanístic que projecta la present modificació puntual no 

modifica les condicions medi ambientals que es desprenen de l’aplicació del planejament vigent, per 

la qual cosa resulta innecessària la incorporació d’informació mediambiental. És un sòl urbà i es situa 

en una zona completament urbanitzada i amb pràcticament totes les xarxes de servei en 

funcionament. 

 

Així mateix es considera que atès que no es modifiquen aspectes d’ocupació de l’edificació respecte 

del planejament aprovat i, considerant l'abast i contingut de la modificació, les determinacions que ara 

es proposen no impliquen cap nou tipus d'afectació sobre el medi en el qual s'actua.  

 

Es desenvolupa sobre sòls no productius. No es considera que les intervencions proposades alterin 

l’actual equilibri medi ambiental, ni per l’edificació proposada ni per l’actuació d’ordenació dels espais 

exteriors. 

 

El desenvolupament urbanístic que projecta la present modificació segueix les pautes de sostenibilitat 

que propugnen els articles 3 i 9 del TRLUC. 

 

Correspon considerar així mateix la legislació sobre avaluació d’impacte ambiental de projectes 

d’acord a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Mitjançant l’esmentada llei es van 

unificar en una sola norma la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes en el medi ambient, i el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació de l’impacte ambiental de projectes i modificacions 

posteriors a aquest text refós. 

 

 
Article 5. Definicions. 
 
1r «Avaluació ambiental estratègica» que és procedent respecte als plans i programes, i que conclou: 
 
i) Mitjançant la «declaració ambiental estratègica», respecte als sotmesos al procediment d’avaluació estratègica ordinària, de 
conformitat amb el que disposa la secció 1a del capítol I del títol II. 
ii) Mitjançant l’«informe ambiental estratègic», respecte als sotmesos al procediment d’avaluació estratègica simplificada, de 
conformitat amb el que disposa la secció 2a del capítol I del títol II. 
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Article 6. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica. 
 
(...) 
 
2. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada: 
 
(…) 
 
c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, no compleixin els altres requisits 
esmentats a l’apartat anterior. 
 
Secció 2a Procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic 
 
Article 29. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de presentar davant l’òrgan 
substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental 
estratègica simplificada, acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de 
contenir, com a mínim, la informació següent: 
 
a) Els objectius de la planificació. 
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables. 
c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o programa en l’àmbit territorial 
afectat. 
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació. 
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes. 
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el 
medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el canvi climàtic. 
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 
 

Així mateix i d’acord a l’article 59 del TRLUC correspon incloure: 

 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental. 

 
D’altra banda i d’acord al que preveu el marc normatiu vigent en matèria ambiental i en particular la 

disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 

l’activitat econòmica: 

 
(...) 

 
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents: 
 
(...) 
 
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el medi 
ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general: 
 
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que es refereixen només a sòl 
urbà 
 
(...) 
 
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les modificacions dels plans 
urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no 
produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la 
fase preliminar de l’elaboració de la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El 
termini per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa 
té efectes desestimatoris. 
 

Entenem que el cas de la modificació que ens ocupa no seria objecte d’avaluació ambiental 

estratègica atès que es desenvolupa íntegrament en sòl urbà, atès que ens trobem amb un 
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planejament general adaptat (POUM) que incloïa PAU15 i que per tant els efectes ja han estat 

avaluats i finalment atesa la manca d’efectes significatius sobre el medi ambient. 

 

D’acord amb tot allò comentat se sol·licita a l’òrgan ambiental l’emissió de resolució expressa de no 

subjecció a l’avaluació ambiental. 

 

 

1.3.11 Justificació mobilitat 

 

Pel que fa a la mobilitat i d’acord amb allò previst a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el 

que estableix l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, en el cas de les modificacions del planejament general aquests 

estudis s’han de incorporar, com a un document independent, en els casos que la modificació 

comporti nova classificació de sòl urbà o urbanitzable: 

 

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 territorials i urbanístics següents: 
 
(...) 
 
b)Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
 
(...) 
 

Atès que no ens trobem en el supòsit comentat, no correspon la incorporació d’un estudi d’avaluació 

de la mobilitat generada. 

 

 

1.3.12 Programa de participació ciutadana i document comprensiu 

 

Pel que fa al programa de Participació Ciutadana (articles 22 i 105 del RLUC), el planejament 

urbanístic general del municipi d’Alcoletge està adaptat a les disposicions de la Llei d’urbanisme i  

disposa d’un programa de participació ciutadana. En qualsevol cas la tramitació se cenyirà al que 

disposa el TRLUC per a la tramitació de les figures de planejament general, complementada per les 

disposicions de la Llei de procediment administratiu. 

 

En aplicació de l’article 8. “Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 

urbanístics” del TRLUC, caldrà exposar públicament la present Modificació del POUM. 

 

D’acord amb la legislació d’urbanisme vigent es procedirà a la publicitat del pla de tal manera que 

l’aprovació inicial de la Modificació del POUM es publicarà: al web municipal, a un diari oficial de la 
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província, a dos diaris de màxima audiència i mitjançat un Edicte municipal s’exposarà al tauler 

d’anuncis municipal. 

 

Per altra banda, en aplicació de l’article 8.5a) és preceptiu adjuntar al document de la Modificació del 

POUM un document comprensiu per la ciutadania que de manera resumida exposi les dades 

principals de la modificació, tal i com es determina als punts Primer i segon d’aquest apartat 8.5a). 

 

Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i 

concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 

 

Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un 

instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la 

vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració. 

 

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 cal incorporar un document comprensiu, aquest 

s’incorpora i forma part d’aquesta modificació en document independent (annex 2). 

 

 

1.3.13 Informe de sostenibilitat econòmica 

 

L’article 59.3.d del TRLUC estableix que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal 

cal incorporar un informe de sostenibilitat econòmica. 

 

Aquest informe de sostenibilitat econòmica, que es refereix a la redacció del pla d’ordenació 

urbanística municipal, per extensió, es pot considerar aplicable a les seves modificacions posteriors, 

quan es produeix la variació d’aquelles determinacions o dels paràmetres que formen part de dit 

informe. 

 

En aquest cas, la modificació del POUM no comporta la variació de paràmetres generals que 

intervenen en la determinació de les despeses i ingressos de la hisenda pública i per tant no resulta 

possible ni correspon la inclusió d’un informe de sostenibilitat econòmica. 

 

En qualsevol cas la reducció de la superfície de xarxa viària a mantenir suposa un estalvi en relació a 

les despeses considerant que aquesta és més elevada que la corresponent als espais lliures. 

 

FONAMENT DE DRET 

 

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana 

Article 22. 
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4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions de transformació urbanística haurà d’incloure un informe o 

memòria de sostenibilitat econòmica, en el que se ponderarà, en particular, l’impacte de l’actuació en les Hisendes Públiques 

afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en funcionament i la prestació 

dels serveis resultants, així como la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Article 59.3. Documentació dels plans d'ordenació urbanística municipal 

d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació dels sòl destinat a usos 

productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 

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

 

 

1.3.14 Justificació servituds aeronàutiques aeroport Lleida-Alguaire 

 

Al plànol O.03 de la documentació gràfica es representen les línies de nivell de les superfícies 

limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Lleida-Alguaire que afecten a l’àmbit, les 

quals determinen les altures (respecte el nivell del mar) que no pot sobrepassar cap element 

constructiu (inclosos tot els seus elements com ara antenes, para-raigs, xemeneies, equips d’aire 

condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius, etc.), modificacions del terreny o objecte 

fix (torres elèctriques de suport, pals, antenes, aerogeneradors incloses les seves pales, cartells, etc.) 

així com el gàlib de viari o via fèrria. 

 

L’execució de qualsevol construcció, instal·lació (torres elèctriques, pals, antenes, aerogeneradors 

incloses les pales, mitjans necessaris per la construcció (incloses grues de construcció o similars) o 

plantació, requerirà acord favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) conforme 

als articles 30 i 31 del Decret 584/72 modificat pel Real Decret 297/2013. 

 

Lleida, 3 de desembre de 2021 

 

Per ARQCOAS ARQUITECTURA I URBANISME SLP 

 

Albert Simó Bayona, arquitecte 

 

 

 

Oriol Monfort Casas, arquitecte 
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N o r m a t i v a  

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  
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2 NORMATIVA 

 
 

2.1 Normativa urbanística proposada 

 

 

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.  

 

S’inclou l’esmentada fitxa modificada a l’Annex 1 del present document. 

 

Lleida, 3 de desembre de 2021 

 

Per ARQCOAS ARQUITECTURA I URBANISME SLP 

 

Albert Simó Bayona, arquitecte 

 

 

 

Oriol Monfort Casas, arquitecte 
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3 GESTIÓ 

 

La present Modificació del POUM en cap cas altera la delimitació existent del polígon d’actuació 

urbanística PAU15 en sòl urbà no consolidat. Es manté així mateix la cessió del 10% de l’aprofitament 

mig prevista al POUM en seu del corresponent projecte de reparcel·lació. 

 

 

3.1 Sistema d’actuació 

 
 

Les determinacions establertes al present document de modificació puntual no incideixen en relació a 

les figures i mecanismes de gestió atès que es manté tot allò previst pel PAU15 al POUM. 

 

Tampoc correspon preveure cap alternació en relació a la modalitat de gestió d’acord amb el que 

estableix l’article article 121 del TRLUC. 

 

En base a allò previst al planejament general es planteja per tant una reparcel·lació pel sistema de 

compensació bàsica d’acord a allò previst als articles 130 a 135 i concordants del Decret Legislatiu 

1/2010, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) i 

l’article 170 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’Urbanisme de Catalunya (RLUC). 
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4 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 

 

 
No correspon la inclusió d’agenda o del programa d’actuació atès que no es modifica cap dels sectors 

ni actuacions previstes al planejament general vigent. 
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5 ESTUDI ECONÒMIC 

 

5.1 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

 
 
D’acord a tot allò comentat la present modificació fa referència a un canvi puntual en relació a les 

reserves de sistemes. No és per tant objecte d’avaluació econòmica i financera atès no s’altera 

l’equilibri de beneficis i càrregues.  

 

D’una banda no es produeix cap modificació en relació a càrregues urbanístiques, i de l’altre tampoc 

s’altera l’aprofitament urbanístic de cap qualificació o àmbit de gestió. 

 

El present treball tampoc modifica les previsions de l’Avaluació econòmica i financera del POUM atès 

que no afecta a les inversions previstes en aquesta ni genera cap tipus de càrrega urbanística. 
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