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 TÍTOL IV - NORMATIVA 
 
 

CAPÍTOL 1 – DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
 
 
 

A – NATURALESA, ABAST TERRITORIAL i VIGÈNCIA 
 

 
Art. 1.  Àmbit territorial  
 
L’objecte d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal –en 

endavant POUPM-, és l’ordenació urbana i territorial dels municipis de 
Biosca, Granyena de Segarra, Les Oluges, Massoteres, Montornès de 
Segarra, Plans de Sió, Sant Guim de la Plana i Talavera, tots ells 
pertanyents a la comarca de la Segarra. 

 
 
Art. 2.  Composició i efectes 
 
El present POUPM, amb unitat de criteri, ordena el territori abastat 

pels vuit municipis descrits, si bé a efectes de la gestió urbanística es 
descomposa en vuit POUMS autònoms. 

 
En aquest sentit, la gestió i les respectives actualitzacions i/o 

revisions es podran dur a terme, com  a mínim, en base a unitats territorials 
d’àmbit municipal. 

 
 
Art. 3.  Marc jurídic  
 
El present POUPM s’emmarca en la Llei d’Urbanisme (Decret 

Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme),  en endavant Llei d’Urbanisme, el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) i demés legislació 
complementària d’aplicació a Catalunya. 
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El present POUPM es du a terme en base a l’apartat 2 de l’article 59 
de la Llei d’Urbanisme, que estableix que en el cas de l’escassa complexitat 
urbanística d’un municipi que només exigeixi distingir entre sòl urbà i sòl 
no urbanitzable, el POUPM es limitarà als plànols d’informació i de 
delimitació del sòl urbà i no urbanitzable, les normatives urbanístiques 
bàsiques, alineacions i rasants i l’informe mediambiental.  

 
 
 
Art. 4.  Vigència 
 
 Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal, en endavant 

POUPM, tindrà vigència indefinida fins a la seva revisió. 
 
 
 
Art. 5.  Circumstàncies justificatives de la seva revisió 
 
Motivarà la revisió d’aquest POUPM el compliment d’algun dels 

supòsits en que vingui obligada per disposició legal, o el desequilibri en les 
hipòtesis d’evolució de magnituds bàsiques com població, ocupació, renda, 
etc.  sobre les que es fonamenten les previsions de creixement dels 
municipis.  

 
El present POUPM, ajustat des de l’inici a l’apartat 2 de l’article 59 

de la Llei d’Urbanisme, en el seu procés de redacció ha detectat tensions de 
creixement en alguns nuclis que desborden els requisits que aquest article 
legal contempla. Aquestes previsions es donen hores d’ara amb major 
intensitat a Massoteres, concretament al mateix nucli de Massoteres, i a 
Plans de Sió, al nucli de les Pallargues i de Concabella, amb possible 
actuació a l’àmbit Sisteró - Pelagalls. 

 
La proposta d’ambdós municipis, recolzada pel Consell Comarcal de 

la Segarra, consisteix en mantenir el tràmit encetat ordenant els sòls urbà i 
no urbanitzable, i iniciar el debat sobre la oportunitat d’endegar la redacció 
d’un POUM propi, adaptat a les especificacions de l’article 57 de la Llei 
d’Urbanisme. Si la conclusió d’aquests estudis és el oportú contemplar 
zones de creixement, aquest serà motiu de revisió. 

 
En tot cas, la revisió o revisions s’ajustaran al previst a l’art, 93 de la 

Llei d’Urbanisme. 
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Art. 6.  Abast normatiu i contingut 
 
Els documents que integren el present POUPM: 
 
1. DOCUMENTACIÓ ESCRITA 

- Memòria  
- Informació 
 - Dades Generals   
 - Memòria social 
 - Estudis d’inundabilitat 
- Criteris, Objectius i Justificació 
- Normes urbanístiques 
- Catàleg d’edificis i paratges d’interès 
- Informe ambiental 
- Catàleg de masies i cases rurals 
 

2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

- Plànols d’informació. 
- Altimetria dels termes municipals 
- Imatges fotogràfiques 
- Usos actuals 

- Ordenació del sòl urbà 
- Classificació del sòl 
- Alineacions i rasants 
- Zonificació  

- Ordenació del sòl no urbanitzable 
 
 
Art. 7.  Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
 
La modificació de qualsevol dels elements d’aquest POUPM, 

s’ajustarà al previst als arts. 94 i 95 de la Llei d’urbanisme. 
 
 
Art. 8.  Interpretació del seu contingut 
 
Les Normes d’aquest POUPM s’interpretaran d’acord amb el seu 

contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del mateix. En els casos 
de imprecisió prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat i 
a la major dotació d’equipaments comunitaris. En quan a la documentació 
gràfica, prevaldrà la d’escala gràfica de major precisió. 

 
En cas de dubtes d’interpretació, s’aplicaran les regles 

d’interpretació del planejament urbanística fixades en l’art. 10 de la Llei 
d’Urbanisme. 
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CAPÍTOL 2 – EL TERRITORI 
 
 
A. RÈGIM URBANÍSTIC CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
 
 
Art. 9. Règim urbanístic del sòl 
 
El règim urbanístic del sòl depèn de la classificació, de la 

qualificació en zones o sistemes i de la inclusió en un polígon d’actuació 
urbanística en sòl urbà. 

 
 
Art. 10.  Classificació del sòl 
 
El sòl del territori es classifica en: 
- Sòl Urbà 
- Sòl No Urbanitzable 
 
Al seu torn, el Sòl Urbà es classifica en: 
- Sòl Urbà Consolidat 
- Sòl Urbà no consolidat 
 
 
 

B. CLASSES DE SÒL 
 
 
Art. 11.  Concepte de sòl urbà 
 
Constitueixen el sòl urbà: 
 
a) Els terrenys que el present POUPM inclou de manera 

expressa en aquesta classe de sòl perquè, havent estat 
sotmesos al procés  d’integració en el teixit urbà, tenen tots 
els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees 
consolidares per l’edificació d’almenys dues terceres parts 
de llur superfície edificable. El simple fet que el terreny 
confronti amb carreteres i vies de connexió interlocal i amb 
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vies que delimiten el sòl urbà, no comporta que el terreny 
tingui la condició de sòl urbà. 

b) Els terrenys que en execució del planejament urbanístic, 
assoleixin el grau d’urbanització que aquest determina. 

 
 
Art. 12.  Concepte de solar 
 
Als efectes del present POUPM, tenen la consideració de solar els 

terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a la edificació, 
segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els següents requisits: 

 
a) Que disposin  del serveis urbanístics següents, amb les 

característiques adequades per a l’ús del sòl previst per aquest 
POUPM: 

a. Xarxa viària amb grau de consolidació suficient per a 
permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica 
municipal 

b. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
c. Xarxa de sanejament 
d. Subministra d’electre. 

b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants 
c) Que sigui susceptibles de llicència immediata perquè no han estat 

inclosos en un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació 
urbanística pendents de desenvolupament. 

d) Que per a edificar-los, no s’hagin de cedir altres terrenys per a 
destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions 
o a completar la xarxa viària. 

 
Aquest precepte s’aplica exclusivament en el sòl urbà, i no 

s’inclouen terrenys que confrontin amb carreteres i vies de connexió 
interlocal i amb vials que delimitin el sòl urbà. 

 
 
Art. 13.  Concepte de sòl urbà consolidat 
 
Constitueixen el sòl urbà consolidat: 
 
a) Els terrenys que tenen la condició de solar d’acord amb l’article 

anterior 
 
b) Els terrenys als quals només manca, per a assolir la condició de 

solar, assenyalar les alineacions i rasants, o bé completar o acabar 
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la urbanització en els termes assenyalats en l’apartat a. de l’article 
anterior, tan si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un 
polígon d’actuació urbanística o en un pla de millora urbana com 
si no hi ha estat inclosos. 

 
 
Art. 14.  Concepte de sòl urbà no consolidat 
 
Té la condició de sòl urbà no consolidat altre que el consolidat. 
 
El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat quan el present POUPM 

el sotmet a actuacions de transformació urbanística incorporant-lo a sectors 
de millora urbana o polígons d’actuació urbanística, o quan, a conseqüència 
de la nova ordenació, deixa de disposar d’alineacions i rasants o s’hagin de 
cedir terrenys per a destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar 
alineacions o a completar la xarxa viària. 

 
 
Art. 15.  Concepte de sòl no urbanitzable 
 
Constitueixen el sòl no urbanitzable: 
 
a) Els terrenys que aquest POUPM els classifica com a sòl no 

urbanitzable per raó de  
a. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació 

sectorial i pel planejament territorial que exigeixi aquesta 
classificació, com a conseqüència de la necessitat o 
conveniència d’evitar la transformació dels terrenys per a 
protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic,  
forestal o d’altre tipus. 

b. Especificacions dictades pels Plans Directors Urbanístics 
c. La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la 

protecció del domini públic. 
 

b) Els terrenys que el present POUPM considera necessari classificar 
com a sòl no urbanitzable per raó de: 

a. La concurrència dels valors considerats per la legislació 
aplicable en matèria de règim del sòl i de valoracions. 

b. L’objectiu de garantir la utilització racional del territori i la 
qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament 
urbanístic sostenible. 

c. La necessitat d’utilització racional del territori i del medi 
ambient, conjuminant les necessitats de creixement amb la 
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preservació dels recursos naturals, i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics, culturals i ecològics. 

d. La concurrència d’altres objectius establerts pel present 
POUPM i pel planejament territorial o urbanístic. 

e. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions 
geogràfiques protegides, de denominació d’origen o amb 
referents històrics vinculats al conreu. 

 
c) Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no 

inclosos en sòl urbà. 
 

 
 

C. TIPOLOGIA DELS SÒLS 
 
 
Art. 16.  Sistemes 
 
Els sistemes urbanístics són els terrenys que el present POUPM 

reserva per a comunicacions, equipaments comunitaris, espais lliures 
públics i reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. Els 
sistemes es classifiquen en: 

 
A.  Sistemes generals 
 
Els sistemes generals són aquells que llur nivell és d’abast municipal 

o superior. 
 
Els sistemes generals configuren l’estructura general del territori i 

determinen el desenvolupament urbà. 
 
B. Sistemes Locals 
 
Els sistemes locals són aquells que llur nivell de servei és un àmbit 

d’actuació de sòl urbà, o el conjunt de sòl urbà d’un municipi, d’acord amb 
el que estableix el present POUPM. 
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CAP. 3- EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT, GESIÓ URBANÍSTICA 
 

A. DISPOSICIONS COMUNS 
 
Art. 17.  Gestió de l’aigua 

 L’aigua és un recurs escàs  a les planes interiors de Catalunya, i la 
seva gestió responsable és un  dels eixos principals del present POUPM. 
Totes les actuacions previstes al present POUPM o permeses per ell, 
hauran d’adequar-se expressament a: 
 

- La Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE) 
- Els Criteris d’intervenció en els espais fluvials (ACA, març 2002) 
- Les Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial (ACA-2007) 
- El document de l’ACA “Gestió de l’aqüífer Vicfred- Guissona. Proposta de              
Normes d’explotació” de desembre de 2007.  
 
En general, totes les actuacions de subministre, evacuació, depuració 

i aquelles altres situades en zona d’afectació de lleres o espais fluvials, 
requeriran informe vinculant de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 

 
 

B. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ 
 
Art. 18.  Plans de Millora Urbana 
 
Els Plans de Millora Urbana, que el present POUPM denominarà 

com a PMU, són àmbit delimitats de terrenys que tenen la necessitat 
d’actuacions prèvies a la lliure disposició del sòl urbà. 

 
Els Plans de Millora Urbana contenen les determinacions pròpies de 

llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en 
els estudis, els plànols i les normes corresponents. En aquest sentit els 
Plans de Millora Urbana: 

a) Qualifiquen el sòl en els àmbits on no ho hagi fet el POUPM, amb 
caràcter imperatiu quan els formats viaris o tipològics de les 
edificacions estigui acotats, o indicatiu en els altres casos. 

b) Regulen els usos i els paràmetres de l’edificació que han de 
permetre l’atorgament de llicències 

c) Assenyalen alineacions i rasants o les ajusten si el Pla les 
predefinís.  
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d) Defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. El Pla 
pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses alternatives. 
En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament les 
dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de l’edificació 
que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de l’àmbit, admeten 
variació. 

e) Estableixen les condicions de gestió i els terminis per a promoure 
els instruments corresponents i per a executar les obres 
d’urbanització i d’edificació, sense perjudici que aquests puguin 
ser modificats pel programa d’actuació urbanística municipal 

f) Preveuen la localització concreta dels terrenys on s’ha de 
materialitzar, si s’escau, la reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, i estableixen els terminis en els 
quals l’administració actuant i els propietaris adjudicataris de sòl 
destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar 
l’edificació dels dits habitatges. 

g) Els Ajuntaments, o el Consell Comarcal per delegació, en ocasió 
de la tramitació d’un pla de millora urbana, han de concretar les 
característiques del mobiliari urbà, l’arbrat, l’enjardinament, el 
paviment de les voreres, el tipus de vorades, d’enllumenat públic i 
de senyalització. 

 
Amb independència de les opcions específiques per a cada modalitat 

de sòl urbà,  els PMU tenen per objectiu,  amb caràcter general: 
a) La reforma interior 
b) La remodelació urbana 
c) La transformació d’usos 
d) La reurbanització 
e) Completar el teixit urbà. 
 
Per a l’assoliment d’aquests objectius, els PMU poden: 

1) Determinar operacions urbanístiques que comportin el 
desenvolupament o la reconversió del model urbanístic de 
l’àmbit de que es tracti, quant a l’estructura fonamental, 
l’edificació existent o els usos principals. 

2) Establir la substitució integral o parcial de les 
infrastructures d’urbanització i la implantació de noves 
infrastructures, per raons d’obsolescència o d’insuficiència 
manifesta de les existents, o per les exigències del 
desenvolupament econòmic i social. 
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3) La possibilitat d’aprofitament privat del subsòl i, 
específicament, de mantenir o no, en tot o en part, 
l’aprofitament privat preexistent. 

4) L’ús del subsòl, vinculat a l’ús públic i a la prestació de 
serveis públics, amb les consideracions següents: 

a. Sotmetiment a les servituds administratives necessàries per 
a la prestació de serveis públics o d’interès públic, sempre 
que aquestes servituds siguin compatibles amb l’ús de 
l’immoble privat servent, d’acord amb l’aprofitament 
urbanístic atribuït. 

b. Expropiació del subsòl en cas  que les servituds 
administratives necessàries per a la prestació  de serveis 
públics o d’interès públic, quan aquestes servituds no 
siguin compatibles amb l’ús de l’immoble privat servent, 
d’acord amb l’aprofitament urbanístic atribuït. 

c. Accions condicionades a la preservació de riscs 
d. Acciona condicionades a la protecció de restes 

arqueològiques d’interès declarat 
e. Accions condicionades als aqüífers classificats d’acord 

amb la legislació sectorial respectiva en cada cas.  
 
 
Art. 19 Polígons d’actuació urbanística 

Les bosses de sòl urbà consolidat amb entitat superficial suficient 
que en permeti la racionalitat de les operacions urbanístiques, als que 
només manca, per a assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions 
o les rasants, o bé completar o acabar la urbanització, han estat inclosos en 
polígons d’actuació urbanística.  

 
Les alineacions dels sòls urbans consolidats inclosos en polígons 

d’actuació urbanística, venen definides al present POUPM, així com 
aquelles obres d’urbanització que manca completar per a l’assoliment de la 
condició de solar. 

 
 
Art. 20.  Aplicació de contribucions especials 

1.- Els sistemes generals no inclosos en polígons o sectors i les 
actuacions aïllades en sòl urbà, quan no sigui possible delimitar polígon, 
s’executaran mitjançant expropiació forçosa. 

 
2.- Quan l’execució dels mateixos es derivin especials beneficis per 

altres propietaris confrontats o pròxims, l’Administració actuant podrà 
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repercutir els costos d’expropiació, a través de les contribucions especials a 
càrrec dels propietaris beneficiats, d’acord amb el que disposa l’art. 103.4 
de la Llei d’Urbanisme. 

 
 

Art. 21.  Cessions de terrenys destinats a sistemes 

En els Plans de Millora Urbana que s’aprovin en desenvolupament 
del Present POUPM, hauran de preveure la cessió gratuïta i obligatòria a 
favor de l’Ajuntament de tots els terrenys destinats a sistemes per aplicació 
dels estàndards regulats pel propi POUPM. 

 
La cessió obligatòria gratuïta dels terrenys destinats a sistemes o del 

10% d’aprofitament, es produirà en execució dels sistemes d’actuació 
previstos en l’instrument de planejament o en la delimitació del sector 
objecte de PMU, d’acord amb el previst en la Llei d’Urbanisme, sens 
perjudici del procediment d’ocupació directa previst en l’art. 150 de la 
referida Llei. 

 
 
Art. 22.  Pla d’Etapes 

Els Plans de Millora Urbana que es redactin hauran de fixar un Pla 
d’Etapes que contempli la cessió i execució de la urbanització, així com els 
terminis màxims per a la construcció de l’edificació, tenint en compte les 
característiques del Planejament i les previsions del present Pla, essent 
d’aplicació en qualsevol cas els articles 113 i 104 de la Llei d’Urbanisme. 

 
 
Art. 23.  Característiques dels Projectes d’Urbanització 

Els projectes d’urbanització són projectes d’obres que tenen per 
finalitat posar en pràctica l’execució material de les determinacions dels 
plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en 
els àmbits d’actuació urbanística. 

 
Els projectes d’urbanització poden fer referència a totes les obres 

d’urbanització o únicament a les obres d’urbanització bàsica, que 
comprenen les relatives a sanejament, amb xarxa separativa, incloent-hi els 
col·lectors d’aigües pluvials, els col·lectors  d’aigües residuals i les 
actuacions adequades relacionades amb la depuració d’aigües residuals, 
connectant amb la xarxa municipal sempre que se’n demostri la capacitat, o 
conduint-les directament als punts d’abocament; la compactació i 
l’anivellament dels terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi els passos 
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de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d’aigua, energia 
elèctrica, i de connexió a les xarxes de telecomunicacions.  

 
Si el projecte fa referència només a obres d’urbanització bàsiques, 

s’ha de completar posteriorment amb un o diversos plans d’urbanització 
complementaris. Els projectes d’urbanització no poden modificar les 
determinacions del planejament que executen. 

 
La documentació dels projectes d’urbanització ha de comprendre una 

memòria descriptiva de les característiques de les obres, el plànol de 
situació degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec 
de prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el 
pressupost i el pla d’etapes.  

 
Per a l’execució de les determinacions contingudes en aquest Pla i 

als Instruments de planejament que el desenvolupin, respecte a les obres 
d’urbanització, s’hauran de redactar els corresponents Projectes 
d’Urbanització complementaris per l’execució de les obres d’urbanització 
no bàsiques (art. 87 de la Llei d’Urbanisme). Així mateix es podran 
redactar projectes d’obres ordinàries quan l’actuació no tingui per objecte 
executar íntegrament les determinacions del planejament urbanístic. 

 
Els projectes hauran de comprendre la documentació assenyalada en 

l’art. 87 de la Llei d’Urbanisme, i les previsions assenyalades en la 
legislació sectorial vigent en cada moment. 
 

 
Art. 24.  Conservació de les obres d’urbanització 

1.- En els polígons d’actuació, en els que la seva situació sigui 
exterior al casc urbà de la població, la conservació de les obres 
d’urbanització i el manteniment de les dotacions i instal·lacions dels 
serveis públics serà preferentment a càrrec dels propietaris dels terrenys, 
que a tal efecte hauran d’integrar-se preceptivament en una Entitat 
Urbanística de Conservació. 

2.- Aquesta obligació podrà ésser assumida voluntàriament pels 
propietaris del Polígon d’actuació, o imposada pel Pla Parcial en els termes 
establerts en la Llei d’Urbanisme i reglament que la desenvolupi. 
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C. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
 
Art. 25.  Parcel·lacions  

Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no 
urbanitzable. Les segregacions només es podran autoritzar quan afectin 
unitats mínimes de conreu que, a més, garanteixin un nivell de renda mitjà 
dins la comarca per a la unitat familiar. 

 
 
Art. 26.  Masies i cases rurals  

El present POUPM identifica en el catàleg de masies i cases rurals, 
aquelles que són susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, 
justificant-se en cada cas les raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials que en determinen la preservació 
i la recuperació, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a establiment 
hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment 
de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure. 

 
Les masies i cases rurals hauran de regularitzar la seva situació 

administrativa, sol·licitant a la CHE la corresponent autorització 
d’aprofitament d’aigües subterrrànies o bé la concessió d’aigües, 
l’autorització d’abocament d’aigües residuals, així com que hauran 
d’adequar-se al punt 5 del RD 9/2008 i a l’art. 6 i les DT 1ª i 2ª del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLLU) (inundabilitat). 

 
 

Art. 27.  Activitats admeses en sòl no urbanitzable 

1.- Activitats d’interès públic  

En el sòl no urbanitzable s’admeten actuacions específiques amb 
destí a activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en 
el medi rural. A aquest efecte, són activitats d’interès públic: 

- Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, 
d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a 
l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l’ús de que es tracti. 

- Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb el 
usos urbans 

- Les infrastructures d’accessibilitat 
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- Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics 
com les telecomunicacions, la infrastructura hidràulica en 
general, les xarxes de subministrament d’electre, 
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el 
tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès 
públic. 

 
L’autorització de qualsevol d’aquestes activitats ha de justificar que 

l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el 
qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors paisatgístics, històrics, 
arqueològics, científics, ambientals o culturals, per l’existència de riscs 
naturals o pel fet d’estar subjecte a limitacions i servituds per a la protecció 
del domini públic.  

 
Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de 

manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera 
negativa la connectivitat territorial. 

 
2.- Noves construccions 

En el sòl no urbanitzable, a més de les activitats previstes en aquest 
article, només es poden admetre com a noves construccions, respectant en 
qualsevol cas les incompatibilitats i les determinacions de la normativa 
urbanística i sectorial aplicable: 

 
- Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera 

o, en general, rústica 
- Les construccions pròpies d’explotació de recursos naturals 

procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les 
instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció 
d’aquests recursos, sempre que produeixin un impacte 
ambiental menor si es duen a terme en el lloc d’origen. 

- Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin 
directament i justificadament associades a una de les 
activitats d’explotació descrites en els apartats anteriors. 

- Les estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d’altres serveis de la xarxa viària. 

- Les construccions i les instal·lacions destinades a l’execució, 
el manteniment i el funcionament de les obres públiques. 

- Les construccions destinades a les activitats de turisme rural 
o de càmping prèvia tramitació d’un pla especial urbanístic. 
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3. Tanques 

Els tancats de finques que limitin amb camins fora del nucli urbà, es 
situaran a un mínim de 5 metres del seu eix. La tipologia dels tancats serà 
la pròpia del sòl rústec, amb una alçada màxima de 1.80 metres, i, a partir 
d’un metre d’alçada, serà calada en un 50% com mínim. L’espai entre el 
tancat i el camí, haurà de permetre el pas ocasional de maquinària agrícola 
de grans dimensions que excedeixin l’amplada del camí en qüestió. 

 
 
Art. 28.   Construccions pròpies de l’activitat agrícola. 
 
Sense perjudici de les normes d’actuació en sòls de protecció 

especial o territorial que es desprenen del Pla territorial de ponent, i les 
pròpies de la Xarxa Natura 2000 o el PEIN, les construccions agrícoles es 
subjectaran a les següents normes. 

 
1. Magatzems agrícoles en el medi rural 

Els camins d’accés han de garantir el pas i maniobra dels vehicles 
propis de l’activitat agrícola (tractors, “cosetxadores”, etc. 

 
Les edificacions es situaran a un mínim de 10 metres tant des dels 

eixos dels camins públics com dels altres límits de la finca. L’alçada 
màxima de les construccions no superarà en cap punt els 10 metres si es 
tracta de magatzem de palla o similar, en que les parets laterals no estan 
tancades per tres dels quatre costats, i 6 metres en els altres casos. En tot 
cas, seran d’aplicació les condicions de la tipologia de sòl en que s’instal·li 
i caldrà garantir la integració al medi i el paisatge. 

 
Les plataformes d’anivellament on s’assentin les construccions 

pròpies de l’activitat agrícola es situaran entre 2.50 metres per sota i 2 
metres per sobre del nivell natural del terreny. En tot cas, si la plataforma 
s’altera mes d’un metre respecte la cota del terreny natural (+/- 1 metre), el 
projecte contindrà una memòria justificativa de l’impacta paisatgístic.  

 
2.- Magatzems agrícoles a l’entorn urbà 

Aquesta subzona pretén donar resposta: aquell aspecte característic 
de la Segarra, consistent en el fet que pagesos amb terres en el sòl rústec, 
construeixen els coberts per a guardar el tractor, eines i estris propis de 
l’activitat  a l’entorn del nucli urbà, en base a les condicions següents 

- Sòl: No urbanitzable. 
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- Parcel·lació: S’admet la segregació en sòl no urbanitzable de 
peces de terreny de no menys de 500 m2 sempre que es donin les 
circumstàncies següents: 

 Si simultàniament s’agreguen a terres de conreu 
discontínues, i només quan que aquestes tinguin una 
superfície equivalent a les unitats mínimes de 
conreu. 

 Que la finca de la que es segreguin, no perdi la 
condició d’unitat mínima de conreu. 

- Tipus d’edificació: A precari inscrit al registre de la Propietat. 
- Les edificacions es situaran a un mínim de 8 metres de camins i 5 

dels altres límits, i s’integraran en el medi en que es situïn, tenint 
una morfologia anàloga a la dels naus agrícoles que el POUPM i 
la Llei d’Urbanisme admeten en el sòl no urbanitzable. 

- La segregació de dos o més peces de terreny en un radi inferior a 
100 metres, exigirà la tramitació d’un pla especial que en 
garanteixi la integració al medi en que es situïn. 

- Les característiques de les edificacions són: 
 Característiques: Cobert o magatzem 
 Sòl mínim: 500 m2 
 Ocupació màxima 50% 
 Edificació màxima: 0.50 m2 de sostre/m2 de sòl 
 Plantes: Una 
 Alçada: 6 metres. 
 Separació a camins: 8 metres 
 Separació a altres costats: 5 metres 
 Tanques: les pròpies del medi rural. 

- Usos admesos: 
 Magatzems agrícoles 
 Aparcament de tractors, “consetxadores”, remolcs i 

maquinària agrícola diversa. 
 Les activitats manufactureres o mecàniques que es 

limitin a l’auto manteniment. 
 Magatzem d’estris, eines i elements propis de 

l’activitat agrícola. 
 Eres 
 El emmagatzematge de combustible per a la 

maquinària requerirà la tramitació del projecte de 
l’activitat que garanteixi la prevenció d’accidents en 
tractar-se de materials de ris. 

- Usos prohibits: 
 Qualsevol mena de comerç 
 Habitatge 
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 Indústria en qualsevol categoria 
 Qualsevol mena d’activitat no assimilable a la 

explotació agrícola. 
 L’arrendament de la nau. 

- Les llicències per a aquesta mena d’establiments es tramitaran 
davant l’Ajuntament i serà preceptiu recavar informe del 
departament de Medi Ambient i Habitatge i del Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida.  

- No s’admet aquesta modalitat de nau agrícola en sòls de protecció 
especial. 

 
 
Art. 29.  Condicions dels construccions residencials 
 
Sense perjudici de les normes d’actuació en sòls de protecció 

especial o territorial que es desprenen del Pla territorial de ponent, i les 
pròpies de la Xarxa Natura 2000 o el PEIN, les construccions residencials 
es subjectaran a les següents normes. 

 
- Alçada reguladora màxima: 7 metres 
- Nombre de plantes màxim: Dues (2) 
- Pendent màxim de la teulada: 30% 
- Per sobre de la teulada, s’admeten xemeneies, però no terrasses ni 

elements tècnics. 
- Característiques: Caràcter rural evitant tipologies pròpies des 

xalets urbans. 
- Materials i colors:  

 Es prohibeix l’obra vista. 
 L’acabat de façana serà d’arrebossat i pintat o similar 
 Els colors de les façanes seran terrosos 
 La teulada serà a base de teula àrab. 
 Els projectes contindran un fotomuntatge que 

n’acrediti la integració al medi. 
 Les cantoneres i llindes de finestra seran de pedra. Es 

valorarà la inclusió de pedra natural en tota la façana. 
- Separacions: 5 metres a qualsevol límit de la finca 
- Els residents d’acreditar la seva dependència econòmica de les 

explotacions agràries, ramaderes o d’explotació dels recursos 
naturals en les condicions que determini el Servei territorial 
d’Urbanisme de Lleida. 

- Els familiars amb grau de parentesc de primer grau del titular de 
les explotacions, podran construir el seu propi habitatge amb les 
condicions següents: 
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 No es podran segregar les parcel·les ocupada per 
l’habitatge 

 No es podran construir més de tres habitatges en una 
sola finca. 

- Les extensions superficials de conreu seran, com a mínim les 
següents: 

 
 Secà Regadiu Ramaderia 

1 habitatge 5 ha. 2 ha 2 ha 
2 habitatges 9 ha 3.5 ha 4 ha 
3 habitatges 12 ha 5 ha 6 ha 
4 habitatges Prohibit 

 
- En qualsevol cas, pel que fa al tràmit de concessió de la llicència 

municipal d’obres, seran d’aplicació els articles 48 a 51 de la llei 
d’urbanisme. 

 
 

Art. 30.  Autorització d’activitats en sòl no urbanitzable  

1. Actuacions específiques d’interès públic 

L’aprovació prèvia dels projectes d’activitats d’interès públic, 
correspon a l’ajuntament, i l’aprovació definitiva correspon a la comissió 
territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’adoptar en el termini de tres 
mesos de que se li presenti l’expedient complert.  

 
En tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores 

aplicables a fi d’evitar la degradació i fragmentació d’espais agraris i de 
minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis 
i les infrastructures associats sobre la qualitat del paisatge. I també de les 
condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les quals 
s’ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si s’escau, pels 
motius que estableixen els apartats 3 i 4 de l’art. 85 de la Llei d’Urbanisme.  
L’avaluació de l’impacte ambiental es tramita d’acord amb la legislació 
sectorial específica, quan és preceptiva. 

 
La actuacions en sòl no urbanitzable altre que les d’interès públiques, 

es regiran per allò disposat als articles 49, 50 i 51 de la llei d’urbanisme 
(segons modificacions del Decret 10/2004) 

 
2. Xarxes de servies 
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Les noves xarxes elèctriques i de telecomunicacions seran 
preferentment soterrades, autoritzant-se els serveis aeris sempre que es 
donin les següents condicions 

 
- Inexistència d’alternatives al cablejat aeri 
- Raons d’imperiós interès públic 
- Garanteixi la integració paisatgística 
- Compromís de soterrament en cas de transformació urbana 

d’alguna de les zones de pas. 
- Estudi d’impacte ambiental de la instal·lació. 
- Pla Especial d’integració al medi i d’integració paisatgística, 

especialment pel que fa a 
 Transformadors 
 Antenes de telefonia 
 Molins de vent 
 Rescloses 
 Altres estacions de producció d’energia elèctrica 

- Eliminació absoluta de risc d’incendi 
- Garanteixi la protecció dels hàbitats i les espècies  
- Acreditar la compatibilitat amb les zones subjectes al Pla 

d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i als espais de la xarxa 
Natura 2000, d’acord amb la respectiva normativa 
d’aplicació. 

- No es permeten instal·lacions aèries en àrees de protecció 
especial. 

 
3. Vies pecuàries 

Les vies pecuàries es regulen d’acord amb la seva legislació 
específica. Els ajuntaments en faran la classificació en el termini màxim de 
tres anys a partir de la vigència del POUPM. Un cop classificades, les vies 
pecuàries s’incorporaran coma part integrant del POUPM. 

 
 
Art. 31.   Ús comercial 

En el sòl no urbanitzable no s’autoritzaran grans i mitjanes 
implantacions comercials d’acord amb allò que determina la normativa Pla 
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (decret 379/2006, de 10 
d’octubre, pel qual s’aprova del PTSEC. 

 
 
Art. 32.  Protecció de valors en sòl no urbanitzable  



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-23- TÍTOL IV- NORMATIVA  

El sòl no urbanitzable no pot ser dedicat a usos que, atenent els 
valors que aquest pla d’ordenació urbanística plurimunicipal protegeix i 
preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o 
naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització de dits valors i 
l’assoliment de les dites finalitats. 

 
 

Art.  33.  Plans de Millora del medi rural 

El sòl no urbanitzable es objecte d’especial protecció que pot 
completar-se mitjançant Plans Especials o sectorials que tinguin per 
objecte: 

 
- La protecció del paisatge i dels elements concordants amb el 

mateix. 
- La promoció de plans d’explotació agrícola i/o forestal. 
- La delimitació. Promoció i mesures de manteniment d’una 

xarxa de camins d’accés per a vianants. 
- Pla de conservació i manteniment dels camins existents, 

proposant eventuals ampliacions en virtut de les importants 
dimensions de les modernes maquinàries agrícoles, 
especialment les de collita. 

- La promoció dels elements mes singulars, i la seva promoció 
turística. 

 
 
Art. 34. Estudis d’Impacte Ambiental i prevenció d’incendis. 

En totes aquelles actuacions que hagin d’executar-se en el territori 
que puguin comportar un impacte ambiental negatiu, implicar riscos pel 
medi ambient, un elevat risc de contaminació atmosfèrica o d’altres 
perjudicis anàlegs, i sempre que ho determini la legislació sectorial vigent, 
serà necessari efectuar un estudi d’avaluació d’impacte ambiental, que 
haurà d’acompanyar-se amb el projecte corresponent, d’acord amb el que 
prescriu el “Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de julio de Evaluación 
de Impacto Ambiental”, modificat per la “Ley 6/2001, de 8 de Mayo” i 
disposicions concordants comunitàries (Directiva 85/337/CEE), estatals o 
catalanes. 

 
Tanmateix serà d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis 

contemplades en el Decret núm. 64, de 7 de març de 1995, especialment en 
el que fa referència a la franja de protecció de les  urbanitzacions. Són 
objecte d’avaluació ambiental: 

 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-24- TÍTOL IV- NORMATIVA  

a) El present POUPM i la/es seva/es revisió/ons. 
b) Les modificacions que es duguin a terme del mateix quan alterin 

la classificació o qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si 
la classificació o qualificació urbanística resultant comporta un 
canvi en els usos d’aquest sòl. 

c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no 
urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris no compatibles 
amb els usos urbans, les instal·lacions i les obres necessàries per a 
la prestació dels serveis tècnics, les estacions de subministrament 
de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària, i les 
construccions destinades a l’activitat de càmping.  

d) Els plans parcials de delimitació. 
e) Els instruments de planejament o llurs modificacions que 

estableixin el marc per a autoritzar projectes sotmesos a avaluació 
d’impacte ambiental d’acord amb el que estableix la legislació 
sectorial. 

 
 
 
 

D. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS 
 
 
Art. 35. Habilitació de l’Administració 

L’aprovació dels plans especials urbanístics habilita l’administració 
competent per a executar les obres i les instal·lacions corresponents, sense 
perjudici de l’exigibilitat  de les llicències i les autoritzacions 
administratives que siguin preceptives. 

 
 
Art. 36.  Determinacions 

Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que 
exigeixen el planejament territorial, el present POUPM o, a manca de 
definició en els mateixos, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, 
degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les 
normes i els catàlegs que s’escaiguin. 

 
 
Art. 37.  Previsió de plans especials urbanístics 
 
Sens perjudici del que es puguin aprovar en virtut de la legislació 

sectorial, es redactaran plans especials urbanístics en els casos següents: 
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a) Quan siguin necessaris per al desenvolupament de les 
determinacions contingudes en els plans territorials parcials, 
sectorials i el present POUPM. 

b) Per a l’ordenació de recintes i conjunts artístics. 
c) Per a la recuperació i el millorament del paisatge urbà. 
d) Per a la protecció addicional de les vies de comunicació. 
e) Per al millorament d’àmbits rurals. 
f) Per a la identificació i la regulació de les masies i cases 

rurals no incloses en el primer catàleg del present POUPM. 
g) Per a la protecció i millorament dels espais agrícoles i 

forestals. 
h) Per a la protecció i millorament dels espais fluvials. 
i) Per a la protecció, en generals, del medi natural i el 

paisatge. 
j) Per a l’ordenació del subsòl sinó és objecte d’un altra figura 

de planejament derivat. 
k) Per ala implantació de càmpings i d’establiments de turisme 

rural. 
l) Per a concretar la titularitat i l’ús dels equipaments 

comunitaris sinó ho fa el present POUPM. 
m) Per a l’execució directe d’obres corresponents a les 

infrastructures del territori o als elements determinants del 
desenvolupament urbà, pel que fa a l’assenyalament i la 
localització de les infrastructures bàsiques relatives a les 
comunicacions terrestres i aèries, a la infrastructura 
hidràulica en general, a les infrastructures de gestió de 
residus, a l’abastament i subministrament d’aigua, al 
sanejament, al subministrament d’electre, a les 
telecomunicacions, a la producció d’energia a partir de 
fonts renovables i a la resta de sistemes urbanístics 
generals. 

n) Per a la implantació d’activitats vinculades a l’explotació de 
recursos naturals. 
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CAPÍTOL 4 – DRETS I DEURES DELS PROPIETARIS  
 
 

A. DRETS I DEURES DELS PROPIETARIS EN SÒL URBÀ 
 
 
 

Art. 38.  Drets i deures dels propietaris de sòl urbà consolidat. 

Els drets i els deures dels propietaris del sòl urbà consolidat, es 
resumeixen en els següents apartats: 

1.- Dret d’acabar les obres d’urbanització en sòl urbà 

Els propietaris de sòl urbà tenen el dret d’executar o acabar les obres 
d’urbanització perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, i a 
edificar, sota les condicions establertes per aquest POUPM, els solars 
resultants. 

2.- Deure dels propietaris de sòl urbà consolidat 

Els propietaris de sòl urbà consolidat han d’acabar o completar a llur 
càrrec la urbanització necessària per a que els terrenys assoleixin la 
condició de solar, sota el principi del repartiment equitatiu de les càrregues 
i beneficis urbanístics. 

3.- Deure d’edificar 

Els propietaris de sòl urbà consolidat estan obligats a edificar els 
solars resultants en els terminis i d’acord amb les determinacions que fixin 
el POUPM o el programa d’actuació urbanística municipal. 

4.- Deure de rehabilitació 

Els propietaris de sòl urbà consolidat resten subjectes a les normes de 
rehabilitació urbana establertes pel POUPM o bé pel programa d’actuació 
urbanística municipal per a àmbits determinats. 

 
 
Art. 39. Cessions de sòl amb aprofitament en sòl urbà no 

consolidat 
 
Els propietaris  de sòl urbà no consolidat han de cedir a 

l’administració actuant, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de 
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l’aprofitament urbanístic dels àmbits d’actuació inclosos en sectors de 
millora urbana o en polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte 
determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament o 
la reconversió del model urbanístic de l’àmbit de que es tracti, quant a 
l’estructura fonamental, l’edificació existent o els usos principals. 

 
L’Administració Actuant fixarà l’emplaçament del sòl amb 

aprofitament urbanístic en el procés de reparcel·lació, i pot atendre les 
diferents qualificacions per tal d’assegurar la participació de la iniciativa 
privada en la construcció d’habitatges de protecció pública. 

 
La cessió de sòl amb aprofitament urbanístic pot ser substituïda pel 

seu equivalent en altres terrenys fora del sector si es pretén millorar la 
política d’habitatge o si la ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la 
única i indivisible. En aquest cas, la cessió pot ésser substituïda també per 
l’equivalent del seu valor econòmic.  En qualsevol cas, l’equivalent s’ha de 
destinar a conservar o ampliar el patrimoni públic del sòl. 

 
 
Art. 40.  Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat 

inclosos en àmbits d’actuació urbanística. 
 
 Els propietaris de sòl urbà no consolidat adscrits a sectors objecte de 

pla de millora urbana o a polígons d’actuació urbanística ,  tenen els 
següents deures: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats 
del planejament urbanístic. 

b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, i 
lliure de càrregues, gravàmens o arrendataris,  tot el sòl 
reservat pel planejament urbanístic per a sistemes 
urbanístics locals al servei de l’àmbit de desenvolupament, i 
els sistemes urbanístics generals que el present POUPM 
inclogui dins l’àmbit d’actuació. 

c) Costejar i, si s’escau, executar la urbanització, sens perjudici 
del dret de rescabalar-se de les despeses d’instal·lació de les 
xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament d’electre, 
de distribució de gas si s’escau, i de a la infrastructura de  
telecomunicacions, a càrrec a les empreses 
subministradores, en la part que, segons la reglamentació 
específica, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris. 

d) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament. 
e) Executar en els terminis establerts pel planejament 

urbanístic la construcció de l’habitatge protegit. 
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f) Conservar les obres d’urbanització en els supòsits que s’hagi 
assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin 
justificadament el POUPM o el programa d’actuació 
urbanística, vinculant-la objectivament a la manca de 
consolidació del sòl o de la insuficiència de la urbanització. 

 
 

Art. 41.  Propietaris de sòl urbà no consolidat no inclosos en 
àmbits d’actuació urbanística 

 
Els propietaris de sòl urbà no consolidat no adscrits a àmbits 

d’actuació urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament, de 
manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o 
qualsevol tipus de via del sistema de comunicació o a llurs ampliacions que 
siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 

 
 

B. DRETS DELS PROPIETARIS EN SÒL NO URBANITZABLE 
 

Art. 42.  Drets dels propietaris 
 
Els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de 

disposició de llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels 
terrenys, sempre sota imperatius derivats del principi d’utilització racional 
dels recursos naturals i dins els límits establerts per la Llei d’Urbanisme, 
per la legislació sectorial, pel present POUPM i per la legislació que sigui 
aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta mena de sòl. 

 
 
 

CAPÍTOL 5 – LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
 

A. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
 

Art. 43.  Actes subjectes a llicència. 

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts 
per la Llei d’Urbanisme i pel present Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres, entre els que 
destaquen: 

- Les parcel·lacions urbanístiques. 
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- Les obres de construcció i d’edificació de nova planta 
- Les obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació 

d’edificis, construccions i instal·lacions existents. 
- La demolició total o parcial de construccions i edificacions. 
- Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte 

d’urbanització. 
- La primera ocupació o utilització, i el canvi d’ús, dels edificis 

i les instal·lacions. 
- Els moviments de terres i les obres de desmuntatge o 

explanació en qualsevol classe de sòl. 
- Obres i usos provisionals, d’acord amb allò establert per la 

Llei d’Urbanisme. 
- L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 
- L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin 

les característiques del paisatge. 
- La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 
- L’obertura, pavimentació o modificació de camins rurals. 
- La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars. 
- La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
- La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres. 
- La col·locació de cartells i tanques de propaganda. 
- Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl. 
- Les instal·lacions de línies elèctriques, telefòniques o d’altres 

similars. 
- La col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions.  

Totes les altres actuacions exigides pel present Pla 
d’Ordenació Urbanística i les ordenances municipals. 

 
Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits als 

articles 1 del R.D.U i 179 de la Llei d’Urbanisme i, en general, qualsevol 
activitat que afecti les característiques naturals del terreny i/o a la imatge 
del territori.  La necessitat d’obtenir autoritzacions d’altres administracions 
públiques, no deixa sense efecte l’exigència d’obtenir llicència municipal, i 
aquest s’atorga  sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin 
preceptives. 

 
Les llicències tindran caràcter públic. Les llicències no impliquen 

l’autorització municipal per als actes d’ocupació de la via pública o 
terrenys confrontats, ni per altres usos o activitats relacionades amb l’obra 
autoritzada. Quan els actes d’edificació i ús del sòl es realitzessin per 
particulars en terrenys de domini públic, s’exigirà també llicència, sense 
perjudici de les autoritzacions o concessions que siguin pertinents atorgar 
per els titulars del domini públic. 
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Art. 44.  Actes de les administracions públiques 

En relació als actes assenyalats en l’article anterior, quan aquests 
siguin promoguts per òrgans de les administracions públiques, serà també 
preceptiva l’obtenció de la corresponent llicència municipal, i serà 
d’aplicació el que disposa l’art. 182 Llei d’Urbanisme.   

 
 
Art. 45.  No necessitat de l’obtenció de llicència. 

Les obres d’urbanització, construcció i/o enderroc que s’executin 
d’acord amb un Projecte d’Urbanització aprovat per a l’Ajuntament i les 
que s’executin com a compliment d’una ordre municipal sota la direcció 
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, no requeriran la preceptiva llicència 
municipal. Tampoc les parcel·lacions o divisions de finques resultants d’un 
projecte de reparcel·lació. 

 
 
Art. 46.  Responsabilitats. 

Les llicències s’entendran atorgades llevat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers, i no podran ser invocades pels titulars per a excloure o 
disminuir la responsabilitat civil o penal en que puguin incórrer en 
l’exercici de les activitats corresponents. En tot cas, el seu atorgament no 
implicarà per a l’Ajuntament cap responsabilitat pels danys o perjudicis 
que es puguin produir en motiu o ocasió de les activitats que es realitzin en 
virtut de les mateixes. 

 
 
Art. 47.  Classificació de les llicències. 

Es preveuen, com a mínim, els següents tipus de llicències: 
- Llicència d’obres majors. 
- Llicència d’obres menors 
- Llicència de parcel·lació 
- Llicència de primera ocupació 
- Llicència de modificació d’ús. 
- Llicència d’instal·lació de grues torre i aparells elevadors per 

a les obres 
- Llicència d’enderroc. 
- Llicència de rètols i elements tècnics que afecten a la façana. 
  
Aquest llistat no exclou que l’Ordenança Municipal corresponent 

pugui preveure d’altres tipus de llicència de les no anomenades en aquest 
apartat. Les seves condicions, així com els requisits i condicions per a 
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sol·licitar-les i el procediment per al seu atorgament vindran regulats per la 
legislació vigent en l’actualitat per Decret 179/1995 (ROAS) i la Llei 3/98, 
d’intervenció integral de l’Administració ambiental, l’art. 180 Llei 
d’Urbanisme, i les Ordenances Municipals aprovades amb anterioritat o 
posterioritat a aquest POUPM. 

 
En quan a les activitats o usos comercials, serà d’aplicació el que 

disposa la Llei 17/2000, de 29 de desembre d’equipaments comercials, el 
Decret 346/2001, de 24 de desembre que la desenvolupa i altres 
disposicions concordants, en especial el Pla Territorial d’Equipaments 
Comercials. 

 
 
Art. 48.  Establiment de terminis per edificar per part de 

l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament podrà aplicar allò previst en els articles 167 i següents 

de la Llei d’Urbanisme amb l’objectiu d’incentivar el sector de la 
construcció i d’evitar la retenció especulativa dels solars. L’Ajuntament 
podrà constituir el Registre Municipal de Solars, d’acord amb el que 
determina l’art. 169 Llei d’Urbanisme. 

 
 
Art. 49.  Llicència de primera ocupació. 

Acabades les obres, l’interessat ho comunicarà a l’Ajuntament, 
sol·licitant la llicència de primera ocupació.  

 
Els serveis tècnics municipals comprovaran si l’obra s’ha ajustat en 

la seva execució a la llicència atorgada i també si s’han reparat tots els 
danys i perjudicis causats en la via pública, desguassos, subsòl, 
clavegueram, aigües potables, cables elèctrics i qualsevol altre servei 
anàleg. 

 
Per sol·licitar la llicència caldrà aportar el certificat final d’obra, 

l’alta en el padró a efectes de l’impost sobre béns immobles i qualsevol 
altre document que exigeixi l’Ordenança Municipal. Resta prohibit als 
titulars de l’edifici construït la seva ocupació sense la prèvia obtenció de la 
llicència de primera ocupació. 

 
L’empresa concessionària del subministrament de l’aigua potable, no 

podrà subministrar aigua per a l’ús domèstic en edificis que no comptin 
amb la llicència de primera ocupació. 
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Art. 50.  Certificats sobre Aprofitament Urbanístic. 

Amb independència de les altres mesures de publicitat dels plans 
previstes per la normativa vigent, els particulars podran demanar certificats 
d’aprofitament urbanístic, referits a una finca concreta, mitjançant la 
sol·licitud dirigida a l’Ajuntament acompanyada d’un plànol 
d’emplaçament a escala 1:1000 com a mínim, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 99 de la Llei d’Urbanisme. 

 
 
 

B. LLICÈNCIES I ACTIVITATS EN EDIFICIS FORA 
D’ORDENACIÓ O VOLUM DISCONFORME 

 
Art. 51.  Edificis i instal·lacions de fora d’ordenació. 

1. Edificis fora d’ordenació 

Es consideren fora d’ordenació les construccions, instal·lacions i 
usos que per raó de l’aprovació del planejament urbanístic, quedin 
subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament i 
cessament. 

 
 
Queden fora d’ordenació totes les edificacions i instal·lacions 

implantades il·legalment en el sòl no urbanitzable. 
 
La situació de fora d’ordenació comportarà el règim jurídic que 

estableix l’art. 102 de la Llei d’Urbanisme.  
 
2. Obres permeses en edificis fora d’ordenació 

En els edificis fora d’ordenació es podran fer: 

a) Les reparacions que exigeixi la salubritat pública 
b) La obres necessàries per al garantiment de la seguretat de les 

persones. 
c) La bona conservació de les construccions i instal·lacions. 
 
3.- Actuacions prohibides en edificis fora d’ordenació 

Resten expressament prohibides: 

a) Les obres que comportin augment del valor d’expropiació. 
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b) Els canvis d’ús de les construccions i instal·lacions que estan fora 
d’ordenació es poden autoritzar en els supòsits i condicions 
regulades en l’article 53.5 de la Llei d’Urbanisme. 

 
 
Art. 52.  Edificis amb volum disconforme 

1. Edificis amb volum disconforme 

Els edificis i instal·lacions anteriors a la data d’entrada en vigor 
d’aquest Pla o del planejament que els desenvolupi, que no estiguin en 
situació de fora d’ordenació, però que no obstant, el seu volum o ús no 
sigui compatible o resulti disconforme amb els paràmetres imperatius del 
nou planejament estaran en situació de volum o ús disconforme. 

 
S’entenen per paràmetres imperatius del nou planejament les 

determinacions sobre alçada, volum, ocupació màxima permesa de les 
parcel·les, situació de les edificacions, nombre d’habitatges i coeficient 
d’edificabilitat neta de la zona aplicada a la parcel·la, o ús compatible en la 
mesura que siguin aplicables per a la classe de sòl de què es tracti. 

 
2. Autoritzacions en edificis amb volum disconforme 

a) Les obres de consolidació i rehabilitació 
b) Els canvis d’us ajustats a les determinacions del present POUP. 
c) Els usos preexistents al present POUPM es poden mantenir 

mentre no esdevinguin incompatibles amb aquest i sempre que 
s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de 
perill que estableix per a cada zona la nova reglamentació. 

 
 Les tanques existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Pla, 

que no s’ajustin a l’alineació definida per aquest instrument de 
planejament, podran mantenir-se mentre no s’executin obres 
d’urbanització, de nova planta, addicions o ampliacions de l’edificació 
principal, o obres de reforma de l’edificació existent en més d’un 50%, tant 
si es realitzen en una o vàries fases. En les finques amb l’edifici situat amb 
retranqueig a vial, en les que aquest està afectat per la nova alineació de 
vial: 

- Solament s’exigirà la cessió del sòl afectat i el compliment de 
l’alineació definida per aquest Pla quan es produeixi la substitució de 
l’edificació actualment existent. 

- En procedirà la expropiació, només quan l’ interès general en faci 
exigible la obtenció pública. 
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C. INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SANCIONS 

 
 

Art. 53.  Infracció urbanística. 
 
Constituiran infracció urbanística totes les accions o les omissions 

tipificades com a tal pels articles 203 i següents de la Llei d’Urbanisme.  
 
Les infraccions urbanístiques comportaran, d’acord amb el que 

estableix en els articles 191 i següents de la Llei d’Urbanisme, en els 
termes i procediments allí previstos, la incoació de l’expedient de protecció 
de la legalitat urbanística, que podrà donar lloc a la imposició de sancions, 
a l’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada i de 
l’ordre jurídic vulnerat i a la determinació dels danys i els perjudicis 
causats. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 6 – REGULACIÓ DEL USOS  
 

A. CLASSES I CONDICIONS DELS USOS 
 

Art. 54.  Classes d’usos. 
 
1.- Per la seva idoneïtat respecte dels fins de l’ordenació es 

divideixen els usos en prohibits, permesos, compatibles i condicionats. 
 
Son usos prohibits: Aquells que ho estan expressament en el 

planejament per les ordenances i pels catàlegs. 
 
Son usos permesos: Els que estan admesos expressament pel 

planejament en cada qualificació urbanística. 
 
Son usos compatibles: Aquells que sense estar expressament 

permesos, poden coexistir amb major o menor intensitat amb els permesos. 
En el procés de desenvolupament del planejament s’aniran concretant els 
graus de compatibilitat. 
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Usos condicionats: Aquells que es necessari preveure per poder 
admetre la tramitació d’un Pla, com pot ser el d’estacionament. Per raó del 
destinatari final o usuari, es distingeixen entre usos públics, privats i 
col·lectius. 

a) Es consideren d’ús públic els usos que es desenvolupen en 
terrenys i instal·lacions de propietat pública, encara que 
comportin el pagament de quotes o entrades per part dels 
concessionaris. 

b) Es considera ús privat el que es desenvolupa per 
particulars en béns de propietat particular. 

c) Es considera ús col·lectiu el de caràcter privat, relacionats 
amb un grup indeterminat de persones quina relació es 
defineix normalment pel pagament de quotes, preus o 
entrades. 

 
 
Art. 55.  Definició dels usos. 

1.- Habitatge.  

Es el referent a l’allotjament familiar i es distingeix entre ús 
unifamiliar i plurifamiliar. S’entén per ús d’habitatge unifamiliar, 
l’habitatge corresponent a cada unitat familiar, amb edifici i amb accés 
independent. S’entén per ús de l’habitatge plurifamiliar el de diferents 
allotjaments corresponents a diferents unitats familiars situades en un 
mateix edifici, amb accessos i elements comuns. 

 
2.- Habitatge rural.  

Es aquell habitatge lligat a l’explotació del sòl rústic en el qual està 
ubicat, o el que constitueix habitatge familiar en sòl no urbanitzable que 
compta amb llicència, o el que en pugui construir en execució del catàleg. 

 
3.- Turisme rural.  

Comprèn els allotjaments col·lectius, destinats a residència d’una 
pluralitat o comunitat de persones, emplaçats en el medi rural. A més del 
turisme pròpiament dit, pot incloure residències de la 3era edat, residències 
religioses, etc. 

 
4.- Residencial.  

Comprèn els allotjaments destinats a residència de les famílies o de 
les persones. 
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5.- Residencial mòbil.  

Comprèn l’ús residencial en espais no edificats, com ara càmpings o 
similars, en el que es realitzen funcions d’allotjament temporal. S’inclou 
les funcions d’aparcament de “mòbil homes”, “roulottes” o similars dins 
aquest ús. 

 
6.- Hoteler.  

L’ús hoteler correspon als serveis relacionats amb l’allotjament 
temporal com hotels, motels, pensions, aparthotels, i en general tots els 
establiments d’hostaleria definits en la seva legislació específica. 

 
7.- Restauració.  

Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com 
son restaurants, bars, cafeteries i similars.  

 
En el supòsit que aquests locals vagin associats a discoteques, bars 

musicals o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 
 
8.- Recreatiu.  

Comprèn les activitats relacionades amb l’oci, i l’espectacle, no 
incloses en cap altre qualificació, que poden generar molèsties tant a 
l’interior com a l’exterior de l’establiment, com per exemple: discoteques, 
bars- musicals, pubs, sales de festa, bingos, cafès- teatre, salons recreatius, 
esportius i similars. 
 

9.- Comercial 

Són establiments comercials els locals i les instal·lacions, coberts o 
sense cobrir, oberts al públic, que són a l'exterior o a l'interior d'una 
edificació on s'exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos 
els establiments dedicats exclusivament a la venda a l'engròs. 

 

10.- Comercial de gran superfície.  

No es preveu comerç de gran superfície en cap dels 8 municipis que 
abasta el present POUPM.  

 
11.- Magatzems.  

L’ús de magatzems comprèn els locals destinats al dipòsit de 
mercaderies i /o venda a l’engròs. 
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12.- Oficines.  

L’ús d’oficines comprèn les activitats administratives, serveis 
professionals, financers, d’assegurances, o similars efectuats en oficines 
obertes al públic o en despatxos particulars. 

 
13.- Públic administratiu.  

L’ús comprèn els centres o edificis destinats a organismes de 
l’Administració pública. 

 
4.- Sanitari – assistencial.  

L’ús sanitari – assistencial comprèn les activitats de tractament i 
allotjament de malalts, i en general les relacionades amb la sanitat, la 
higiene i assistència. 

 
15.- Educatiu.  

L’ús educatiu comprèn les activitats formatives i d’ensenyament que 
s’imparteixen en centres públics o privats. 

 
16.- Esportiu.  

L’ús esportiu comprèn l’ensenyament i la pràctica d’activitats 
esportives en instal·lacions a l’aire lliure o en edificacions específiques per 
a aquest ús. Inclou l’ensenyança de gimnàstica rítmica, escoles de dansa i 
similars. 

 
17.- Sociocultural.  

L’ús sociocultural comprèn les activitats culturals i de relació social, 
desenvolupades usualment en edificis específics per aquest fi tal com 
centres culturals, cívics, museus, biblioteques, espais d’exposicions, teatres, 
cinemes, auditoris i similars. 

 
18.- Religiós.  

Comprèn les activitats relacionades amb els diferents cultes 
religiosos en esglésies, temples o similars. 

 
19.- Estacions de servei.  

Comprèn les instal·lacions destinades a la venta de carburants, així 
com els usos complementaris relacionats amb la pròpia instal·lació. 

 
20.- Tallers de manteniment de vehicles.  
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Comprèn els usos destinats al manteniment de vehicles en el ram 
mecànic i d’electricitat, que son compatibles amb l’ús residencial (rentat, 
oli, pneumàtics, accessoris....) 

 
21.- Aparcaments.  
Són els locals o recintes destinats a l’estacionament col·lectiu de 

vehicles per residents o de rotació. 
 
22.- Industrial.  

Comprèn les indústries de qualsevol tipus i categoria, els magatzems 
connexes a les mateixes i els tallers de reparació i planxisteria. 

 
La definició de categories, situació i compatibilitats amb l’ús 

d’habitatge, s’especifica en el capítol següent. 
 
23.- Taller artesanal.  

Comprèn aquells tallers compatibles amb l’ús d’habitatge de caràcter 
individual o familiar que no produeixen efectes molestos sobre l’entorn, i 
que compleixen tots els paràmetres per ésser considerables les activitats 
que en ells es desenvolupen com quasi – innòcues, d’acord amb la 
corresponent Ordenança Municipal reguladora de les activitats, obres i 
instal·lacions. 

 
24.- Taller.  

Comprèn aquells tallers que no resulten compatibles amb l’ús 
d’habitatge, residencial o hoteler, ja que produeixen efectes molestos sobre 
l’entorn. En aquesta categoria s’inclouen els tallers de fusteria, fusteria 
metàl·lica, serralleria, ferreria, arts gràfiques, reparació de maquinària 
industrial, tapisseria, matriceria, marroquineria, obradors de pa, 
emmagatzematge de materials diversos i altres activitats anàlogues. 

 
25.- Especials.  

Es tracta d’usos peculiars, bé per les seves dimensions o per la seva 
singularitat, per el que la seva previsió ha d’incloure la menció concreta de 
les activitats permeses. 

 
 

Art. 56.  Usos provisionals. 

1.- Es consideren usos condicionals o provisionals els que, no sent 
especialment prohibits, s’estableixen de manera temporal, no necessiten 
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obres o instal·lacions permanents i no dificulten l’execució del 
planejament. Només es podran autoritzar els usos previstos en l’art. 53 Llei 
d’Urbanisme. 
 

2.- Aquest usos poden autoritzar-se a precari. Els usos i obres hauran 
d’enderrocar-se, sense dret a indemnització quan l’Ajuntament acordi la 
revocació de l’autorització. No podran iniciar-se les obres o els usos sense 
que l’autorització, acceptada pel propietari, s’inscrigui sota les esmentades 
condicions en el Registre de la Propietat. 

 
3.- L’autorització haurà de renovar-se cada dos anys, caducant en cas 

contrari, si bé serà necessari l’adopció per l’Ajuntament de l’acord de 
caducitat. 

 
7 

Art. 57.  Usos disconformes. 

Els usos existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Pla, i que 
resultin disconformes amb el mateix, tindran el tractament previst en els 
articles 33 i 34 d’aquestes normes, en les Disposicions Transitòries, o, en el 
seu cas, el règim que contempla l’art. 102 Llei d’Urbanisme. 

 
 
 

B. REGULACIÓ DE L’ÚS COMECIAL 
 
 
 
Art. 58.  Definició 

Són establiments comercials els locals i les instal·lacions, coberts o 
sense cobrir, oberts al públic, que són a l'exterior o a l'interior d'una 
edificació on s'exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos 
els establiments dedicats exclusivament a la venda a l'engròs. 

 
 
 
Art. 59.  Normativa 

Als efectes de l’ús comercial, és d’aplicació de 18/2005 de 27 de 
desembre d’equipaments comercials, així com les disposicions del Pla 
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials 2006-2009 (PTSEC)..en 
tots els seus aspectes, que es donen aquí per reproduïts. Les eventuals 
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modificacions de la Llei 18/2005, o noves edicions del PTSEC, seran 
d’aplicació automàtica a l’àmbit del present POUPM. 

 

Art. 60.  Classificació d’establiments comercials  

- Grans establiments comercials, individuals o col·lectius 
 Són aquells que tinguin una superfície de venda igual 

o superior a 800 m2.   
- Establiments comercials mitjans  

 Són els establiments comercials individuals o 
col·lectives amb superfície de venda superior a 500 
m2,  

Resten prohibits a l’àmbit del POUOM els grans establiments 
comercials, llevat dels establiments individuals dedicats essencialment a la 
venda d'automòbils, embarcacions i altres vehicles, maquinària, materials 
per a la construcció i articles de sanejament, mobles, articles de ferreteria i 
bricolatge, i també els centres de jardineria.  

 
En el supòsit que aquests establiments, sense superar individualment 

els 2.500 metres quadrats de superfície de venda, formin un establiment 
col·lectiu, aquest és considerat un gran establiment comercial si el conjunt 
supera els 5.000 metres quadrats de superfície de venda. 

 
No es permet cap implantació en format de mitjà o gran establiment 

comercial, alimentari, ni tampoc implantacions comercials en el sòl no 
urbanitzable. 

 
Cal disposar de la llicència comercial municipal per a l’obertura d’un 

establiment comercial.  Els establiments comercials grans i mitjans hauran 
d’ajustar-se a PTSEC i, en qualsevol cas, requeriran  la llicència del 
Departament de Comerç.  

 
Els mercats municipals i els mercats de marxants no necessiten 

llicència comercial. Només es requereix en l'obertura, l'ampliació, el canvi 
d'activitat i el trasllat dels establiments individuals situats dins els mercats 
municipals si tenen una superfície de venda que supera els límits de 800 m2 
(article 3.1 de la llei 18/2005 de 27 de desembre). 

 
En qualssevol cas, seran d’aplicació: 
 
- La llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments 

comercials 
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- El decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel quals es desplega la 
llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials. 

- El decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel quals s’aprova el Pla 
territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC). 

- La legislació urbanística vigent que, sense esser 
específicament reguladora de l’ús comercial, en conté 
directrius. 

- Les actualitzacions i/o nova normativa que sigui aprovada al 
territori català. 

 
 
 
 
C. REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS COMERCIALS, 

INDUSTRIALS, RECREATIVES O ALTRES D’ACORD AMB LA 
SEVA COMPATIBILITAT AMB L’HABITATGE 

 
Art. 59.  Regulació de les activitats. 

Les activitats comercials, industrials, recreatives o altres que per les 
seves característiques poden ocasionar molèsties o que de forma general 
estan sotmeses a la Llei de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental o al seu reglament, es regularan mitjançant una ordenança 
específica que haurà de tenir en compte: 

 
1.- La situació de l’activitat en relació als usos d’Habitatge, 

Residencial o Hoteler. 
2.- Les característiques específiques d’incidència de l’activitat en el 

medi en que se situï. 
 
Art. 62. Activitats recreatives, restauració o altres de baixa 

potència elèctrica, que poden  produir molèsties a l’habitatge. 
 
Amb independència de la regulació de l’article precedent, les 

activitats recreatives, de restauració o altres de baixa potència elèctrica que 
puguin produir molèsties de sorolls, vibracions, emissions a l’atmosfera o 
altres, a l’habitatge, es estan regulades específicament en aquesta 
normativa. 

 
L’Ajuntament podrà a més, fixar ordenances específiques, per a 

regular aquests usos, que inclourà la limitació horària d’obertura dels 
establiments, en les activitats situades en edificis d’habitatges o propers a 
ells. 
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D – REGULACIÓ DE L’ÚS DEL SUBSÒL 

 
Art. 63.  Regulació del subsòl. 

Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes de 
transformació o utilització del subsòl, per a construcció d’obres, enderrocs 
de les existents o instal·lació de serveis en el mateix. 

 
Art. 64.  Interès públic del subsòl. 

Per tal de garantir la prestació dels serveis públics o d’interès públic, 
mitjançant la instal·lació de les infrastructures i xarxes de serveis 
necessàries, la utilització i aprofitament privat del subsòl quedarà supeditat 
a l’esmentada prestació de serveis que tindrà la consideració d’interès 
públic. La prestació dels serveis públics, infrastructures i xarxes de serveis, 
es produirà sempre que sigui possible en el subsòl situat sota terrenys 
públics del sistema viari i sistema d’espais lliures. 

 
La prestació de serveis públics, o d’interès públic dins d’àmbit de les 

zones d’aprofitament privat, comportarà la creació de les servituds 
administratives corresponents, sempre que aquestes siguin compatibles 
amb l’aprofitament urbanístic del subsòl privat.Per dessota la fondària 
màxima fixada per a l’aprofitament privat en les diferents zones, la 
prestació de serveis públics mitjançant la instal·lació d’infrastructures i 
xarxes de serveis, no comportarà pèrdua de l’aprofitament urbanístic de les 
finques situades en la seva vertical, sempre que es garanteixi la preservació 
dels riscos naturals, geològics o d’altres. 

 
La prestació de serveis públics o d’interès públic en el subsòl, 

comportarà la necessitat de procedir a l’expropiació total o parcial de les 
finques afectades, quan no siguin compatibles amb l’ús i aprofitament 
urbanístic de les mateixes, i n o sigui possible la constitució de servituds. 

 
  
Art. 65.  Aprofitament urbanístic del subsòl. 
 
Les autoritzacions i llicències per a l’aprofitament urbanístic del 

subsòl, en les zones d’aprofitament privat, s’ajustaran a l’establert dins 
cada zona. En àrees d’espais lliures públics, i en les àrees destinades a 
equipaments, es podrà ocupar fins al 100% de la finca en el subsòl, i fins a 
una fondària màxima de 9,5 metres, i destinar-se al mateix ús principal o a 
complementaris del mateix. 
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 E. REGULACIÓ DE L’ÚS INDUSTRIAL 
 
 

Art. 66.  Categories 

Als efectes de la regulació de l’ús industrial i de la determinació de 
la seva compatibilitat amb d’altres usos, s’estableix la classificació següent: 

 
1.- Categoria 1ª. Activitats sense molèsties per a l’habitatge 

Les activitats de categoria 1ª són aquelles de tipus individual, 
familiar o de personal reduït que poden requerir màquines o aparells 
moguts a mà o per petits motors que no transmetin sorolls a l’exterior, ni 
produeixin d’altres molèsties especials. 

 
La potència màxima en aquesta categoria és de 2 C.V. i la superfície 

màxima és de 100 m2. En aquesta categoria s’hi inclouen els garatges 
privats dels edificis sense altres serveis que el d’aparcament. 

 
3.- Categoria 2ª. Activitats molestes compatibles amb l’habitatge 

Les activitat de categoria 2ª són aquelles que causen molèsties 
tolerables segons la seva situació respecte els habitatges. 

 
No provocaran sorolls superiors a 40 decibelis (dBA), ni fums, bafs o 

olors desagradables, no donin lloc a acumulació de trànsit i la potència dels 
motors no excedeixi de 0.15 C.V./m2 amb un màxim de 30 C.V.  

 
En aquesta categoria s’inclouen els garatges públics amb servei de 

manteniment però no de carburants. 
 
4.- Categoria 3ª. Activitats molestes incompatibles amb l’habitatge 

Les activitats de categoria 3ª són aquelles que presenten un grau 
d’incomoditat que no en permet la localització en edificis d’habitatges, 
però que poden ser admeses amb la independència adient, en zones que, per 
la seva situació, ocupació de la població, instal·lacions existents o altres 
circumstàncies urbanístiques, tolerin una barreja d’usos que resulti 
favorable, tant per a activar la vida urbana d’un sector com facilitar la 
proximitat entre l’habitatge i el lloc de treball. 

 
En aquesta categoria s’inclouen garatges públics amb servei de 

manteniment i de carburants fins a 5.000 litres, amb dipòsit soterrat. 
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5.- Categoria 4ª. Activitats molestes i inadmissibles confrontant 

l’habitatge 
 
Entre les activitats de categoria 4ª hi corresponen totes les activitats 

pròpies del procés industrials, sense condicionants de superfície, potència 
ni característiques. Si tenen caràcter perillós, han d’adoptar-se mesures de 
condicionament i han de distanciar-se de qualsevol altra activitat. 

 
6.- Categoria 5ena. Activitats insalubres, nocives i perilloses 

Les activitats de categoria 5ena. Són aquelles que representen un 
perill per a la salut, són nocives  per a l’hàbitat i/o són perilloses en funció 
dels materials o els processos que s’hi produeixen. Tindran les limitacions 
establertes en les diferents situacions previstes a aquesta normativa. 

 
 
 
Art. 67.  Situacions de les activitats industrials 

1.- Situació 1ª 

a) Planta pis en edificis d’habitatge i en plantes inferiors amb 
accés mitjançant espais comuns. 

b) Plantes pis d’edifici no classificat com a industrial amb o 
sense habitatges. 

 
2.- Situació 2ª 

a) Plantes baixes o inferiors i fins la profunditat edificable en 
edificis d’habitatge, amb ús exclusiu i independent.  

b) Planta baixa o inferior d’edifici no industrial, no destinat a l’ús 
d’habitatge i amb accés exclusiu directe immediat des de la via 
pública. 

c) Planta baixa o inferior d’edifici no industrial no immediat a la via 
pública però amb accés independent a la mateixa. 

 
3.- Situació 3ª 

La situació 3ª correspon a edificis o locals classificats com a 
industrials en interior d’illa. 
 
 

4.- Situació 4ª 
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a) Edificis qualificats com a industrials, amb façana al carrer, no 
exclusiu per a una única activitat. 

b) Edifici qualificat com a industrial amb façana al carrer i exclusiu 
per a una sola activitat. 

 
5.- Situació 5ena. 

a) Edificis situats en zones industrials i aïllats i rodejats d’espais 
lliures 

b) Edificis exclusius situats en zones industrials, dedicats a una 
única activitat i separats dels veïns per espais lliures d’amplada 
superior a 7 metres. 

 
6.- Situació 6ena.  

La situació sisena correspon a edificis aïllats en zones allunyades de 
nuclis urbans. 
 
 
 
Art. 68.  Normes sobre la situació 

Pel que fa a la situació de les instal·lacions industrials: 
 
a) L’amidament de sorolls en decibelis s’efectuarà al domicili del 

veí més afectat per les molèsties de l’activitat industrial. Els límits 
corresponents seran els de la zona on estigui ubicat el domicili i 
quan l’amidament es dugui a terme amb les finestres tancades, 
l’augment de nivell de soroll amb la indústria en funcionament no 
podrà representar més del 10% del nivell amb la indústria aturada. 
S’estableix com a límit màxim de 3 dBA el nivell de fons. 

b) Quan una mateixa indústria ocupi diverses situacions en un 
edifici, s’entendran acumulables els límits autoritzats de 
superfície i potència per a cadascun. 

c) Dins una situació determinada, els límits màxims  a cada zona 
seran els de major categoria permesa en aquesta. 

d) En tots els límits de potència mecànica instal·lada, s’admet com a 
norma general un augment del 50% dels valors màxims establerts 
per a aquelles indústries que utilitzin màquines accionades per 
motors acoblats directament. 

e) El límit màxim de potència podrà ser rebaixat en casos especials, 
sempre que mitjançant informe dels serveis tècnics municipals 
s’acrediti que les molèsties produïdes per la instal·lació, 
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mesurades en decibelis, no sobrepassin les xifres que s’indiquen 
en aquestes normes. 

f) Les indústries de categoria superior a la 2ª no s’admetran a menys 
de 14 metres d’edificis d’ús religiós, cultural, espectacle públic o 
sanitari. 

g) Recíprocament, tampoc no podran autoritzar-se els usos descrits 
en l’apartat anterior a menys de 14 metres d’una indústria de 
categoria 2ª o superior legalment establerts. 

h) La superfície computada no inclourà més que la destinada a la 
indústria, amb exclusió de la ocupada per despatxos, oficines i 
altres dependències similars. 

i) Els límits màxims de cada categoria per a cadascuna de les 
possibles situacions en CV/m2 i potència total són els que es 
descriuen en el quadre següent: 

 
SITUACIONS 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ena. 6ena. 
1ª Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2ª No (1) (1) (1) Sí Sí 
3ª No No  (1) (1) Sí Sí 
4ª No No No No Sí Sí 

5ena. No  No No No No No 

 
C 
A 
T 
E 
G. (1): 0-100 m2= 15 CV / 100-200 m2= 0.15 CV/m2 / 200-300 m2= 30 CV. 

      
 
 

Art. 69.  Activitat de serveis comunitaris 

S’anomenen activitats de serveis comunitaris les que s’han de 
prestar a una comunitat d’habitatges, com ara bugaderies, 
instal·lacions de climatització, de manteniment d’ascensors i 
similars. 

 
Aquestes activitats no es classificaran en categories industrials, 

tret que llur envergadura, les molèsties o el perill que puguin produir 
correspon a les que originaria una activitat de determinada categoria, 

 
 
 
Art. 70.  Característiques dels locals industrials 

1.- Plantes Baixa, Pis i Soterrani 

a) Als efectes de l’ús industrial s’entén per planta pis 
aquella que correspon e una cota superior a la 
qualsevol de les vies públiques circumdants. 
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b) S’entén per planta baixa la immediatament inferior a 
les plantes pis. 

c) S’entén per planta soterrani la immediatament 
inferior a la planta baixa. 

 
2.- Edifici industrials en zona residencial 

En zones on s’admeti la construcció d’habitatges, s’entendrà 
per edifici industrial aquell en que les parets de separació amb els 
lloc confrontants a partir de fonaments, deixin un espai lliure mitjà 
de 15 cm., sense que en cap punt sigui inferior a 5 cm., sense 
contacte amb els edificis veïns tret de les façanes, on hom hi situarà 
junts de dilatació. A la part superior s’hi disposarà una protecció de 
material elàstic en ordre a evitar filtracions d’aigua en l’espai inter 
mig. 

 
La construcció i conservació dels junts de dilatació de façanes 

i de la protecció a la part superior aniran a compte del propietari de 
l’edifici industrial. 

 
 
3.- Condicions dels edificis industrials 

Els edificis industrials hauran de complir les següents 
condicions: 

a) L’accés haurà d’ésser independent del dels habitatges. 
b) L’accés de mercaderies serà exclusiu i independent del de 

personal. 
c) L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i 

descàrrega de mercaderies, a la qual tinguin accés totes els 
locals destinats a magatzem o a indústria i amb capacitat 
suficient que permeti l’entrada o sortida de vehicles que 
evitin la necessitat de maniobres en la via pública. 

d) Els edificis industrials s’hauran de situar en carrers 
d’amplada no inferior a 10 m. 

 
 
 
Art. 71.  Mesures correctores 

Quan per mitjans tècnics correctors de reconeguda eficàcia , 
s’eliminin o es redueixin les causes justificatives de la inclusió en 
una categoria determinada, l’Administració podrà considerar aquesta 
activitat com de categoria immediatament inferior a totes els efectes. 
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Si les mesures tècniques correctores no aconsegueixen l’efecte 

justificatiu de la reducció de la categoria, i un cop transcorregut el 
termini màxim de 2 mesos concedit per l’Administració per a 
corregir aquesta mancança sense que tal correcció es produeixi, 
l’Administració acordarà el cessament o clausura de l’activitat. 

 
 
 
 
Art. 72.  Modificació de categoria 

1.- Condicions per a que una indústria de 3ª categoria es pugui 
considerar de 2ª. 

 
Per a que una indústria de 3ª categoria pugui se considerada de 

2ª, s’hi hauran de donar, com a mínim, les condicions següents: 
 
a) Que no utilitzi operacions o procediments en els quals 

necessiti fusió de metalls, o bé processos electrolítics 
o que puguin desprendre olors, vapors, fums o boires.  

b) Que no s’utilitzin dissolvents inflamables en cap 
estadi del procés industrial. 

c) Que les primeres matèries no en tinguin de volàtils, 
inflamables, tòxiques o molestes, i que els bafs que es 
puguin desprendre siguin recollits i expulsats a 
l’exterior per una xemeneia de característiques 
reglamentàries. 

d) Que la instal·lació de la maquinària garanteixi que no 
es transmetran vibracions de cap tipus. 

e) Que la insonorització dels locals de treball garanteixi 
que el nivell sonor exterior s’incrementi no més enllà 
de 3 dBA.  

f) Quan la superfície industrial superi els 200 m2, 
disposi d’una zona exclusiva de càrrega i descàrrega 
amb capacitat mínima per a un camió en superfícies 
fins a 500 m2 i 2 camions si se supera aquesta 
superfície. 

g) Que de 21 a 8 hores només es permeti la càrrega 
màxima inferior a 3.500 Kg i sempre dins del local 
destinat a aquesta finalitat. 
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h) Que a més de les precaucions contra incendis, 
s’instal·lin sistemes d’alarma per fums o ruixadors 
automàtics. 

 
 
2.- Altres canvis de categoria 

a) Només s’autoritzarà el canvi de categoria si a més de les 
condicions establertes en aquesta Normativa, els locals  no 
estan sota habitatges 

b) Una activitat de categoria superior mai no es podrà  reduir a 
categoria primera. 

 
 
 

Art. 73.  Protecció del medi ambient 

Tot establiment de categoria 3ª o superior que pretengui instal·lar-se, 
conjuntament amb el projecte de l’activitat haurà d’aportar un estudi de 
l’impacte ambiental, acreditant que el cessament de l’activitat garantirà el 
manteniment de les condicions ambientals anteriors a la instal·lació. 

 
Es descriuran amb el màxim detall els aspectes contaminants  de 

l’activitat a l’aire, al subsòl, als corrents freàtics, els abocaments als 
corrents dels rius, rierols o rieres, la depuració dels elements contaminants, 
el tractament dels residus o qualsevol element del medi, així com la 
garantia del seu control i permanent eliminació. 

 
Els polígons industrials disposaran d’una EDAR (Estació 

Depuradora d’Aigües Residuals dimensionada en funció dels cabals 
d’aigua inherents als processos productius en la seva versió de màxima 
producció. Els Plans de Millora Urbana i els projecte d’urbanització d’àrees 
industrials, contindran aquest dimensionat i requeriran informe vinculant de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 
Si l’Administració constata l’incompliment de les mesures 

d’eliminació de la contaminació o l’aparició d’altres no contemplats en 
l’estudi preceptiu per a la instal·lació, concedirà un termini de 2 mesos per 
a subsanar les eventuals irregularitats,  de manera que si transcorregut 
aquest termini, la contaminació persisteix, dictaminarà el cessament i 
clausura de l’activitat. 
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F. REGULACIÓ DE L’ÚS D’APARCAMENT 
 

Art. 74.   Definició. 

1.- S’entén per estacionament, o aparcament a l’aire lliure, l’àrea o 
lloc obert fora de la calçada per parada temporal de vehicles automòbils. 

2.- S’entén  per aparcament aquells espais construïts situats en el 
subsòl o en edificacions, i les instal·lacions necessàries destinades a la 
guarda de vehicles automòbils. 

 
 
Art. 75.  Ús i construcció d’aparcaments 

Les determinacions o exigències mínimes previstes per a 
aparcaments, respectaran les següents regles: 

a) Quan en aplicació de les superficials mínimes resulti un 
nombre fraccionari, qualsevol fracció superior a 0.50 s’haurà 
de computar a com una plaça d’aparcament més. 

b) Els espais d’estacionament exigits per aquest POUPM 
hauran d’agrupar-se en àrees específiques sense produir 
excessives concentracions que donin lloc a buits urbans ni a 
excessives distàncies a les edificacions 

c) Tot espai d’estacionament haurà d’obrir-se directament a la 
calçada de les vies urbanes, mitjançant una connexió que 
tingui un disseny que garanteixi suficient seguretat 
principalment per als vianants, i sigui suficient en la forma 
de donar accessos i sortida als vehicles. 

d) Tots els espais oberts, en especial a partir de vuit (8) places 
d’estacionament, hauran d’integrar-se al paisatge urbà i 
evitar la intrusió visual mitjançant la plantació d’arbrat, 
jardineria, talussos, etc. 

 
 
Art. 76.  Previsió d’aparcaments en les edificacions. 

S’estableixen en aquest article les condicions generals de reserva de 
places d’aparcament per a les noves edificacions. L’Ajuntament, no 
obstant, podrà fixar a través de l’Ordenança reguladora dels Aparcaments, 
les condicions específiques per a les zones que estimi oportunes en raó de 
les previsions de trànsit de vianants, regulació de la circulació o altres, 
encara que modifiquin les previsions aquí fixades. L’ordenança regularà 
així mateix les condicions dels locals destinats a aparcaments i els aspectes 
no previstes en aquesta Normativa. 
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Els edificis de nova planta o les modificacions que representin un 
increment del nombre d’habitatges es projectaran de tal forma, que tinguin 
les suficients places d’aparcament que justifiquin els mínims exigits, 
segons l’ús de l’edifici. La memòria del projecte o al propi plànol de 
l’aparcament es justificarà el nombre mínim de places d’acord amb aquesta 
normativa. 

 
Els aparcaments s’ubicaran preferentment en planta soterrani, si bé 

s’admetran aparcaments en planta baixa i fins i tot en plantes superiors 
sempre que es donin les condicions estètiques d’integració a l’entorn. La 
disposició de places d’aparcament en plantes superiors al soterrani, tret les 
que no excedeixin el mínim exigible en la construcció, no podran destinar-
se a cap altre ús i/o activitat, 

 
Quan l’obra nova sigui un conjunt d’habitatges en filera, es farà la 

mateixa previsió de places d’aparcament, encara que siguin individuals. En 
aquest cas el projecte contemplarà sempre que sigui possible, un únic accés 
centralitzat des del carrer i com a cas especial es permetrà la ubicació en 
planta baixa.  

 
En les zones de casc antic i eixampla tradicional, no serà obligatòria 

la previsió de les corresponents places d’aparcament en els edificis 
d’habitatges unifamiliars, o en la remunta per damunt d’un edifici 
unifamiliar ja existent. Així mateix tampoc serà obligatòria en les parcel·les 
inferiors a 11 metres d’amplada de façana. 

 
 
IV.77. Places mínimes 

Les previsions mínimes de places d’aparcament, seran: 
 
1 Edifici d’habitatges.  

El nombre de places d’aparcament per a cada habitatge en funció de 
la superfície construïda d’aquest habitatge, s’obtindrà del següent quadre: 

 
- Habitatge de superfície construïda menor de 100 m2, una plaça. 
- Habitatge de superfície entre 100 m2 i 150 m2, 1,5 places. 
- Habitatge de superfície major de 150 m2, 2 places. 
 
2 Edificis públics o privats per a oficines, despatxos i serveis. 

 Una plaça d’aparcament per a cada dos cents cinquanta metres 
quadrats (250 m2), de superfície construïda. 
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3 Edificis amb locals i establiments destinats a ús comercial i de 

grans magatzems. 
 
A partir de cinc-cents metres quadrats (500 m2), de superfície 

construïda (sumades totes les plantes de l’edifici), dues places 
d’aparcament per cada cent metres quadrats (100 m2) de superfície total. 

 
4. Edificis destinats a l’ús industrial. 

Una plaça d’aparcament per a cada 8 persones que treballin en el 
respectiu establiment o per cada dos-cents metres quadrats construïts. Si hi 
hagués, oficines, despatxos o dependències administratives, se sumarà el 
que per ells correspongui segons l’apartat b). 

 
5. Sales de festes, d’espectacles, de convencions i congressos, cines, 

auditori, gimnasos i locals. 
 
Una plaça d’aparcament per a cada deu localitats. 
 
6. Hotels, residències i similars. 

1.- Hotels de cinc i quatre estrelles, una plaça d’aparcament per a 
cada tres habitacions dobles i sis senzilles. 

2.- Hotels de tres, dues i una estrella, una plaça per cada cinc 
habitacions dobles i sis senzilles. 

3.- Aparthotels, una plaça per a cada 5 apartaments. 
 
7.- Clíniques, sanatoris, hospitals i residències geriàtriques: 

Una plaça  d’aparcament per cada 10 llits. 
 
 
Art. 78.  Regles envers la previsió de places. 

Quan l’edifici es destini a més d’un ús dels que s’exposen en l’article 
anterior, el nombre mínim de places d’aparcament serà el resultant dels 
diversos usos. Quan l’edifici es destini, tot o en part, a usos no especificats 
en l’article anterior, s’hauran de preveure les places d’aparcament 
adequades aplicant, per analogia, els mòduls de l’apartat anterior. 

 
En els sectors d’ordenació oberta podran substituir-se les previsions 

d’espai per aparcaments en l’interior de l’edifici, per places a l’aire lliure, 
dins de la mateixa parcel·la i harmonitzant la solució amb un projecte de 
jardineria del conjunt. Aquesta possibilitat no es contempla en edificis 
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d’habitatges i turístics. En qualsevol cas el màxim de places a l’aire lliure 
serà el 50% del total previst. 

 
 
Art. 79.  Concreció de l’exigència d’aparcaments per zones i 

tipus d’edifici 
 
No serà obligatòria l’exigència d’aparcaments en els casos següents: 
a) Solars amb front a carrers de menys de 6 metres 
b) Solars amb façana inferior a 11 metres 
c) Edificis de superfície inferior a 200 m2. 
d) En zones d’eixampla d’ordenació en illes tancades, no serà 

obligat la construcció d’un segon soterrani si s’ha construït un 
primer soterrani ocupant la totalitat del solar i destinat 
íntegrament a l’ús d’aparcament. 

e) En zones de volumetria específica i en zones d’eixampla en 
ordenació oberta s’autoritzaran aparcaments en superfície en les 
zones no edificades sempre que s’integrin al conjunt edificatori 
mitjançant masses arbòries i elements que facin del conjunt una 
concepció estètica pròpia de la zona en que es situïn. 

 
 
Art. 80.  Condicions de les places d’aparcament 

Els espais destinats a aparcament només es podran variar d’ús quan 
es garanteixi que en el conjunt de l’edifici es donen les places 
d’aparcament mínimes exigibles d’acord amb aquesta normativa.  

 
Cada plaça d’aparcament tindrà una mida mínima de 2.20 d’amplària 

per 4.50 de fondària, admetent-se un 20% de les places de 2 x 4 m., 
degudament dibuixades en el projecte. Als garatges d’ús públic i 
aparcament públic, així com els edificis de més de 50 places, caldrà 
reservar a la planta de més fàcil accés i tant a prop com sigui possible 
d’aquest accés, al menys una plaça per cada 100 places en edificis públics i 
una per cada 50 en edificis privats per a vehicles que transportin persones 
amb dificultat de mobilitat, amb una amplada mínima de 2.90 m. 

 
 
Art. 81.  Característiques de la construcció 

1.- protecció conta incendis 

Serà d’aplicació obligada la normativa vigent en cada moment a 
Catalunya relativa a la protecció contra incendis. 
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2.- Característiques constructives 

a) S’utilitzaran els materials permesos per la normativa vigent 
b) El paviment serà impermeable, antilliscant i continu, admetent-se 

junts perfectament units. 
c) Quan les zones d’aparcament comuniquin amb escales o recintes 

d’ascensor que no donin accés única i exclusivament als espais 
exteriors de l’edifici, serà d’interposar un vestíbul 
d’independència, ventilats amb impulsió i extracció d’aire, i amb 
potes resistents al foc i dispositius de tancament automàtic. 

 
3.- Accessos per a vianants 

b) Recinte inferior a 500 m2. En recintes d’aparcament de 
superfície inferior a 500 m2, caldrà un accés independent o 
lateral a l’accés de vehicles d’amplada mínim 60 cm. 

c) Recinte entre 500 i 1.000 m2. En recintes d’aparcament de 
superfície superior a 500 m2 i inferior a 1.000 m2, caldrà 
preveure dos accessos independents o laterals als accessos 
de vehicles, en aquest cas amb una amplada mínima de 60 
cm. 

d) Recinte de més de 1.000 m2. En recintes d’aparcament de 
superfície superior a 1.000 m2, caldrà preveure un accés per 
cada 500 m2 o fracció, dels quals només dos podran ser 
laterals als accessos de vehicles. 

 
4.- Accessos per a vehicles 

a) Els accessos i rampes d’accés a recintes d’aparcament de més de 
4 places, tindran una amplada mínima de 3 metres. 

b) Els accessos a local d’aparcament entre 500 i 1.000 m2 de 
superfície, l’accés tindrà una amplada mínima de 5 metres en cas 
de ser únic, o dos accessos de 3 metres cadascun amb un sol sentit 
de circulació. 

c) En accessos a aparcaments de més de 1.000 m2, l’accés de 
vehicles serà doble amb sentit de circulació únic i amplades 
mínimes de 3 metres. 

d) El pendent dels quatre primers metres de la rampa no superarà el 
4%. La resta de la planta no sobrepassarà el 20% de pendent 
mesurat a l’eix de la rampa. Les rampes d’accés a habitatges 
unifamiliars i aparcaments amb capacitat de una o dues places no 
serà obligatòria aquesta norma. 
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G. REGULACIÓ DE L’ÚS RAMADER 

 
 
Art. 82.  Objecte 

És objecte d’aquesta normativa la regulació de la intervenció 
administrativa respecte de les instal·lacions i activitats ramaderes que 
s’exerceixen en l’àmbit objecte del present POUPM, en el marc de la Llei 
3/1998 de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental. 

 
En tot cas, serà d’aplicació de legislació sectorial d’àmbit europeu o 

català que estigui vigent en cada moment.  
 
 
Art. 83.  Objectiu 

Fer compatible el desenvolupament d’aquestes activitats amb 
l’assoliment d’un  nivell alt de protecció del medi ambient i del benestar de 
la ciutadania. 

 
 
Art. 84.  Sistemes d’actuació  

Els sistemes d’actuació que s’empren per a l’assoliment de l’objectiu 
d’aquest ordenació són: 

 
A) Un sistema de prevenció que es basa en l’ordenació 

d’emplaçaments i en la intervenció administrativa prèvia de les 
activitats ramaderes. 

B) Un sistema de control posterior a l’exercici de 
l’activitat. 

C) Un sistema de sanció de les infraccions. 
D) Un sistema de restauració de les afeccions ambientals 

que es produeixin. 
 
 
Art. 85.  Sistemes de prevenció. Determinacions urbanístiques. 

Totes les activitats ramaderes que s’instal·lin en qualsevol dels 
termes municipals objecte d’aquest POUPM s’han d’ajustar a les 
determinacions que es fixen en els instruments d’ordenació urbanística tant, 
respecte al seu emplaçament com a les condicions d’ús i d’edificació del 
sòl i, en qualsevol cas, a la legislació sectorial aplicable. 
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Art. 86.  Autorització ambiental d’activitats de risc elevat. 

Totes les activitats de risc ambiental elevat, que són totes les que 
figuren en l’annex I de la Llei 3/1998, resten subjectes a l’obtenció prèvia 
de l’autorització ambiental, i es tramiten d’acord amb les determinacions i 
prescripcions que fixen aquesta Llei. 

 
 
Art. 87.  Llicència ambiental municipal. 

Totes les activitats de risc ambiental moderat que són les que figuren 
en l’Annex II de la Llei 3/1998, esmentada, resten subjectes a l’obtenció de 
la llicència ambiental municipal d’acord amb el que s’estableix en la Llei 
citada i per a les activitats que es fixen en l’Annex I d’aquesta ordenança. 

 
 
Art. 88. Sistema de comunicació d’activitats de risc ambiental 

baix. 
 
Les activitats ramaderes relacionades en l’Annex III de la Llei 3/98 

estan exemptes de la llicència municipal com activitat classificada. 
 
El titular de l’activitat ha de comunicar a l’ajuntament l’inici de 

qualsevol d’aquestes activitats ramaderes a l’objecte que per part dels 
serveis municipals corresponents es verifiqui el compliment de les 
determinacions ambientals de caràcter general i les que resulten d’aquesta 
ordenança i que li sigui aplicables, d’acord amb el que es determina en la 
Llei 3/98 i les de la normativa que la desplegui. 

 
 
Art. 89.  Emplaçament. 

1.- Situació de les instal·lacions ramaderes de caràcter intensiu de 
nova implantació 

 
Les noves explotacions ramaderes de caràcter intensiu s’han se situar 

amb caràcter general i com a mínim a 200 metres, que es compten en línia 
recta des de la línia perimetral del sòl qualificat com a urbà, llevat el cas 
que la legislació sectorial sigui més restrictiva. 

 
La distància mínima d’una nova  explotació ramadera en vers 

habitatges aïllats, els quals siguin d’un propietari diferent al de 
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l’explotació, i siguin de primera residència, serà igual o superior a 80 
metres llevat que la legislació sectorial sigui més restrictiva. 

 
La ubicació d’una nova activitat ramadera respecte a zones de 

captació d’aigua potable per al consum de la població, haurà d’estar a una 
distància no inferior als 80m, a 40m de canals o qualsevol tipus de 
conducció d’aigua que en algun moment del seu curs  pugui ésser 
aprofitada per a consum públic, i a 200 m d’àrees de lleure i indrets 
d’interès històric i monumental. 

 
Tota nova activitat ramadera haurà de ser ubicada respecte a 

qualsevol altre de la mateixa espècie, com a mínim a la distància establerta 
per la legislació sectorial aplicable. 

 
La distància mínima de l’edificació, d’una explotació ramadera, i la 

de la tanca que l’encercla, fins l’eix de camí o camins, ha de ser de 10m i 
5m respectivament, i de 25m de la ratlla blanca de qualsevol carretera, 
llevat de l’eix transversal C-25, que serà de 50 metres.   

 
 
2. Establiments ramaders per a l’autoconsum.  

En els nuclis de població de menys de 50 habitants, en que la 
capacitat fruit del planejament no superi les 80 persones, es podran 
instal·lar corrals per autoconsum i per bestiar de tir, considerant-se com 
autoconsum les explotacions ramaderes i sempre que la legislació sectorial 
no sigui més restrictiva, el més desfavorable de les opcions següents: 

 
- No sobrepassar les unitats mínimes que obliguen a portar un 

registre d’explotacions..  
 
- No superar el següent nombre de caps (en les granges 

d’autoconsum aquestes dades no són excloents, podent-se tenir diferents 
menes de bestiar). 

- Porcí: màxim una truja o 5 porcs d’engreix. 
- Aviram: màxim 15 gallines ponedores o el mateix nombre de 

pollastres. 
- Cunícola: màxim de 5 conilles amb les seves cries 

corresponents. 
 
- S’hi podran disposar instal·lacions ramaderes amb finalitat 

comercial que no sobrepassin les unitats mínimes que obliguen a portar un 
registre d’explotacions, ni superin els nombre de caps següents (els tipus de 
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bestiar són excloents admetent-se una única orientació productiva en 
l’explotació).  

 
- Porcí: màxim 20 porc i 4 truges. 
- Avícola: màxim 100 caps. 
- Cunícola: màxim 100 caps (reproductors + engreix). 
- Remugants: màxim 10 UBM. 

 
En qualsevol cas, en el cas del porcí,  és d’aplicació del RD 

324/2000 o posteriors que el puguin modificar. 
 
3.- Regulació de les activitats ramaderes existents 

A les activitats ramaderes existents en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta normativa no els són d’aplicació les determinacions sobre 
emplaçament i distància que es fixen en el present article, de conformitat 
amb el que preveu la present normativa i la sectorial aplicable. 

 
 
 
Art. 90.  Gestió de subproductes i residus 

1-. Els subproductes que generen en les activitats ramaderes es 
classifiquen en:  

 
A) Fems 
 
B) Purins 

 
2.- Els residus que generen es classifiquen en les categories següents: 
 

A) Animals morts 
 
B) Zoosanitaris 
 
C) Envasos i embalatges 
 
D) Maquinària i equips que queden fora d’ús. 

 
3.- Tots els residus i subproductes s’han de gestionar d’acord amb la 

legislació de caràcter sectorial. 
 
 
 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-59- TÍTOL IV- NORMATIVA  

 
 
 

Art.91.  Gestió de fems. 

1. El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de 
terra de conreu, pròpia o contractada, o bé disposar d’altres terres de 
les quals tingui autorització per utilitzar-les, que siguin suficients per 
a un correcte ús agrícola com adob dels fems, complint la normativa 
vigent en que es pot aplicar un màxim de 170 Kg L/ha., o bé haurà 
de justificar que participa o disposa d’altre sistema de gestió de 
residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans 
competents. 
 

2. L’aplicació dels fems es farà atenent les següents 
directives:  

- Queda prohibida l’aplicació de fems als camps 
ubicats a una distància inferiors als 100m de fonts i pous, a 
35m de rius i grans masses d’aigua permanent, a 50m de 
canals, o qualsevol tipus de conducció d’aigua que en algun 
moment del seu curs pugui ésser aprofitada per a consum 
públic i ramader, i a 100m d’àrees d’indrets d’interès històric i 
monumental. 

 
3. Els vehicles que transportin fems per dins d les 

poblacions hauran de portar un tendal que els cobreixi. 
 

4. S’haurà de disposar de femer, de fossa o de dipòsit per 
als purins, construïts amb materials i formes que garanteixin 
d’estanqueïtat i una capacitat d’emmagatzematge d’excrements i 
aigües residuals que equivaldrà, com a mínim, a la producció 
d’aquests en 4 mesos i tenint en compte el pla de fertilització 
establert a l’explotació d’acord amb el tipus de cultiu, o bé disposar 
de qualsevol altre sistema oficialment aprovat de gestió 
d’excrements líquids i sòlids. 
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Art. 92.  Gestió de purins. 

El tractament dels purins generats es regirà per les normes següents: 
 

- Durant els mesos de juliol i agost queda prohibit l’abocament 
de purins a menys de 300m dels nuclis de població llevat del 
cas que s’enterrin abans de 24 hores.  
- No es podran aplicar quantitats de purí superior a 50m3 per 
hectàrea en una sola aplicació, i en tot cas no superior a la 
quantitat que es fixi en l’autorització o en la llicència.  
- Els purins i gallinasses un cop escampats en els terrenys 
s’hauran d’enterrar en un termini de temps no superior a les 72 
hores, llevat del cas de praderes, aplicacions en cobertera i en 
àrees on es practiqui el no conreu.  
 

 
Art. 93.  Gestió d’animals morts. 

Els animals morts seran gestionats per empreses de gestió de 
cadàvers d’acord amb el Reglament 1774/2002, de 3 d’octubre, del 
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen les normes 
sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà 
En tot cas, s’aplicarà la normativa sectorial vigent en cada moment. 

 
 

Art. 94.  Gestió de l’activitat respecta a altres agents de risc 
ambiental. 

 
El sistema de gestió de l’activitat ramadera ha d’ajustar-se a les 

tècniques, mètodes i pràctiques més idonis per a minimitzar el seu impacte 
sobre el medi en general i, molt especialment, respecte a les males olors, 
sorolls i emissions de pols, fums, gasos i també a l’estalvi d’aigua i energia. 

 
 
Art. 95.  Sistemes de control. 

1.- L’Ajuntament respectiu pot exigir, en l’acte d’atorgament de la 
llicència o mitjançant resolució posterior motivada, que justifiqui 
documentalment per part del ramader el sistema de gestió emprat, ja sigui 
respecte a un període de temps determinat ja sigui ordinàriament en 
períodes prefixats. 

 
2.- El personal al servei de l’Ajuntament o, en el seu cas, una entitat 

de control ambiental legalment acreditada, i amb el suport del Consell 
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Comarcal i dels departaments d’Agricultura Ramaderia i Pesca i de Medi 
Ambient de la generalitat de Catalunya si s’escau, podrà efectuar les 
actuacions d’inspecció i control que siguin necessàries per a verificar el 
compliment de les determinacions legals de caràcter general sobreprotecció 
del medi ambient i les especifiques d’aquesta ordenança. 

 
 
 

Art. 96.  Sistema de sanció. 

1.- Les infraccions a les determinacions d’aquesta normativa tenen la 
tipificació que s’estableix en la llei 3/98 citada i en les normes generals que 
la desenvolupin. 

 
2.- L’alcaldia prèvia instrucció del corresponent expedient, pot 

sancionar les infraccions tipificades mitjançant la imposició de multa en la 
quantia que fixa la Llei 3/1998 i normes generals que la desenvolupen. En 
defecte d’aquestes normes la potestat sancionadora és la següent: 

a) Per a les molt greus, s’instarà al Departament de Medi 
Ambient la instrucció d’un expedient sancionador que, al marge de les 
sancions pertinents, pot portar al tancament de la explotació. 

b) Per a les greus, de 800 euros a 4000 euros 
c) Per les lleus, de 80 euros a 800 euros 

 
3.- La quantia de les sancions s’actualitzarà l’un de gener de cada 

any aplicant l’índex de preus al consum, adoptant com a base el de l’un de 
gener del 2006.  

 
4.- Per a la graduació de la quantia de les sancions s’entendrà a la 

internacionalitat del causant, a la gravetat del risc ambiental i a 
l’envergadura de l’activitat. 

 
El sistema de sanció que regula aquesta normativa té el caràcter de 

subsidiari del que resulta de l’aplicació de la legislació de la Generalitat 
sobre aquesta matèria. 

 
 
 
Art.97.  Obligació de restauració. 

Sempre que dels resultats de la instrucció d’un expedient 
sancionador en resulti la constatació d’una afecció als recursos naturals 
s’imposarà al sancionat a més de la multa, l’obligació de restaurar-los. 
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Art. 98. Règim aplicable a les activitats ramaderes existents  

1. Les activitats ramaderes existents ens sòl urbà d’acord amb la 
delimitació que contempla el present POUPM, abans de l’aprovació del 
mateix, que s’hauran de justificar mitjançant el full de dades del llibre 
d’explotació ramadera, expedit pel Departament d’Agricultura Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data, 
podran desenvolupar la seva activitat i se’ls hi dóna un termini de 15 anys, 
a partir de l’aprovació d’aquesta normativa perquè procedeixin a la 
clausura de l’activitat o bé al seu trasllat fora del sòl urbà, a una distància 
no inferior a 200 m essent considerant-se com a nova instal·lació.  

 
A partir dels 10 anys de l’aprovació definitiva del POUPM, aquestes 

explotacions estan sotmeses a les següents limitacions: 
 

a) No podran fer ampliacions de les instal·lacions i del 
nombre d’animals existents. 

b) No podran sol·licitar canvi d’activitat ramadera.  
c) No es concedirà autorització per obres de millora, 

reforma o ampliació de les instal·lacions, llevat les de manteniment i 
les relatives a l’adopció de les mesures correctores a que els imposi 
l’autoritat competent. 

d) No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera 
en cas que s’efectuï la seva venda, admetent-ne en tot cas la 
transmissió patrimonial per herència. 
 
 
2. Les explotacions ramaderes existents abans de l’aprovació del 

POUPM que estiguin ubicades en sòl no urbanitzable però que es trobin a 
menys distància de la permesa per aquetes ordenances, que s’hauran de 
justificar mitjançant el full de dades del llibre d’explotació ramadera, 
expedit pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat 
de Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data, se’ls permetrà el 
desenvolupament de l’activitat, havent d’adequar, si s’escau, les 
instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus ramaders i de 
més qüestions necessàries en les explotacions ramaderes, en ordre a 
eliminar les molèsties als habitants dels nuclis urbans. 

 
Per aquestes explotacions no s’estableix cap termini per a la seva 

clausura, però se’ls imposa les següents limitacions: 
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a) No podran fer ampliacions de les instal·lacions ni del 
nombre d’animals existents. 
 

b) No podran continuar desenvolupant activitat ramadera 
en cas de venda o cessió, només es podrà efectuar una vegada, la 
seva transmissió patrimonial per herència. 
 
3. En cas de revisió o modificació del POUPM que comporti 

variació, ampliació o modificació dels límits del sòl urbà, que provoqui la 
entrada en el nou límits del sòl urbà d’instal·lacions ramaderes que en 
l’actualitat són en el sòl no urbanitzable, els hi serà d’aplicació el disposta a 
l’apartat 3 del present article; i pel que fa referència el termini de 15 anys 
per el seu trasllat fora del nucli urbà, aquest comptarà a partir del dia 1 de 
gener de l’any següent al de l’aprovació definitiva de la variació soferta 
pels límits del sòl urbà.  

 
4. Les activitats ramaderes d’autoconsum no podran sobrepassar les 

unitats mínimes que obliguen a portar un registre d’explotacions i, en el cas 
del porcí, és d’aplicació del RD 324/2000.  

 
 
 
Art. 99.  Prorroga de terminis 
 
Un any abans del venciment dels terminis de clausura o trasllat de les 

explotacions ramaderes d’acord amb la present normativa, l’Ajuntament 
podrà prorrogar per un any el venciment de la obligació prèvia una 
avaluació de la situació de la conjuntura, que atendrà als paràmetres 
següents: 

 
- Situació econòmica general. 
- Inexistència de molèsties als habitants del nucli urbà, en 

especial pel que fa a pudors, trànsit pesant o que dificulti la 
mobilitat urbana, sorolls, etc 

- Manca d’incidències derivades de l’existència de les 
explotacions 

- Evolució del creixement de la població. 
- Reducció de l’activitat ramadera en emplaçaments inadequats 

des de la entrada en vigor de la normativa. 
- Predisposició dels titulars de les instal·lacions mal situades 
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Un cop aprovada la prorroga, l’Ajuntament podrà establir prorrogues 
successives, amb un màxim de 5 anys, essent improrrogable a partir 
d’aquest termini.  Cada termini de prorroga tindrà una exposició públic per 
un termini de 15 dies, en la que els ciutadans podran fer les al·legacions 
pertinents.  

 
Si el titular d’una instal·lació ramadera manifesta formalment davant 

l’Administració, la intenció de clausurar, ja sigui per trasllat o per  clausura 
de l’activitat, i ho fa dins els terminis prevists en aquest POUPM, 
l’Ajuntament podrà concedir un termini addicional de 18 mesos per a 
completar el procés.  

 
 
Art. 100.  Foment d’eliminació d’activitats ramaderes en el sòl 

urbà 
 
L’Ajuntament informarà favorablement davant els departaments 

competents de la Generalitat de Catalunya per a les els autoritzacions 
pertinents, els trasllats d’activitats ramaderes actuals dins el sòl urbà al sòl 
rústic, com a mínim amb la mateixa capacitat productiva actual. 

 
Si l’impacte ambiental és assumible, informarà favorablement 

l’augment de capacitat productiva que sigui capaç de suportar el territori i 
la normativa sectorial aplicable. 

 
 
 
Art. 101.  Interrelació amb normativa de reng superior. 
 
La normativa d’aplicació referent a les instal·lacions ramaderes en 

l’àmbit del POUPM, serà la més restrictiva entre les present normes i la 
normativa sectorial vigent a Catalunya en cada moment. 

 
 
 
Art. 102.  Activitats de l’annex III de la llei 3/98. 
 
Activitats que figuren en l’Annex III de la llei 3/98 i que resten 

subjectes a llicència municipal ambiental per considerar-se els efectes 
d’aquesta normativa com activitats de risc ambiental moderat: 

 
a) Places de porcs d’engreix<=200>50 
b) Places de truges<=50>10. 
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CAPÍTOL 7 – RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

 
A – RÈGIM URBANÍSTIC 

 
 

Art. 103.  Principi general 
 
Les edificacions, activitats, rehabilitacions i qualsevol intervenció en 

el territori, tant en sòl urbà com  en sòl no urbanitzable, respectaran el 
caràcter rural, en especial pel que fa a materials, colors, composició, 
característiques i demés elements.   

 
Les instal·lacions exteriors i noves tecnologies com ara torres 

elèctriques, línies telefòniques o telemàtiques, tant les línies en el sòl extern 
als nuclis com les interiors, antenes, plaques solars, parallamps, etc., 
formaran part del projecte constructiu, i s’integraran a la composició 
minimitzant el seu impacte visual.  

 
Queden prohibits els fils d’instal·lacions adossats a les façanes, llevat 

que se’n justifiqui la integració i no quedin vistos des dels vials o espais 
públics.  

 
Les instal·lacions fotovoltaiques queden circumscrites al sòl no 

urbanitzable, llevat que parcel·les urbanes amb superfície suficient, en 
permeti la instal·lació en el jardí privat fora de les visuals des dels vials i 
espais públics. Les instal·lacions de captació d’energia solar per a la 
producció d’aigua calenta sanitària, podran situar-se a la coberta dels 
edificis sempre que se’n demostri la integració al medi rural, tractant de 
quedar fora de la vista des dels carrers o espais públics. 

 
Queden prohibides les antenes de telecomunicacions a les cobertes 

dels edificis. Les torres de suport d’antenes de telecomunicacions o de 
qualsevol altre índole, requeriran un pla especial d’integració al medi, i es 
guarniran amb materials escaients, evitant l’impacta visual  

 
Les torres de producció d’energia eòlica es limitaran a parcs eòlics 

d’acord amb la normativa sectorial aplicable, i sempre que siguin 
autoritzades per la Generalitat de Catalunya. 

 
Aquest principi general es resumeix en el manteniment del caràcter 

rurals del municipis que abasta el present POUPM. 
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B – CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
 
Art. 104.  Classificació del sòl. 

El territori es classifica en: sòl urbà i sòl no urbanitzable, segons els 
criteris establerts per la Llei d’Urbanisme.  

 
 
Art. 105.  Qualificació  en zones o sistemes 

1.- En el sòl urbà el POUPM determina l’ordenació física de forma 
detallada, mitjançant la delimitació dels sòls segons el seu destí per: 

 
a) Sistemes de comunicacions. 
b) Sistemes d’espais lliures públics. 
c) Sistemes d’equipaments comunitaris. 
d) Sistema d’habitatges dotacionals públics. 
e) Sòls privats edificables qualificats en diferents zones 

segons el seu ús i intensitat. 
 
 

Art. 106. Determinació de polígons d’actuació i sectors de 
planejament derivat. 

 
1.- Polígons d’actuació en sòl urbà delimitat 

En els polígons d’actuació de sòl urbà consolidat la finalitat és la de 
completar les obres d’urbanització necessàries per la conversió dels 
terrenys en solars. 

 
2. Plans de millora urbana en el sòl urbà no consolidat 

En el sòl urbà no consolidat la delimitació sectors objecte de pla de 
millora urbana té per finalitat la cessió dels terrenys de cessió obligatòria i 
gratuïta, l’execució de les obres d’urbanització necessàries per la conversió 
dels terrenys en solars i el repartiment de les càrregues i beneficis de la 
urbanització 

 
3.- Sòl No Urbanitzable 
 
El sòl no urbanitzable està subjecte a les determinacions que 

estableix l’article 47 de la Llei d’Urbanisme. Els graus de protecció queden 
establertes en el present POUPM, d’acord amb el que disposa l’art. 58.8 de 
l’esmentada Llei. 
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C – ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI. 

ELS SISTEMES 
 
 

Art. 107. Sistemes urbanístics 

1.-Classificació dels sistemes urbanístics 

1. Els sistemes en classifiquen en 
- Sistemes generals 
- Sistemes locals 
2. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el 

present POUPM reserva per a comunicacions, equipaments comunitaris i 
espais lliures públics, que llur nivells de servei és d’abast municipal o 
superior. Els sistemes urbanístics generals configuren l’estructura general i 
orgànica del territori i determinen el desenvolupament urbà. 

3. Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que el 
planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per a els 
equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de 
servei és un àmbit d’actuació en sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt 
de sòl urbà d’un municipi d’acord amb el que estableix el present POUPM. 

4. El sistema urbanístic de comunicacions comprèn:  
- les infrastructures necessàries per a la mobilitat de les persones i de 

les mercaderies, per transport terrestre o aeri 
- les àrees de protecció  
- les àrees d’aparcament de vehicles respectives. 
5. El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els centres públics, 

els equipaments de caràcter  
- religiós  
- cultural  
- docent 
- esportiu  
- sanitari 
- assistencial  
- els serveis tècnics i de transport  
- els altres equipaments d’interès públic o interès social. 
6. El sistema urbanístic d’espais  lliures públics comprèn 
- els parcs 
- les places 
- els jardins 
- les zones verdes 
- els espais d’esbarjo 
- els espais per al lleure 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-68- TÍTOL IV- NORMATIVA  

- els parcs esportius. 
- espais per a joc d’infants. La concreció dels elements que integren 

aquest sistema tindrà en compte l’existència de restes arqueològiques 
d’interès declarat, d’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme. 

8. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics, llevat els de 
protecció hidrogràfica o paisatgística, si són compresos en un àmbit 
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, passen a la 
titularitat pública mitjançant cessió obligatòria i gratuïta. Si cal avançar 
l’obtenció de la titularitat pública, l’Administració actuarà segons el 
mecanisme previst a l’art. 150 de la llei d’urbanisme, i en el cas aquest 
mecanisme no fos suficient, podrà optar per una actuació aïllada 
expropiatòria, en el quals cas l’Administració adquirent se subroga en els 
drets i els deures de la persona que n’era propietària. 

9. L’adquisició dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics que 
no siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema 
de reparcel·lació s’ha d’efectuar mitjançant l’actuació expropiatòria que 
correspongui. 

 
2. Reserves per a sistemes 
 
1.- A efectes de determinació i regulació de l’estructura general i 

orgànica del territori, aquest POUPM, i en el seu desenvolupament, els 
Plans Parcials, Plans de Millora Urbana i Plans Especials, hauran 
d’assignar alguns sòls per: 

 
a) Sistema d’equipaments i dotacions 
- Subsistema d’equipaments i dotacions existents (Clau 12a) 
- Subsistema d’equipaments i dotacions de nova creació  (Clau 12b) 
- Subsistema d’equipaments i dotacions de cessió gratuïta provenint  
de sectors de planejament (clau 12c) 
- Subsistema d’equipaments sanitari – mortuori (clau 12d). 
 
b) Sistema d’espais lliures públics 
-Subsistema de parcs i jardins (clau 13) 

- Subsistema de parcs i jardins urbans existents (Clau 13a) 
- Subsistema de parcs i jardins de nova creació (Clau 13b) 
- Subsistema de parcs i jardins de cessió gratuïta provenint de 
sectors de planejament (Clau 13c)  

 - Subsistema de parcs esportius (clau 13d) 
 - Subsistema de verd de contribució paisatgística (clau 13 e) 
 - Subsistema de verd provisional 
 
c) Sistema de comunicacions 
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 - Sistema viari (Clau 14) 
 - Sistema d’aparcaments (Clau 15) 
 
d)  Sistema de serveis tècnics (Clau 16) 
  
e) Sistema de protecció (clau 17) 

- Subsistema de Protecció hidrogràfica (Clau 17a) 
- Subsistema de protecció paisatgística (Clau 17 b) 
- Subsistema de protecció de marges i desnivells (Clau 17c) 
- Subsistema de protecció d’edificis catalogats (clau 17d) 
- Subsistema d’altres proteccions (Clau 17e) 

  
 
Art. 108.  Delimitació 

1.- El POUPM assegura l’ordenació esglaonada i flexible del territori 
mitjançant la contemplació de sistemes urbanístics generals i sistemes 
urbanístics locals.  

2.- Els sistemes generals constitueixen en conjunt l’estructura 
orgànica del territori. Els sistemes generals tenen per finalitat assentar les 
bases territorials per la prestació de serveis d’interès general. En els 
sistemes locals, el seu àmbit de servei és del sector o zona en que 
s’enquadrin.  Per el seu desenvolupament serà necessària la tramitació dels 
corresponents Plans Especials, a menys que el present POUPM delimiti 
expressament el seu destí i condicions per a la seva execució. 

3. Els sòls reservats per sistemes generals que es localitzin en sòl 
urbà són de cessió obligatòria i gratuïta, en els termes, límits i condicions 
que estableix la Llei d’Urbanisme.  Sense perjudici d’això  per aquest i 
d’altres sòls destinats a sistemes generals, l’Administració podrà acudir a la 
seva expropiació, a la delimitació de polígons d’actuació, per obtenir la 
cessió dels mateixos i a la redistribució quan sigui possible, de càrregues i 
beneficis entre els propietaris afectats per l’actuació mitjançant 
reparcel·lació entre ells, o permuta per altres terrenys edificables. 

 
4. Els sòls destinats a equipaments i dotacions que en el moment 

d’aprovació d’aquest POUPM siguin de domini privat i es destinin al 
mateix ús previst per aquest Pla, continuaran en règim de propietat privada 
mentre desenvolupin la seva actual funció i ús. 
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CAPÍTOL 8 – ORDENACIÓ DELS SISTEMES 

 
 

A – SISTEMA D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS (Clau 12) 
 
 

Art. 109. Equivalència 

El sistema d’equipaments públics (clau 12) es correspon amb la Clau 
E. Equipaments, del nou llistat de codis editat per la Direcció General 
d’Urbanisme, de recent redacció i edició, i posteriors a aquest POUM 

 
Art. 110. Definició. 
 
Comprèn les superfícies destinades a usos públics o col·lectius al 

servei directe dels ciutadans.  
 
 
Art. 111.  Classes de sistema d’equipaments i dotacions 
 
Es defineixen quatre subsistemes: 
 
- Subsistema d’equipaments i dotacions públiques existents (clau 

12a) 
- Subsistema d’equipaments i dotacions públiques de nova creació 

(clau 12b) 
- Subsistema d’equipaments i dotacions públiques de cessió 

gratuïta provinents de sectors de planejament (clau 12c). 
- Subsistema d’equipaments sanitari – mortuori (clau 12d). 
 
 
Art. 112. Usos públics i privats. 
 
1.- Educatiu.  (Equivalència codi E1). Centres docents per l’educació 

pre-escolar, primària, secundària i batxillerat, ensenyament professional, 
amb instal·lacions annexes esportives i culturals. 

 
2.- Esportiu. (Equivalència codi E5) Instal·lacions esportives 

destinades a la pràctica esportiva en les seves diferents especialitats, 
polisportius, piscines, etc., i annexes de serveis. 
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3.- Sanitari - assistencial. (Equivalència codi E2). Centres sanitaris i 
assistencial dedicats a guarderies, dispensaris, ambulatoris, residències de 
gent gran, clíniques i hospitals generals, així com tots els establiments 
definits pel Decret 284/1996, de 23 de juliol de regulació del Sistema 
Català de Serveis Socials. 

 
4.- Socioculturals. (Equivalència codi E4) Biblioteques, museus, 

centres socials, polítics, sindicals i culturals; museus, auditoris, centre 
convencions, cases de cultura, exposicions d’interès públic i comunitari; 
així com annexes i dependències lligades a l’ús. 

 
5.- Religiós. (Equivalència codi E4) Temples. 
 
6.- Públic- Administratiu. (Equivalència codi E3)  Centres o edificis 

per serveis de l’administració públics, serveis de seguretat, bombers, etc. 
 
7.- Mercats i abastos.  (Sense equivalència) Centres per a mercats al 

detall, escorxadors. 
 
8.- Sanitari Mortuori.  (Equivalència codi E6) Cementiris i serveis 

annexes. És d’aplicació el reglament de policia mortuòria, Decret 297/1997 
de 25 de novembre. 

 
9.- Reserva. (Equivalència codi E7) Ús no assignat 
 
 
Art. 113. Condicions de l’edificació dels equipaments públics 
 
Les condicions d’edificació dels equipaments i dotacions es basaran 

en les característiques de l’entorn.    
 
Quan aquesta ordenació sigui unívoca, els equipaments només 

hauran d’acreditar en els projectes constructius, l’impacte en el trànsit de 
persones i vehicles que la instal·lació suposa, així com la dotació 
d’aparcaments davant el moviment que el centre comporti i la idoneïtat de 
l’emplaçament. En aquest cas, l’edificabilitat serà la equivalent de la zona 
on es trobi la instal·lació, com si es tractés d’un edifici d’algun dels usos 
privats admesos a la zona. 

 
Quan les característiques d’un equipament requereixin una ordenació 

oberta, i aquesta no es correspongui amb les característiques de l’entorn, 
hom podrà formular un pla especial en el que serà determinant la integració 
de la nova volumetria al medi. En aquest cas, la edificabilitat màxima serà 
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de 2 m2 de sostre per m2 de solar, podent augmentar un 20% com a màxim 
si el pla especial acredita que l’entorn disposa edificabilitat sensiblement 
superiors a aquest índex i la integració de la nova instal·lació és més 
equilibrada amb aquest augment. 

 
Quan l’ordenació de l’entorn no respongui a la uniformitat, els 

equipaments i dotacions comunitaris, es regularan pel sistema d’ordenació 
d’edificació aïllada, i la seva ordenació volumètrica es fixarà mitjançant un 
pla especial, d’acord amb les necessitats funcionals en cada cas.  

 
El Pla especial fixarà l’ordenació i la edificabilitat, que s’ajustarà a la 

mitjana del sector, la integració a l’entorn i al medi, així com l’assoliment 
de la representativitat i singularitat de l’edifici que correspongui. En 
qualsevol cas, el pla especial garantirà la eliminació de parets migeres 
vistes. 

 
 
Art. 114. Condicions de l’edificació dels equipaments privats. 
 
Els equipaments privats inclosos (o confrontats) en les zones 

d’estructura tradicional (clau 3) o eixampla en illes tancades (clau 3) 
s’adequaran en alçada màxima a la que fixi la zona en se situen. La 
ordenació de l’edificació serà d’acord amb les condicions de la zona 
adjacent, i les alineacions fixades en els plànols d’ordenació. La 
edificabilitat serà la equivalent de la zona com si es tractés d’un edifici 
d’habitatges. Els equipaments no regulats directament pel Pla d’ordenació 
urbanística municipal s’ordenaran mitjançant un pla especial, que es basarà 
en els criteris establerts en l’article anterior relatiu a les condicions 
d’edificació per als equipaments públics.  

 
 
115.  Concessions per a equipaments. 
 
Sobre el sòl destinat a equipament i dotacions que en l’execució del 

POUPM, sigui de titularitat pública, l’Administració podrà atorgar una 
concessió per la construcció i explotació del corresponent  equipament o 
dotació. Aquesta concessió, que no confereix drets per ser renovada, no 
tindrà una duració superior a 30 anys. 
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B – SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (Clau 13) 
 

Art. 116. Equivalència 

El sistema d’espais lliures (clau 12) es correspon amb la Clau V. 
Espais lliures, del nou llistat de codis editat per la Direcció General 
d’Urbanisme, de recent redacció i edició, i posteriors a aquest POUM. 

 
 
Art. 117.  Definició 
 
 Comprèn els sòls destinats a zones verdes en sòl urbà i no 

urbanitzable. Tret del sistema d’espais lliures de protecció, serà d’ús públic 
i destinats a parcs o, quan siguin d’extensió inferior a 10.000 metres 
quadrats, a jardins per a jocs de nens, descans i repòs de les persones i 
protecció i millora de la qualitat ambiental de la població. 

 
 
Art. 118.  Classes de sistema d’espais lliures 
 
Els espais lliures es classifiquen en els següents subsistemes: 
 
- Subsistema de parcs i jardins, clau 13 (equivalència claus V1, V5 

i V6), que en virtut de la seva procedència es classifiquen en: 
 Subsistema de parcs i jardins existents, clau 13a  
 Subsistema de parcs i jardins  de nova creació, clau 

13b (equivalència clau V7) 
 Subsistema de parcs i jardins de cessió gratuïta 

provinents de sectors de planejament, clau13c 
- Subsistema de parcs esportius, clau13d (equivalència clau V3) 
- Subsistema de contribució paisatgística (clau 13e) 
- Subsistema de verd públic provisional entretant no es facin altres 

actuacions públiques (clau 13r)  
 
 
Art. 119.  Ordenació 
 
1. Aquests sòls hauran d’ordenar-se parcialment amb paviment 

dur, però amb domini d’arbrat, jardineria i elements 
accessoris, admetent-se l’edificació exclusivament al servei 
del parc o de l’espai lliure, en règim de concessió o 
directament mitjançant promoció pública, amb una 
edificabilitat màxima de 0,05 m2s/m2sòl, amb una ocupació 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-74- TÍTOL IV- NORMATIVA  

màxima del 5% de la superfície, mai per damunt d’un  
màxim absolut de 50 m2 construïts,  ni desenvolupar-se en 
més d’una planta, si bé s’admetran soterranis per a 
magatzem. 

2. Quan per la seva extensió tinguin la consideració de parc, 
s’admetran instal·lacions descobertes per a la pràctica 
esportiva no competitiva. Aquestes instal·lacions no 
perjudicaran ni limitaran el gaudiment del parc pels 
ciutadans, ni la quantitat de la jardineria, ni les vistes 
panoràmiques internes o sobre l’àrea urbana contigua. 

3. No es disposaran en sòls amb pendents superiors a les 
mitjanes de la zona tret que es tracti de la subzona de 
contribució paisatgística (clau 13e). Les seves condicions 
mínimes s’adequaran a l’establert en aquest POUPM, i en la 
legislació urbanística vigent. 

4. El subsòl dels espais verds podrà utilitzar-se com a 
aparcament públic, ja sigui per construcció directe per part 
de l’Administració, ja sigui per concessió administrativa.  

     De forma prèvia a l’autorització d’un aparcament públic en 
el subsòl, caldrà redactar un projecte d’impacte ambiental, 
que determinarà la viabilitat de la instal·lació.  

5. En el subsistema de parcs esportius (clau 12d), s’admetran 
activitats esportives de caràcter públic, accessibles per a 
totes les edats i sempre esport no competitiu, sinó vinculat al 
lleure i la pràctica, així com llacs públics. Al marge de les 
edificacions admeses amb caràcter general per a la zona de 
parcs i jardins, en aquesta zona s’admetran les instal·lacions 
pròpies de l’activitat (tancats de xarxa trenada, cistelles, 
porteries, paviments, instal·lacions, estructures, etc.). 

6. Les zones esportives que requereixen major índex 
d’edificació, o on la pràctica esportiva escapi del lleure, i en 
especial aquelles instal·lacions destinades a la competició, 
s’adscriuran al sistema d’equipaments i dotacions públiques 
(clau 12). 

7. Les zones de verd públic provisional (clau 13r), són zones 
que mig o llarg termini tenen un destí públic per a cobrir 
dèficits bàsicament d’habitatge social, que entretant tenen 
un destí verd. Aquests espais noc computen com a espai 
lliure púbic ni s’adscriuen a l’estructura orgànica del 
territori. La eventual reconversió, mitjançant Pla de Millora 
Urbana, mantindrà el 50% de la superfície com a verd públic 
i comptarà amb una reserva equivalent en altre indret. 
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C – SISTEMA VIARI (Clau 14) 
 

 

Art. 120. Equivalència 

El sistema viari (clau 1) es correspon amb la Clau X. Viari, del nou 
llistat de codis editat per la Direcció General d’Urbanisme, de recent 
redacció i edició, i posteriors a aquest POUM. 

 
 
Art. 121.  Sistema Viari. Definició. 
 
1.- Xarxa viària bàsica (Equivalència claus X1 i X2) 
 
La xarxa bàsica comprèn les instal·lacions i espais reservats per el 

sistema viari de caràcter fonamental, en ordre a mantenir els adequats 
nivells de mobilitat i accessibilitat. 

 
2.- Règim de la xarxa bàsica 
 
El règim de la xarxa viària bàsica serà el que correspongui amb 

subjecció a la legislació vigent, segons es tracti de vies estatals, provincials 
o municipals. 

 
3.- Xarxa secundària (Equivalència clau X3) 
 
La xarxa viària secundària i local té per missió principal donar accés 

a les edificacions i enllaçar amb les vies bàsiques. Està constituïda per les 
vies no compreses en la xarxa bàsica, amb alineacions i rasants 
assenyalades en el Present Pla o, com desenvolupament de les mateixes, en 
els Plans Parcials o Plans de Millora Urbana. 

 
4.- Especificacions 
 
- S’haurà de respectar la línia d’edificació a 50 metres de les 

arestes exteriors de les calçades per a l’eix tranversal (C-25). 
 
- A la resta de carreteres de l’àmbit plurimunicipal,s’haurà de 

respectar la línia d’edificació a 25 metres de les arestes exteriors 
de les calçades. 
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- En l’àmbit del PMU B-4, en el nucli de Biosca, no s’autoritzaran 

accessos directes a les parcel·les confrontants des de la carretera 
C-380. 

 
- No s’autoritzarà l’accés directe al PMU CC-1 ( a Concabella) des 

de les carreteres L-310 i L-324.  
 

 L’accés es farà mitjançant el vial que connecta 
ambdues carreteres pel límit est de l’àmbit (antiga L-
324).  

 
 La vialitat interna connectarà amb aquest vial 

mitjançant u intercanviador adequat que anirà a 
càrrec dels costos d’urbanització del sector. 

 
- En l’àmbit del CC-2 (a Concabella)el carrer que connecta la 

carretera L-324 en el pk. 12+140 amb la Plaça major, atès la 
proximitat d’altres interseccions, serà de sentit únic d’entrada cap 
el nucli urbà. 

  
 En la seva connexió a la carretera se suprimiran els 

girs a l’esquerra. 
 
- En el nucli de ratera no es permetrà l’accés directe a la carretera 

L-304 en el punt kilomètric 12+700.  
 

 El pla de millora urbana haurà de precisar el vial 
lateral. 

 
 
Art. 122.  Tipus de vies. 
 
S’estableixen els següents tipus de vies: 

a) Xarxa viària territorial: comprenen les carreteres 
comarcals. En el futur podrien incorporar-se vies de 
+major rang.  (Equivalència clau X1) 

b) Vies urbanes bàsiques: vies urbanes, fonamentals per 
la estructura urbana, en funció de la seva posició, de 
les activitats que localitza i dels sectors urbans que 
relaciona. (Equivalència clau  X2) 

c) Vies de la xarxa local: la resta no enumerades. 
(Equivalència clau X3) 
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d) Passeig per vianants. 
e) Xarxa de camins rurals. 

 
 
Art. 123.  Redacció de plans especials per al desenvolupament del 

sistema viari. 
 
Les vies urbanes bàsiques fonamentals per a l’estructura urbana, 

podran ésser objecte de un o més plans especials redactats per 
l’Ajuntament, que tindran per objecte desenvolupar, fixar les 
característiques de disseny i materials, i precisar les determinacions 
d’aquest Pla respecte a les mateixes. 

 
 
Art. 124.  Intervenció en l’edificació. 
 
Les construccions, instal·lacions i edificacions de la zona adjacent a 

les vies integrants del sistema viari, estan subjectes en tot cas, i sense 
perjudici d’altres intervencions, a la llicència municipal. L’administració 
municipal exigirà amb caràcter previ a la concessió de la llicència 
l’aportació de l’informe o autorització administrativa que en cada cas 
resulti necessària. 

 
 
Art. 125.  Disciplina urbanística de la publicitat. 
 
No es permetrà la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat 

o propaganda que per la seva ubicació o característiques limitin la 
contemplació del paisatge o alterin l’harmonia del mateix. 

 
Dins la xarxa viària territorial, la xarxa bàsica i la xarxa de camins 

rurals, queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de la 
via públics, d’acord amb la legislació sectorial vigent, (art. 74 i 75 del 
Reglament General de Carreteres RD 1073/1997, i art. 32 de la llei 7/1993 
de carreteres de Catalunya). 
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D - SISTEMA APARCAMENTS PÚBLICS (Clau 15) 
 
 

 
Art. 126. Equivalència 

El sistema d’aparcaments públics (clau 15) es correspon amb la Clau 
Xa. Àrees d’aparcament, del nou llistat de codis editat per la Direcció 
General d’Urbanisme, de recent redacció i edició, i posteriors a aquest 
POUM 

 
 
Art. 127.  Sistema d’aparcaments. 

Comprèn els terrenys destinats per aquest POUPM, específicament 
per a aquesta finalitat, amb l’objecte de reduir el dèficit d’aparcament 
actuals i preveure els del futur. 

 
 
 
Art. 128.  Condicions d’edificació. 

A les àrees previstes com a sistema d’aparcaments es podran ubicar 
marquesines de protecció solar, havent-se d’acreditar en tot cas la 
integració d’aquest element al medi en que es situï.   

 
 
 
Art. 129.  Concessions per a aparcaments. 

Sobre el sòl destinat a aparcament que en l’execució del POUPM, 
sigui de titularitat pública, l’Administració podrà atorgar una concessió per 
a la seva construcció i explotació. 
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E – SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS (Clau 16) 

 
 

Art. 130. Equivalència 

El sistema de serveis tècnics (clau 16) es correspon amb la Clau T. 
Serveis tècnics - ambientals, del nou llistat de codis editat per la Direcció 
General d’Urbanisme, de recent redacció i edició, i posteriors a aquest 
POUM 

 
Art. 131.  Definició 
 

1.- Serveis tècnics 

El present POUPM conté l’ordenació de la infrastructura dels serveis 
d’electricitat (equivalència clau T2. Energia), abastament d’aigües 
(equivalència clau T1. Aigua), sanejament (equivalència clau T3. 
depuració), residus (equivalència clau T4. Residus)  o telecomunicacions, 
(equivalència clau T5 Comunicacions / Informació), establint les precises 
reserves de sòl i les de protecció.  

 
Totes les noves instal·lacions de distribució de serveis en plans 

parcials o especials, així com   les renovacions d’instal·lacions en sòl urbà 
seran soterrats, seran soterrats.  

 
Els Ajuntament podran promoure plans especials de supressió de 

cablejat aeri o adossat a façanes. S’autoritzaran els serveis aeris només que 
es donin les següents condicions 

 
- Raons d’imperiós interès públic 
- Inexistència d’alternatives al cablejat aeri 
- Estudi d’impacte ambiental de la instal·lació. 
- Pla Especial d’integració al medi i d’integració paisatgística, 

especialment pel que fa a 
 Transformadors 
 Antenes de telefonia 
 Molins de vent 
 Rescloses 
 Altres estacions de producció d’energia elèctrica 

- Eliminació absoluta de risc d’incendi 
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L’Administració podrà promoure en col·laboració amb l’empresa 
privada, plans especials d’eliminació de cablejat aeri i de l’adossat a 
façanes.  

 
2.- Bàscules 

Entre els serveis tècnics, destaquen a la comarca de la Segarra, les 
bàscules públiques. Entre les existents, preveu el seu manteniment entretant 
el seu servei sigui necessari a la població.  

 
L’establiment de noves instal·lacions d’aquestes característiques, 

s’adscriuran al sistema viari, de forma adjacent a aquest, en llocs on el 
trànsit no sigui intens i disposant d’àrees de maniobra que no entorpeixin el 
trànsit de la via immediata. Les edificacions vinculades a aquest servei es 
limitaran als mínim exigibles per a aquesta mena d’instal·lació. 

 
3.- Benzineres 

Les estacions de subministrament de carburants tindran les mateixes 
condicions que les de les bàscules, si bé de forma proporcionada a les seves 
característiques.  

 
En sòl no urbanitzable, caldrà tramitar un pla especial que garanteixi 

la integració de la instal·lació al medi, i preveurà la possibilitat que, apart 
les marquesines, les benzineres puguin disposar d’edificacions d’una alçada 
màxima de 3.50 m d’alçada i 50 m2 de superfície on serà permès el 
comerç.  

 
També s’admetran cafeteries i/o restaurants de superfície no superior 

als 100 m2. En sòl urbà, serà també preceptiva la tramitació d’un pla 
especial que garanteixi la integració de la instal·lació al medi urbà i 
descrigui les mesures de protecció a adoptar. 

 
4.- Estacions meteorològiques i similars 

 

5.- Evacuació i depuració 

El sistema d’evacuació contindrà els elements de la xarxa pública des 
desguassament d’aigües pluvials i residuals, així com els seus elements 
complementaris: embornals, pous de registre, pous de ressalt, canonades, 
col·lectors, centres de depuració i arquetes d’abocament. Els sectors 
objecte de planejament derivat s’ajustaran en tots els casos al PSARU-2205 
per a les aigües residuals urbanes, al PSARI-2003 per a les aigües residuals 
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industrials i al ISPS, i sempre amb les versions actualitzades que en aquesta 
matèria pugui aprovar l’Agència catalana de l’Aigua. 

 
Les xarxes d’evacuació de les aigües residuals en sector de planejament 
derivat i en les reformes de xarxa en zona urbana, seran  de tipus separatiu. 

 
Tots els sector objecte de Pla de Millora Urbana i polígons d’ús 

industrial, disposaran una EDAR (estació depuradora d’aigües residuals), 
que haurà d’estar dimensionada en funció dels usos i producció de cada 
àrea en qüestió. 

 
 
Art. 132.  Condicions d’ús. 

En els serveis descrits, així com altres encabibles en la denominació 
de serveis tècnics, únicament es permetran els usos propis o directament 
relacionats amb la instal·lació del servei de que es tracti. Pel que fa l’ús de 
l’habitatge, s’admetrà excepcionalment i únicament amb destí a l’habitatge 
del guarda de la instal·lació quan la dimensió de la instal·lació ho permeti. 

 
 
 

F– SISTEMA DE PROTECCIÓ (Clau 17) 
 
Art. 133. Equivalència 

El sistema de serveis tècnics (clau 16) no té una equivalència clara 
amb el nou llistat de codis editat per la Direcció General d’Urbanisme, de 
recent redacció i edició, i posteriors a aquest POUM. Hi ha diverses 
proteccions però no agrupades en un sòl sistema com és el cas. 

 
 
Art. 134.  Definició. 

El sistema de protecció comprèn aquells sòls que resten no 
edificables en ordre a la protecció d’un elements d’interès públic. Es 
defineixen els següents subsistemes: 

- Subsistema de protecció hidrogràfica (clau 17a) 
- Subsistema de protecció paisatgística (clau 17 b) 
- Subsistema de protecció de marges i desnivells (clau 17c) 
- Subsistema de protecció d’edificis catalogats (clau 17d) 
- Subsistema d’altres proteccions (clau 17 e) 
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Els sistemes de protecció no implica necessàriament la titularitat 
pública. L’Administració tendirà a la progressiva titularitat i ús públic 
d’aquests espais quan l’interès públic i social ho requereixi. 

 
 

Art. 135.  Subsistema de protecció hidrogràfica (clau 17a) 

1. Definició 

El sistema de protecció hidrogràfica comprèn el conjunt de rieres i 
torrents dels municipis, i les seves àrees d’influència. Alguns d’aquests 
torrents han format part de la xarxa de camins i fins i tot carrers dels 
municipis, canalitzats en tot o en part del seu recorregut per l’àrea urbana. 

 
Els béns que constitueixen el domini públic hidràulic són els definits 

a l’article 2 del Reglament del domini públic hidràulic (RD 849/1986, d’11 
d’abril) (RDPH). La definició de “llera” (zona de domini públic hidràulic) 
és la del punt 2 del RD 9/2008, d’11 de gener (que modifica el RDPH). 

 
2. Condicions d’intervenció en el sistema de protecció hidrogràfica. 

No es permetran edificacions ni ocupacions de l’espai públic 
hidràulic. Les obres d’urbanització o altres, que es duen a terme a l’entorn 
del sistema de protecció hidrogràfica, garantiran el desguàs de les aigües 
torrencials d’acord amb la legislació d’aigües vigent. L’atorgament de 
concessions, autoritzacions, i en general la tutela del domini públic 
hidràulic serà exercida per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
L’espai de torrents i rieres es mantindrà a cel obert, s’independitzarà 

de la circulació de vehicles, i s’arbrarà el seu entorn d’integrant-lo en el 
sistema d’espais lliures com a parc lineal al llarg de tot el sector. En cap cas 
la zona de domini públic hidràulic (dph) computarà a efectes de repartiment 
de càrregues i beneficis. 

 
Els marges dels terrenys que llinden amb les lleres públiques estan 

subjectes en tota la seva extensió longitudinal: a) a una zona de servitud de 
5 m d’amplada per a ús públic; i b) a una zona de policia de 100 m 
d’amplada, on es condicionarà l’ús del sòl i les activitats que en ell es 
desenvolupin (punt 3 del RD 9/2008 citat). 

 
La zona de servitud resta sotmesa al punt 4 del RD 9/2008. Les 

finalitats d’aquesta zona són protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas 
públic peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, 
conservació i salvament, i ha de quedar lliure de qualsevol construcció, 
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edificació, mur, moviment de terres, etc, que impedeixin aquestes finalitats, 
i ser apta, transitable i practicable en tot moment. Els propietaris d’aquesta 
zona podran lliurement sembrar i plantar espècies no arbòries, sempre que 
no deteriorin l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat 
anteriorment. 

 
L’article 9 del RDPH (activitats i usos del sòl en zona de policia de 

lleres) queda modificat pel punt 5 del RD 9/2008. Qualsevol obra o 
actuació en la zona de policia de lleres (la qual es pot ampliar per encabir 
zones de flux preferent o via d’intens desguàs) resta condicionada al punt 5 
del RD 9/2008. 

 
En la zona de policia de 100 m d’amplada mesurats horitzontalment 

a partir de la llera, resten sotmesos al disposat al RDPH les seguents 
activitats i usos del sòl (punt 5 del RD 9/2008): 

a) les alteracions substancials del relleu natural del terreny, 
b) les extraccions d’àrids,  
c) les construccions de tot tipus, tinguin caràcter definitiu o 

provisional, 
d) qualsevol altre ús o activitat que suposi un obstacle per al 

corrent en règim d’avingudes o que pugui ser causa de degradació o 
deteriorament de l’estat de la massa d’aigua, de l’ecosistema aquàtic i, en 
general, del domini públic hidràulic. 
 

Per realitzar qualsevol tipus de construcció en zona de policia de 
lleres s’exigirà l’autorització prèvia de l’organisme de conca, a menys que 
el corresponent POUPM, d’altres figures d’ordenament urbanístic, o plans 
d’obres de l’administració, hagueren estat informats per aquell i hagueren 
recollit les oportunes previsions formulades a l’efecte (art. 78.1 del RDPH). 
Qualsevol obra, treball, actuació o figura de planejament urbanístic en 
aquesta zona haurà de contenir, entre d’altres documents, plànol de planta 
amb diversos perfils transversals que incloguin l’obra o actuació i els 
marges de la llera (art. 78.2 del RDPH). 

 
Qualsevol obra, treball o actuació a realitzar en zona de domini 

públic hidràulic requerirà autorització expressa i prèvia de l’organisme de 
conca. 

 
Obres i actuacions de l’espai fluvial (llera i/o zona d’influència 

d’aquesta) seguiran l’establert als “Criteris d’intervenció en espais fluvials) 
(ACA, març 2002) i a les “Directrius de planificació i gesió de l’espai 
fluvial” (ACA, setembre 2007). En general no és recomanable la 
modificació de les lleres (desviament, eixamplament, estretament, 
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enfonsament, aixecament, etc) ni la seva canalització i/o entubament 
(esdevindrien simples clavagueres). 

 
La perforació de pous (s’ubiquin o no en zona de policia de lleres) 

requerirà autorització expressa i prèvia de la CHE sempre que sigui per a 
aprofitaments d’aigües a l’empara de l’article 54.2 del TRLLA (també ho 
requerirà el seu aprofitament, en expedient apart). Si es tractés d’un 
aprofitament mitjançant concessió d’aigües, no es podrà perforar el pou 
mentre no es diposi de la corresponent autorització d’investigació d’aigües 
subterrànies, a atorgar també per la CHE, tot d’acord amb l’establert als 
articles 177 i següents del RDPH. 

 
Qualsevol aprofitament d’aigües requerirà la disposició prèvia de la 

corresponent autorització d’aprofitament (art. 54.2 TRLLA) o bé de la 
concessió d’aigües, a atorgar, en ambdós casos, per la CHE, on es tindrà en 
compte les dotacions establertes pel PHCE i els cabals de manteniment. 

 
En relació a la reutilització d’aigües residuals depurades, s’acomplirà 

els articles 272 i  273 del Reglament del domini públic hidràulic (RDPH) 
(RD  849/1986, d’11 d’abril) i 109 del TRLLA, i el RD 1620/2007, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les 
aigües depurades, així com els “Criteris de reutilització d’aigües 
regenerades”, de l’ACA. En relació a l’aprofitament d’aigües pluvials, 
estarà al que estableixen els articles 84 i 86 del RDPH. 

 
Tal com estableix el TRLLA i el RDPH, per realitzar qualsevol 

abocament, directe o indirecte, a llera pública, cal disposar prèviament de 
la corresponent autorització d’abocament d’aigües residuals, a atorgar per 
la CHE, essent tramitat l’expedient per l’aCA. En relació als abocaments 
efectuats a qualsevol punt de la xarxa de clavagueram o de col·lectors 
gestionats per les administracions autonòmiques o locals o per entitats 
depenents de les mateixes, l’autorització correspondrà a l’òrgan autonòmic 
o local competent, d’aocrd amb el RD-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual 
es modifica el TRLLA. En relació a les aigües residuals industrials, caldrà 
acomplir l’article 260 del RD 606/2003. 

 
En relació a la inundabilitat, totes les actuacions, treballs, 

planejament, etc, que pugui preveure o permetre el POUPM en qualsevol 
tipus de sòl (urbà o no urbanitzable), sistema o àmbit, hauran d’adaptar-se 
necessàriament a l’establert al punt 5 del RD 9/2008, d’11 de gener, i a 
l’art. 6 i les DT 1ª i 2ª del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

 
 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-85- TÍTOL IV- NORMATIVA  

Art. 136.  Subsistema de protecció paisatgística (clau 17b) 

1. Definició 

El subsistema de protecció paisatgística comprèn aquells àmbits que 
d’ésser alterats per actuacions de qualsevol tipus, malmeten el paisatge i/o 
algun element d’interès que s’ha incorporat al paisatge característic d’un 
indret determinat. 

 
2. Condicions d’intervenció en el sistema de protecció paisatgística 

No es permetran edificacions ni ocupacions de l’espai de protecció 
paisatgística. Les obres d’urbanització o altres, que es duen a terme a 
l’entorn del sistema de protecció paisatgística, garantiran el desguàs de les 
aigües torrencials d’acord amb la legislació d’Aigües vigent. L’atorgament 
de concessions, autoritzacions, i en general la tutela del subsistema 
correspondrà a l’Ajuntament. 

 
Les intervencions de qualsevol mena en els espais dins el sistema de 

protecció paisatgística, com ara construccions, plantació d’espècies 
vegetals, tala, alteracions del terreny, urbanització, establiments 
d’instal·lacions, etc., no podran alterar les visuals dels espais a protegir. 
L’autorització d’aquesta intervencions correspondrà a l’Ajuntament previ 
informe de la Direcció General del Paisatge. 

 
D’acord amb el que estableix l’article 103 d’aquesta normativa, a 

l’àmbit urbà, les instal·lacions dels serveis públic no malmetran la imatge 
rural dels nuclis. Les instal·lacions de captació d’energia solar per a aigua 
calenta sanitària, es situaran de manera que, integrats per regla general a les 
cobertes dels edificis, quedin el més dissimulats possibles, evitant reflexos i 
superfícies exagerades. Les instal·lacions de captació d’energia solar 
fotovoltaica només es podran situar en parcel·les urbanes  sempre que no 
quedin vistes des dels espais públics, i si compten amb un estudi 
paisatgístic que n’acrediti la integració al medi. 

 
 
Art. 137.  Subsistema de protecció de marges i desnivells del 

terreny (clau 17c) 
 
1. Definició 

El subsistema de protecció de marges i desnivells sobtats o 
importants, inclou 
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-  Zones de marge o desnivells internes o adjacents al sòl urbà que, 
en virtut de l’apartat 4 de l’article 9 de la llei d’urbanisme, hagin de 
preservar-se de la urbanització per superar el pendent del 20%, sense 
que tal preservació no comporti la impossibilitat absoluta de 
creixement dels nuclis existents. 
- Marges de pedra seca 
- Desnivells que el POUPM es plantegi protegir per les seves 

característiques, en especial aquells en els que llur intervenció 
podria ocasionar eventuals agressions al medi en que es situïn. 

- Aquells marges o desnivells que s’hagin incorporat al paisatge 
urbà de les poblacions. 

 
2. Condicions d’intervenció i obres en el sistema de protecció de 

marges i desnivells 
 
No es permetran edificacions en  l’espai de protecció de marges i 

terrenys que el planejament n’elimina la urbanització per superar els 
màxims admissibles. Les obres d’urbanització que es duguin a terme a 
l’entorn del sistema de protecció terrenys de desnivell superior al 20%, 
garantiran la integració al medi i el desguàs de les aigües torrencials. 
L’atorgament de concessions, autoritzacions, i en general la tutela del 
subsistema correspondrà a l’Ajuntament, previ informe de la Oficina 
d’Avaluació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge. . 

 
 
Art. 138. Subsistema de protecció d’elements catalogats (clau 

17d)   
1. Definició 

El subsistema de protecció d’edificis catalogats inclou aquells espais 
que el planejament delimita com a entorn vinculat a la protecció dels valors 
que justificaren la catalogació del bé. 

 
2. Condicions d’intervenció i obres en el sistema de protecció de 

d’edificis o paratges catalogats 
 
En els espais adscrits al sistema de protecció d’edificis o paratges 

catalogats, les rehabilitacions o construcció de nous edificis que hi donin 
façana respectaran les característiques de la estructura tradicional, subzona 
de nucli històric (clau 3a). 
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Aquestes edificacions amb façana als àmbits de protecció i les obres 
d’urbanització o altres intervencions que es deguin a terme en aquestes 
zones, requeriran l’informe favorable del Departament de Cultura. 

 
 
Art. 139. Altres Proteccions (clau 17e) 

1.- Inundabilitat 

a. Definició.  

Comprèn aquells terrenys, que per proximitat o pel seu nivell són 
susceptibles d’inundació.  

 

b.- Règim.  

Els estudis d’inundabilitat delimiten els espais inundables per a 
períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. L’Agència Catalana de l’Aigua 
emetrà informe vinculant en les sol·licituds d’actuació en aquestes àrees. 

 
Al marge de la normativa sectorial en matèria d’inundabilitat, i en 

especial el que disposa el Reglament d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 
de juliol), totes les obres  o instal·lacions projectades a una distància 
inferior a 500 metres de la llera dels rius i 200 metres de la de les rieres, 
requeriran un estudi d’inundabilitat complementari previ a l’autorització de 
l’actuació.  Aquest estudi serà igualment exigible en terrenys en que llurs 
condicions els faci susceptibles d’inundació, així com aquells en que la 
memòria històrica descrigui algun episodi, ni que sigui aïllat, d’avinguda 
d’aigua. No s’autoritzarà cap obra o instal·lació que no garanteixi 
adequadament el caràcter no inundable de l’àmbit ocupat. 

 
2.- Altres proteccions 

 Comprèn aquells sòls que, en sòl urbà protegeixen d’alguna manera 
la dinàmica urbana, ja sigui per la obertura de visuals, ja sigui per 
maniobrabilitat de persones o vehicles, ja sigui per al desenvolupament 
d’una funció urbana que en desaconsella la intervenció, i que, en sòl no 
urbanitzable, protegeixen algun paratge que pel seu interès, convé protegir.  

 
No es permetran edificacions ni ocupacions dels espais de protecció. 

Les obres d’urbanització o altres, que es duen a terme a l’entorn del sistema 
de protecció, garantiran el desguàs de les aigües torrencials d’acord amb la 
legislació d’Aigües vigent. L’atorgament de concessions, autoritzacions, i 
en general la tutela del subsistema correspondrà a l’Ajuntament. 
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CAPÍTOL 9 – REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 
 
 

A - DEFINICIONS 
 
 
Art. 140.  Definició de sòl urbà 

El sòl urbà comprèn els sòls consolidats per la edificació o dotats 
dels serveis urbanístics en les condicions establertes per la Llei 1/2005 
d’Urbanisme. 

 

Art. 141.  Tipus d’ordenació 

Les tipologies constructives en els sòls urbans definits pel present 
POUM són: 

 
- Edificació segons alineació de vial 

Correspon al tipus d’edificació entre mitgeres, amb les 
edificacions alineades al vial o als vials a que donen front o bé 
edificacions entre mitgeres alineades amb línies relacionades amb 
la del vial amb que confronten, i que es regulen bàsicament pels 
paràmetres d’alçada reguladora i fondària edificable.  

 
- Edificació aïllada 

Correspon al tipus d’edificació independent de les que li són 
veïnes i que, tret  d’adossament admesos, tenen façana per tots els 
costats. Es regulen bàsicament per una densitat màxima, la mida i 
forma de les parcel·les, una alçada, ocupació i índex 
d’edificabilitat màxims i unes separacions mínims als límits de les 
respectives parcel·les. 
 

- Volumetria específica 

Correspon el tipus d’edificació que es basa en preexistències 
físiques o ordenacions específiques fruit del planejament derivat o 
composició volumètrica determinada pel POUM segons el cas, i 
que es concreten en un índex d’edificabilitat net o bé uns 
condicionals formals determinats. 
 

- Ordenació en filera 
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Correspon al tipus d’edificació en que els habitatges s’agrupen de 
forma alineada i entre mitgeres, sense que se superposin uns sobre 
els altres. Es regulen per l’espai lliure entre l’alineació del vial i el 
de la façana, la façana mínima dels habitatges, la fondària 
edificable, l’espai lliure posterior de la parcel·la, l’alçada 
reguladora i el nombre de plantes. Poden definir-se també la 
separació als límits laterals i la densitat en àrees no ordenades on 
és d’aplicació aquesta tipologia. 

  
 
 
 

B- TIPUS D’ORDENACIÓ SEGONS ALINEACIÓ DE VIAL 
 

Art.  142.  Definició 

Correspon al tipus d’edificació entre mitgeres, amb les edificacions 
alineades al vial o als vials a que donen front, i que es regulen bàsicament 
pels paràmetres d’alçada reguladora i fondària edificable  en base a un 
format urbà consolidat per la tradició. 

 

Art.  143.  Regles sobre la determinació de l’alçada reguladora  
 
1.- Forma de mesura de l’alçada 

 L’alçada màxima es mesurarà verticalment en el pla de façana, des 
de la cota de nivell de la vorera fins el punt superior de l’element resistent 
de la coberta, sigui plana o inclinada. 
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2.- Punt de mesura 

a) Espais a una sola via 
Si la rasant del carrer a la línia de façana presenta una diferència de 

nivell entre ambdós extrems de la edificació inferior o igual a 1.20 metres, 
l’alçada es mesurarà en el punt mig de la façana. 

Si aquesta diferència és superior a 1.20 però no sobrepassa el 3 
metres, l’alçada es mesurarà a partir del nivell situat 60 centímetres per sota 
de del nivell més alt. Si la diferència de nivells entre ambdós extrems de la 
edificació és superior a 3 metres, la façana es dividirà en tants trams com 
sigui necessari per a no sobrepassar aquesta mida, adoptant-se el punt de 
mesura de l’alçada a cada tram com si es tractés d’edificis independents.  

 
b) Edificis en front a dues vies 

Els edificis que donin façana a dues vies que no formin ni cantonada 
ni xamfrà, es regularan com si es tractés de dos edificis independents, 
situant-se la divisòria entre ells a la meitat de l’edifici. En els edificis que 
donin a dos carrers que formin cantonada o xamfrà, si hi ha alçades 
diferents, la major de les alçades reguladores podrà perllongar-se pel carrer 
de menor alçada una distància igual a la fondària edificable, o bé 14 metres 
en illes o àmbits totalment edificables.  

 
c) Edificis amb façana a places 

En cas que a la plaça no hi càpiga un cercle de 30 metres de 
diàmetre, les alçades reguladores són les que corresponen a cada carrer. En 
cas que en un plaça es pugui inscriure un cercle de 30 o més metres, les 
alçades reguladores màximes amb façana a la plaça seran les corresponents 
a la major de les alçades reguladores dels vials que desemboquen o la 
conformen, amb el límit de la fondària edificable en cada cas, o 14 metres 
en zones totalment edificables.  

 
d) Edificis amb façana a parcs, jardins, dotacions i/o equipaments 

L’alçada reguladora màxima serà la més alta de les façanes 
adjacents.  

 
 
3.- Punt d’arrencada de la coberta 

La coberta terminal de l’edifici, de pendent màxima del 35%, 
arrencarà en una línia horitzontal paral·lela al pla de façana amb un límit de 
50 cm. per damunt de darrer forjat admissible i vol màxim determinat per 
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la sortida dels ràfecs, d’un màxim de 40 cm., sempre que amb aquesta 
alçada no es superi l’alçada reguladora màxima, que serà el límit d’alçada 
admissible. Aquesta distància de 50 cm. s’amidarà des del darrer forjat fins 
a sobre de l’element resistent de la coberta de l’edifici. 

 
4.- Admissions per damunt de l’alçada reguladora 

Per damunt de l’alçada reguladora màxima sols es permetrà: 
- La coberta definitiva de l’edifici amb un pendent no superior al 

35%, que en general  serà necessàriament inclinada i de teula àrab 
- Els elements tècnics de les instal·lacions, degudament integrats a 

la concepció arquitectònica de l’edifici 
- Les terrasses empotrades en la coberta, tindran un faldó, una 

separació dels límits i una separació del carener, de un metre 
coma  mínim.  

- El sotacoberta que no es podrà segregar com a entitat 
independent, i podrà destinar-se a:  

o Espais comunitaris de l’edifici 
o Trasters o similars 
o Golfes 
o Habitatge només quan aquest espai estigui vinculat a 

habitatges de la planta inferior sense accés independent. 
o En aquest cas, l’habitatge de la planta inferior haurà de 

disposar d’un sala, i un dormitori doble de les mides 
establertes per Decret d’Habitabilitat, que donin a un espai 
exterior, una cuina i una cambra higiènica.  

o El volum comprès sota la coberta no computa als efectes 
del càlcul de la edificabilitat. 

 
5.- Golfes 

Quan en la descripció del nombre de plantes s’inclou les Golfes (G), 
la superfície d’aquesta planta per damunt de l’alçada lliure de 1.80 metres, 
no ocuparà més de 50% de la superfície entre façanes de la planta inferior.  

 
 
7. Alçada reguladora segons nombre de plantes 
 
L’alçada reguladora ve definida als plànols d’ordenació mitjançant  

l’estipulació del nombre de plantes, que es corresponen a les següents 
alçades reguladores.  

 
I planta (B)    3.50 metres 
II plantes (B+1)   7 metres 
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III (B+2)    10 metres 
IV (B+3)    13 metres 
Golfes (només quan s’especifiqui) L’alçada reguladora fins a la 

darrer planta inferior + 1 metre 
 

 

Art.  144.  Planta baixa  

1.- Definició 

És la primera planta per sobre de la planta soterrani real o possible. 
 
2.- Característiques 

La planta baixa d’una edificació tindrà el paviment situat en una 
franja 60 cm. per sota o per sobre de la rasant del carrer situada a la mitjana 
dels punts de major i menor cota a la part de carrer corresponent. 

 
3.- Carrers en pendent 

En cas que degut el carrer faci pendent, el paviment de la planta 
baixa serà el que se situï al punt de mesura de l’alçada reguladora màxima 
regulat en la present normativa. 

 
4.- Alçada mínima de la planta baixa. 

L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 2.50 si està 
destinada a aparcament, 2.80 en cas de que estigui destinada a habitatge, i 
de 3 metres en els demés casos. 

 
 
Art.  145.  Fondària edificable 

1.- Definició 

La fondària edificable de la edificació és aquella distància que 
defineix la ubicació de la façana posterior de la mateixa. 

 
2.- Amidament 

La profunditat edificable quedarà determinada per un polígon de 
perímetre equidistant de les línies de façana exterior, formant una figura 
assemblant.  
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3.- Determinació de la fondària edificable 

La fondària edificable d’una illa o d’una edificació ve definida als 
plànols d’ordenació. En els casos en que aquesta definició no es detalli, la 
fondària edificable serà de 14 metres. 

 
4.- Criteris sobre edificis que excedeixin la fondària edificable 

Els edificis existents que tinguin una fondària superior a la màxima, 
podran mantenir la mateixa mentre no es reformin. En cas de reformes que 
suposin ampliació de volum o de sostre edificable, el volum ampliat haurà 
d’ajustar-se a la fondària edificable màxima, llevat que es tracti d’edificis 
en planta baixa que compleixin amb els requisits d’ocupació de l’espai 
interior d’illa. En cas de reforma que comporti enderroc parcial o total, la 
nova edificació s’ajustarà a la fondària edificable màxima. 

 
5.- Espai interior d’illa 

- Planta baixa: si la planta baixa es destina a habitatge, la edificació 
no podrà superar la fondària edificable establerta per a aquesta planta. En 
altre cas, la planta baixa serà totalment edificable, llevat que els plànols 
d’ordenació n’indiquin el contrari i en tots els casos no podent acostar-se a 
menys de 5 metres de qualsevol límit de parcel·la que coincideixi amb el 
límit entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, i no poder ocupar els sòls de 
verd privat protegit (clau 10b). 

 
Aquesta franja de 5 metres anirà enjardinada amb una dotació 

mínima d’un arbre cada 20 m2, essent les espècies a triar dins una gama 
proposada per la oficina ambiental de l’Ajuntament, o subsidiàriament el 
Consell Comarcal de la Segarra o, en el seu defecte, el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
- Soterranis: Els soterranis podran ocupar el 100% amb les mateixes 

limitacions que la planta baixa. 
 
En qualsevol cas s’aplicaran els criteris següents: 
 
- Les edificacions dins l’espai interior d’illa es limitaran a la planta 

baixa  
- L’edificació a l’espai interior d’illa quedarà referida a la rasant 

del carrer. 
- En casos de desnivell entre façanes oposades, la profunditat 

màxima dels cossos edificats en l’espai interior d’illa vindrà 
determinada per un pla teòric que arrencant a límit de la fondària 
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edificable de qualsevol de les façanes de l’illa a la rasant del 
carrer a que donin front, formi un angle de 45º sobre el pla 
horitzontal. 

- L’alçada màxima de les edificacions a l’espai interior de l’illa 
serà equivalent a l’alçada lliure de la planta baixa de l’edifici 
principal, amb un màxim de 3.50 m. 

 

Art.  146.   Mitgeres 
 
1.- Definició 
 
Són parets mitgeres aquelles que transversals als vials, són separació 

entre edificacions veïnes.  
 
2.- Mitgeres vistes 
 
Quan per les circumstàncies concurrents puguin resultar mitgeres al 

descobert, s’hauran d’acabar amb materials equivalents als de la façana 
principal de l’edifici, i formaran part expressa del projecte constructiu. 

 
Serà responsabilitat d’aquest tractament de façana, aquell que generi 

la visual de la mitgera. 
 
En cas d’alçades diferents a les admeses entre edificacions adjacents, 

serà responsabilitat d’aquest tractament de façana, el propietari de l’edifici 
de major alçada a partir de l’alçada màxima (*) que podria assolir la 
propietat inferior, i el propietari del terreny inferior en la tramada en que 
aquest no esgoti l’alçada màxima permesa(*).  

 
(*) En ambdós casos, el tractament de façana abastarà un metre més de la línia d’aplicació de la 

norma.  
 
3.- Mitgeres provisionals 
 
Són prohibides mitgeres a base d’envà pluvial de protecció a retirar 

pel veí quan edifiqui. Només es permeten mitgeres provisionals en casos de 
construcció per fases. En cas de construcció per fases, les mitgeres 
provisionals tindran un tractament visual de base ceràmica, i no quedaran 
vistes més enllà de dos anys. 

 
En els casos en que es generin aquestes mitgeres provisionals, els 

sol·licitants de llicència municipal d’obres dipositaran un aval per l’import 
de substituir la mitgera provisional per la definitiva, que serà executat per 
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l’Administració si dins aquest termini el promotor no ha fet l’arranjament 
oportú. Les mitgeres d’edificis que no tinguin edificat un o ambdós solars 
laterals, o que hi excedeixin en alçada, la part de mitgera que quedi vista es 
tractarà com a façana cega, amb els mateixos requeriments que la façana 
principal. 

 
4.- Angle de la mitgera 
 
Si la mitgera entre dues parcel·les no és ortogonal a l’alineació del 

vial, només podran edificar-se aquelles en que l’angle format entre 
l’alineació del vial i la de la parcel·la corresponent a la mitgera sigui igual 
o superior a 60º.  Quan aquest angle sigui inferior a 60º, caldrà un procés de 
regularització entre els predis veïns als efectes de complir amb aquesta 
norma, com a mínim fins a la meitat de la fondària edificable, o 7 metres en 
cas de solars completament edificables. Si l’angle és inferior a 45º, la 
regularització s’haurà de fer a lo llarg de tot l’edifici. 

 
Quan les circumstàncies concurrents no permetin complir aquesta 

norma de forma racional, es podrà formular un estudi parcel·lari en que es 
justifiqui aquesta impossibilitat, i l’adopció d’un model alternatiu lo més 
ajustat possible a la normativa. 

 
Aquesta eventual impossibilitat serà de caràcter formal i mai deguda 

a la desavinença o desacord entre veïns. En cas de veí desconegut, 
l’Administració,  utilitzant els mitjans legals de publicitat i un cop acabats 
els terminis, actuarà d’ofici. 

 

Art.  147.  Reculades 

Els edificis de nova construcció en la ordenació segons alineació de 
vial, estaran obligats a edificar la façana de la planta baixa amb una alçada 
mínima de 3 metres per damunt de la vorera, adossada als límits de 
parcel·la. A partir de la planta primera, els edificis podran separar-se de les 
mitgeres amb les condicions següents: 

 
- Separació mínim la correspondria a un cel obert segons els 

elements que hi ventilin, amb un mínim de 2 metres. 
- El promotor estarà obligat a tractar com a façana les mitgeres 

existents que com a conseqüència de la seva reculada podessin 
quedar vistes. 

- Indemnitzar les propietats veïnes que edifiquin en els 5 primers 
anys a partir de la data del certificat d’obra, per la obligació de 
tractar com a façana cega la paret col.lindant.  
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Art.  148.  Cossos volats 

Són cossos volats totes aqueles construccions que sobresurtin de les 
façanes dels edificis. 

- Són cossos volats tancats aquells que tenen tancat el seu perímetre 
exterior.  

- Són cossos volats mig tancats aquells que tenen un lateral edificat 
del seu perímetre exterior. 

- Són cossos volats oberts aquells que no tenen cap parament 
edificat del seu perímetre exterior. 

 
1. La longitud màxima dels cossos volats és el 60% de la longitud de 

façana. 
2.- Els cossos volats tancats o mig tancats, no ocuparan més que el 

30% de la longitud de façana. 
3.- El vol màxim dels cossos sortints en les façanes a vial, serà com a 

màxim, el més restrictiu dels supòsits següents; 
- el 10% de l’amplada del carrer a que donin front en qualsevol punt. 
- L’amplada de la vorera menys 20 centímetres. 
- 90 cm com a màxim.  
- En carrers inferiors a 8 metres resten prohibits els cossos volats, 

permetent-se només balcons en que llur llosa voli 20 cm. per damunt la 
vorera. 

4. En les façanes a pati d’illa, el vol màxim serà d’un vintè de la 
distància entre la façana i la de la edificació confrontant a l’altre banda del 
pati, amb un màxim d’un metre. Al pati d’illa no s’admeten cossos volats 
tancats ni mig tancats. 

5. Els balcons que no volin més enllà de 25 cm., i les cornises, 
podran situar-se a 2.50 m. per sobre de la vorera.   

 6.- Cap punt dels cossos volats es situarà a menys de 3.50 metres per 
damunt de la vorera. 

7. Els ràfecs de coberta volaran un màxim de 50 cm., i en cap cas 
serà superior al vol permès en les plantes inferiors.  

 

 
Art.  149.  Parcel·la i façana mínimes 

Les limitacions de la superfície de la parcel·la o de la façana mínima, 
no seran d’aplicació en aquelles parcel·les inscrites en el Registre de la 
Propietat amb anterioritat a l’u de gener del 2.008, aplicant-se els 
paràmetres de la zona en que es trobin en proporció sobre el sòl disponible.  
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En les parcel·les amb façana inferior a 4.50 metres, només podran 
ser edificades a base de dues plantes (B+1) i el seu destí serà exclusivament 
unifamiliar. 

 
 
Art. 150.  Dret de vistes 
 
En el tipus d’ordenació en illes tancades, les parcel·les que 

parcialment ocupen el pati interior d’illa, tenen el dret de vistes, llum i 
ventilació sobre el pati d’illa sempre que disposin d’un mínim d’un metre 
d’amplada d’aquest pati (finca A) 

 
Les parcel·les que part del seu límit està en la projecció ortogonal del 

pati d’illa, però no arribin a la fondària edificable, podran obrir obertures a 
partir de la planta primera, amb dret de llums, vistes i ventilació en aquesta 
part del  límit sempre que se separin un mínim d’un metre respecte el límit 
de propietat (finca B). La resta de la mitgera serà cega. 

 
Les parcel·les que ocupen les franges entre altres edificis que no 

arriben a la fondària edificable i la referida fondària, són edificables en 
planta baixa, però no en altura. 

 
En qualsevol cas, si es dóna acord entre veïns, podran alterar-se 

aquestes normes de caràcter general, sempre que l’acord que s’assoleixi 
compleixi la normativa urbanística i la solució sigui inscrita al Registre de 
la Propietat. 
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C - TIPUS D’ORDENACIÓ D’EDIFICACIÓ AÏLLADA 

 

Art.  151.   Definició 

Correspon al tipus d’edificació independent de les que li són veïnes i 
que, tret  d’adossament admesos, tenen façana per tots els costats. Es 
regulen bàsicament per una densitat màxima, la mida i forma de les 
parcel·les, una alçada, ocupació i índex d’edificabilitat màxims i unes 
separacions mínims als límits de les respectives parcel·les. 

 

Art.  152.  Distribució del volum edificable  

1.- Distribució de la edificació 

El volum edificable, inclosos els cossos sortints, es distribuirà dins la 
zona ocupable en funció de les separacions als límits, distribuint la 
edificabilitat i la ocupació proporcionades a la superfície de sòl disponible, 
formant un conjunt arquitectònic autònom i integrat al medi urbà en que 
s’ubiqui. 

 
2.- Espais lliures de la parcel·la 

En els espais lliures no ocupats per la edificació, els hi són 
d’aplicació els paràmetres de la zona de verd privat )clau 10b). 

 
3.- Limitacions d’unitats d’habitatge 

En les zones d’edificació unifamiliar, el nombre d’habitatge vindrà 
determinat per la parcel·la i façana mínimes. En les zones plurifamiliars, el 
nombre màxim d’habitatges serà el resultant de dividir per 100 la 
edificabilitat del solar. Les fraccions inferiors a 0.50 es reduiran  a la unitat. 
Les fraccions iguals o superiors a 0.50 s’arrodoniran a la unitat superior. 

 

Art.  153.  Normes sobre l’aplicació de l’alçada reguladora 

1.- Forma de mesura de l’alçada 

 L’alçada màxima es mesurarà verticalment en el pla de façana, des 
de la cota de del paviment de la planta baixa fins el punt superior de 
l’element resistent de la coberta, sigui plana o inclinada. 

 
2.- Admissions per damunt de l’alçada reguladora 
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- La coberta definitiva de l’edifici amb un pendent màxim del 35%. 
- Els elements tècnics de les instal·lacions, degudament integrats a 

la concepció arquitectònica de l’edifici 
- Els elements de captació d’energia solar degudament integrats al 

projecte 
- Caixes d’ascensor si aquesta instal·lació està considerada en el 

projecte. 
- Caixes d’escala d’accés al terrat o sota- coberta segons sigui el 

cas. 
 
3.- Volum sota coberta 

El volum existent entre el darrer sostre admissible i la coberta. 
Aquest espai no es podrà segregar com a entitat independent i podrà 
destinar-se a espais comunitaris de l’edifici i a golfes habitables només en 
el cas que estiguin vinculades als habitatges de la planta immediata inferior 
i sense accés independent. 

 
En aquest cas, l’habitatge de la planta inferior haurà de disposar d’un 

sala i un dormitori de les mides establertes per Decret d’Habitabilitat, que 
donin a un espai exterior. El volum comprès sota la coberta computarà als 
efectes del càlcul de la edificabilitat a partir d’una alçada lliure de 1.80 
entre el paviment i el sostre o cel ras en el seu cas, llevat que el seu ús sigui 
comunitari. 

 

Art.  154.  Planta baixa  

La planta baixa és aquella que té el seu paviment entre un metre per 
sobre i un metre per sota del nivell del terreny definitiu, llevat la banda on 
es pugui desenvolupar la rampa d’accés als soterranis. L’aplicació 
d’aquesta norma pot suposar que la edificació s’hagi de dissenyar de forma 
escalonada segons siguin les condicions de la topografia . L’alçada lliure 
mínima de la planta baixa serà de 2.80 m. si l’ús és habitatge o aparcament 
i 3.50 en altres casos.  

 
 
Art.  155.  Alteracions del nivell d’explanació.  

Les cotes d’explanació no podran generar diferències superiors als 
dos metres respecte el terreny natural. Les plataformes d’anivellació vora 
els límits de les parcel·les tindran com a límit una franja de 1.50 m. per 
damunt o 2.00 per sota de la cota del terreny natural.  
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Els murs interiors de suport d’aterrassaments generats pel pendent 
del terreny, no superaran  l’alçada global de 3.70 metres, el coronament 
dels quals es situï a menys de 2 metres per sobre o per sota de la cota 
natural del terreny.  L’escalonament de murs suposarà una distància entre 
ells equivalent a la mesura del mur més alt. 

 
En el cas que el terreny tingués una topografia que impedís el 

compliment racional de les condicions d’aquest article, s’haurà de redactar 
un pla especial en que es justifiqui la solució adoptada i la impossibilitat o 
irracionalitat de la implantació de la edificació segons aquesta normativa. 

 
 
Art.  156.  Tanques  

Les tanques de parcel·la a vial i/o espai públic, l’alçada de la part 
massissa es situarà a una mitjana de 60 cm., sense que a causa del pendent 
de l’espai públic confrontant, se superi l’alçada màxima de 1.40 m.  

 
Amb material de jardineria, forja o elements constructius amb 

permeabilitat visual superior al 50%, podran alçar-se les tanques fins a una 
alçada mitjana de 1.80 m., sense superar l’alçada de 2.20m. com a 
conseqüència del pendent del carrer o de l’espai públic amb quin 
confrontin. 

 
Quan es tracti de tanques amb suport de terres (murs), aquestes 

podran tenir una alçada de contenció no superiors a tres metres d’alçada 
mitjana respecte la rasant del carrer, amb un màxim de 3.70 m. En cas 
d’alçades de contenció superiors, s’hauran d’escalar els murs de manera 
que no superin aquesta alçada i es separin entre ells l’alçada del mur més 
alt d’ambdós a separar. En cas de carrers en pendent, l’alçada màxima dels 
murs en la part més baixa del vial, no superaran els 3.70 metres d’alçada 
sempre que la mitjana de la tramada de mur sigui de 3 metres. 

 
Per damunt dels murs de contenció de terres, podran aixecar-se 

baranes de ferro, jardineria i elements similars, que en cap cas seran 
massissos, amb una alçada no superior a 1.20 metres per damunt del 
coronament del mur. Els murs que siguin façana a espai públic tindran un 
acabat exterior de pedra. Podrà utilitzar-se material alternatiu si a l’entorn 
es donen altre tipus de materials i es redacta un estudi compositiu que 
demostri la integració a l’entorn. En cap cas s’admetrà el formigó vist o 
acabats impropis d’un entorn ambiental urbà. 
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Art.  157.  Alteracions de la topografia als límits de parcel·la  

Les plataformes d’anivellació vora els límits de les parcel·les tindran 
com a límit una franja de 1.50 m. per damunt o 2.00 per sota de la cota del 
terreny natural.  

 
El vallat entre veïns, si conté terres, haurà d’ésser dimensionat i 

costejat per aquell que generi la necessitat de contenció, i dins el seu predi 
privat, llevat d’acord entre les parts per a situar el mur amb l’eix sobre el 
límit. 

 

Art.  158.  Vol màxim dels cossos sortints  

No hi ha limitacions pel que fa a cossos sortints sempre que es situïn 
dins els límits d’ocupació i edificabilitat establerts per als edificis. El vol 
del ràfec de teulada més enllà de la distància de separació respecte els 
límits de parcel·la no superarà els 20 cm. 

 
En el càlcul del sostre edificable, els cossos sortints tancats 

computaran íntegrament; els cossos sortints semi tancats computaran en un 
50% de la seva superfície, mentre que els cossos sortints oberts no 
computaran. 

 
 
Art.  159.  Parcel·la mínima 

Les normes sobre parcel·la i façana mínimes no seran d’aplicació en 
aquelles parcel·les inscrites al registre de la propietat amb anterioritat a l’u 
de gener del 2006, amb les següents condicions: 

 
- Els paràmetres de la ordenació s’aplicaran sobre la superfície 

disponibles. 
- Totes els paràmetres hauran d’ésser respectats llevat els de 

parcel·la i façana mínima.   
- Quan a conseqüència de les separacions als límits o al front de la 

parcel·la, el volum edificable no assolís els 4.50 metres 
d’amplada o fondària mitjana , la parcel·la només serà edificable 
en planta baixa. 

- Les parcel·les inscrites al Registre de propietat inferiors a 200 m2 
només seran edificable en planta baixa. 
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D - TIPUS D’ORDENACIÓ DE VOLUMETRIA ESPECÍFICA 
 

 

Art.  160.  Definició 

El tipus d’ordenació de volumetria específica inclou  

- Volumetries preexistents  
- Ordenacions específiques fruit del planejament derivat: 

 Plans de Millora Urbana 
 Plans Especials urbanístics 
 Estudis volumètrics 

- Composició volumètrica determinada pel POUM 
 Definició unívoca del POUPM 
 Definició flexible, amb ordenació indicativa, índex 

d’edificabilitat i zonificació associada. 
- Composició volumètrica unifamiliar definida pel POUPM 
 
 
Art. 161. Zona de volumetria consolidada  

Aquesta zona, que té correspondència amb la clau 4c del nou llistat 
de codis editat per la Direcció General d’Urbanisme, que  serà exigible amb 
posterioritat a l’aprovació d’aquest text refós, comprèn aquelles 
edificacions construïdes amb anterioritat al present POUPM, que podran 
mantenir el seu volum i característiques actuals. 

 
 
Art. 162.  Zona d’ordenació específica definida pel planejament 

derivat.  
 
Aquesta zona inclou aquelles volumetries que, sense ajustar-se 

estrictament a cap de les zones previstes per aquestes normes, queden 
definides pels plans de millora urbana o el plans especials urbanístics. 

 
També s’inclouen en aquesta zona les propostes sorgides 

d’ordenacions volumètriques o estudis de detall que proposin ordenacions 
diferents a les de la zona on es situïn i, amb la mateixa edificació i els 
mateixos paràmetres bàsics, es demostri que s’integren millor a l’entorn 
que no pas la volumetria sorgida de l’aplicació literal de la norma. 
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Art. 163.  Ordenació volumètrica determinada pel POUPM  

El POUPM determina, en casos concrets, ordenacions volumètriques 
unívoques que regulen els paràmetres de la edificació 

 
 
Art. 164.  Composició unifamiliar definida pel POUPM  

Aquesta es correspon amb la zona anterior, amb la particularitat que 
els usos es limiten a l’habitatge unifamiliar. 

 

Art. 165.  Densitat 

La densitat serà el resultat de dividir per 100 la superfície construïda, 
o per 80 en cas d’acolliment al Règim Especial o General de la protecció 
oficial, computant la superfície construïda llevat de soterranis, sotacoberta i 
cossos volats, arrodonint les fraccions inferiors a 0.50 a la unitat inferior i 
les iguals a 0.50 o superiors a la unitat superior. La densitat en la subzona 
8b serà la definida específicament per l’ instrument que en concreti la 
ordenació, però en cap cas superior al resultat de dividir la edificabilitat per 
100, o per 80 en cas d’acolliment al Règim Especial o General de la 
protecció oficial.. 

 
 
Art.  166.  Altres paràmetres 

En el tipus d’ordenació de volumetria específica hi tenen cabuda tots 
aquells models que coadjuvin a la compacitat dels nuclis urbans i aquells 
que cohesionen el territori, resolent situacions on l’aplicació literal dels 
paràmetres d’una zonificació determinada pugui ser perjudicial.   

 
L’adopció de models volumètrics específica tindrà el format d’estudi 

volumètric sinó s’alteren la ocupació, l’alçada i les separacions mínimes, i 
tindrà el format de pla de millora urbana en altres casos. En cap cas es 
podran alterar la edificabilitat ni la densitat. 

 
Els demés paràmetres reguladors de la edificació seran els del tipus 

d’ordenació oberta, o subsidiàriament, el d’alineació de vial quan 
correspongui per un entorn consolidat amb aquesta tipologia. 
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E - TIPUS D’ORDENACIÓ EN FILERA 
 

Art. 167.  Correspondència 

Aquesta zona té correspondència amb la clau 2b “Cases semi 
Aïllades” del nou llistat de codis editat per la Direcció General 
d’Urbanisme, que  serà exigible amb posterioritat a l’aprovació d’aquest 
text refós. 

 
 
Art.  168.  Definició 

Correspon al tipus d’edificació en que els habitatges s’agrupen de 
forma alineada i entre mitgeres. Es regulen per l’espai lliure entre 
l’alineació del vial i el de la façana, la façana mínima dels habitatges, la 
fondària edificable, l’espai lliure posterior de la parcel·la, l’alçada 
reguladora i el nombre de plantes.  

 

 

Art.   169.  Distribució del volum edificable  

1. Distribució de la edificació 

El volum edificable, inclosos els cossos sortints, es desenvoluparà en 
un sòl edifici i dins el perímetre delimitat per les façanes davantera i 
posterior i les mitgeres o façana lateral segons sigui parcel·la central o 
extrema. 

 
2.- Espais lliures de la parcel·la 

En els espais lliures entre l’alineació de façana i la línia del vial, 
entre la façana posterior i el límit de la parcel·la i l’espai entre la façana 
lateral i el límit de parcel·la en les edificacions en l’extrem de les fileres, 
només s’admetrà la ocupació del subsòl per a la distribució de rampes 
d’accés i passos comunitaris als aparcaments privats. 

 
Tret d’aquestes construccions en subsòl,  en els espais lliures de 

parcel·la no s’admetrà construcció per damunt de la rasant i tenen el 
caràcter de verd privat, essent- els- hi d’aplicació els paràmetres i 
especificacions de la clau 10b . 
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Art.  170.  Planta baixa  

1.- Característiques 

La planta baixa és aquella que té el seu paviment entre un metre per 
sobre i un metre per sota del nivell del terreny definitiu, llevat la banda on 
es pugui desenvolupar la rampa d’accés als soterranis. 

 
2.- Carrers en pendent 

En cas que degut el carrer faci pendent no es pogués complir les 
condicions del punt anterior en el conjunt de la filera, aquesta es dividirà en 
tantes parts com calgui per a donar compliment a les especificacions 
d’aquest article. 

 

 
Art.  171.  Alteracions del nivell d’explanació.  

1.- Cotes d’explanació 

Les cotes d’explanació no podran generar diferències superiors als 
dos metres respecte el terreny natural. Les plataformes d’anivellació vora 
els límits de les parcel·les tindran com a límit una franja de 1.50 m. per 
damunt o 2.00 per sota de la cota del terreny natural.  

 
2.- Alçada de murs 

Els murs interiors de suport d’aterrassaments generats pel pendent 
del terreny, no superaran  l’alçada global de 3.50 metres, el coronament 
dels quals es situï a menys de 2 metres per sobre o per sota de la cota 
natural del terreny L’escalonament de murs suposarà una distància entre 
ells equivalent a la mesura del mur més alt. 

 
 
 
Art.  172.  Alçada reguladora màxima 

1.- Forma de mesura de l’alçada 

 L’alçada màxima es mesurarà verticalment en el pla de façana, des 
de la cota de del paviment de la planta baixa fins el punt superior de 
l’element resistent de la coberta, sigui plana o inclinada. 
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2.- Admissions per damunt de l’alçada reguladora 

Per damunt de l’alçada reguladora màxima sols es permetrà: 
- La coberta definitiva de l’edifici  
- Els elements tècnics de les instal·lacions, degudament integrats a 

la concepció arquitectònica de l’edifici 
- Els elements de captació d’energia solar degudament integrats al 

projecte i sempre d’acord amb la present normativa. 
- Caixes d’ascensor si aquesta instal·lació està considerada en el 

projecte. 
- Caixes d’escala d’accés al terrat o sota- coberta segons sigui el 

cas. 
 

3.- Volum sota coberta 

El volum existent entre el darrer sostre admissible i la coberta podrà 
destinar-se a golfes habitables. El volum comprès sota la coberta computa 
als efectes del càlcul de la edificabilitat a partir d’una alçada de 1.80 
metres. 

 

4.- Nombre de plantes 

El nombre de plantes permeses està detallat als plànols d’ordenació. 
En cas que aquesta dada no consti grafiada, el nombre de plantes serà de 
tres com a màxim (B+2). 

 

5.- Alçada reguladora 

L’alçada reguladora màxima d’aplicació és funció del nombre de 
plantes d’acord amb el detall següent: 

 
I planta (B)    3.50 metres 
II plantes (B+1)   6.00 metres 
III (B+2)    9.00 metres 

 

6.- Alçada mínima de la planta baixa. 

L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 2.50 si està 
destinada a aparcament, 2.80 en cas de que estigui destinada a habitatge i 
3.50 si està destinada a altres usos. 
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7.- Entresols i altells 

Prohibits. 
 

8.- Punt d’arrencada de la coberta 

La coberta terminal de l’edifici, de pendent màxima del 35%, 
arrencarà en una línia horitzontal paral·lela al pla de façana amb un límit de 
50 cm. per damunt de darrer forjat admissible, amidada  i vol màxim 
determinat per la sortida dels ràfecs, sempre que amb aquesta alçada no es 
superi l’alçada reguladora màxima, que serà el límit d’alçada admissible.  

 
Aquesta distància de 50 cm. s’amidarà des del darrer forjat fins a 

sobre de l’element resistent de la coberta de l’edifici. 
 

 

Art.  173.   Mitgeres  

1.- Definició 

Són parets mitgeres aquelles que transversals als vials, són separació 
entre edificacions veïnes.  

 
2.- Mitgeres vistes 

Quan per les circumstàncies concurrents puguin resultar mitgeres al 
descobert, s’hauran d’acabar amb materials equivalents als de la façana 
principal de l’edifici, sense obertures llevat dels drets de vistes, llum o 
ventilació degudament inscrits al registre de la Propietat.  

 
La solució de la paret mitgera formarà part expressa del projecte 

constructiu. Serà responsabilitat d’aquest tractament de façana, aquell que 
generi la visual de la mitgera. 

 
3.- Mitgeres provisionals 

Són prohibides mitgeres a base d’envà pluvial de protecció a retirar 
pel veí quan aquest edifiqui. Només es permeten mitgeres provisionals en 
casos de construcció per fases, que en aquest cas tindran un tractament 
visual de base ceràmica, i no quedaran vistes més enllà de dos anys.  

 
En els casos en que es generin aquestes mitgeres provisionals, els 

sol·licitants de llicència municipal d’obres dipositaran un aval per l’import 
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de substituir la mitgera provisional per la definitiva, que serà executat per 
l’Administració si dins aquest termini el promotor no ha fet l’arranjament.  

 
Les parets mitgeres vistes com a conseqüència de la edificació 

contigua a un solar o a una edificació més baixa, o per qualsevol altre 
circumstància, tindran el tractament de façana cega, amb un acabat de 
pedra, obra vista o revestiment tipus raspat, arrebossat i pintat o similar, 
sempre d’acord amb les característiques de l’entorn. 
  

 

Art.  174.  Separacions 

Les separacions determinades per aquest planejament són les 
distàncies mínimes a que s’han d’adaptar la projecció ortogonal sobre la 
parcel·la de les edificacions respecte als límits de parcel·la, ja sigui a vial, 
zona pública o parcel·les contigües, o entre edificacions.  Les plantes 
soterrani s’hauran d’ajustar a aquestes separacions llevat que continguin les 
rampes i/o accessos des de l’exterior als usos permesos en els soterranis.  

 
El voladís de coberta podrà envair aquestes franges amb un màxim 

de 35 cm. 
 

 

Art.  175.  Construccions auxiliars 

Es permet la construcció d’edificacions auxiliars al servei dels 
edificis principals per a donar cabuda a garatges, magatzems de material de 
jardineria, maquinària de depuració i estris de piscines, rebost, etc. i seran 
admissibles si es situen a les separacions mínimes vàlides per als edificis 
principals, o seran objecte d’estudi volumètric si es situen en les franges de 
separació al fons o laterals de les parcel·les. No es permetran en les franges 
de separació a vials i/o espais públics.   

 
En les franges de separació de les edificacions respecte els límits de 

parcel·la, s’hi podran ubicar piscines i jardineria. S’admetran pèrgoles de 
cobertura dels accessos que no ocupin més de 4 m2 de superfície. Les 
pèrgoles hauran de permetre una permeabilitat visual del 90%, que, en 
qualsevol cas, podrà ésser ocupada per jardineria.  

 
Aquests elements no computaran als efectes de la edificabilitat ni de 

la ocupació.  Els porxos tenen el caràcter d’edificació a tots els efectes i, en 
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conseqüència els hi són d’aplicació els paràmetres d’edificabilitat, ocupació 
i separacions determinades per als edificis principals.  

 
En parcel·les amb façana a vials que en el seu front tinguin una 

alçada de terres naturals s una alçada mitjana de 3 metres dins els primers 5 
metres de fondària, podran tenir els garatges empotrats en el massís de terra 
i alineats al vial. Aquestes construccions no computaran als efectes 
d’edificabilitat ni d’ocupació. Les terrasses resultants d’aquesta mena de 
construccions, s’hauran d’ajustar a les normes sobre vallat damunt de murs 
establertes en l’article següent. 

 

 

Art.  176.  Tanques 

Les tanques de parcel·la a vial i/o espai públic, l’alçada de la part 
massissa es situarà a una mitjana de 60 cm., sense que a causa del pendent 
del carrer o de l’espai públic confrontant, se superi l’alçada màxima de 
1.40 m.  

 
Amb material de jardineria, forja, metàl·lic o elements constructius 

amb permeabilitat visual superior al 50%, podran alçar-se les tanques fins a 
una alçada mitjana de 1.80 m., sense superar l’alçada de 2.20m. com a 
conseqüència del pendent del carrer o de l’espai públic amb quin 
confrontin. 

 
Quan es tracti de tanques amb suport de terres (murs), aquestes 

podran tenir una alçada de contenció no superiors a tres metres d’alçada 
mitjana respecte la rasant del carrer. En cas d’alçades de contenció 
superiors, s’hauran d’escalar els murs de manera que no superin aquesta 
alçada i es separin entre ells l’alçada del mur més alt d’ambdós a separar. 
En cas de carrers en pendent, l’alçada màxima dels murs en la part més 
baixa del vial, no superaran els 4 metres d’alçada sempre que la mitjana de 
la tramada de mur sigui de 3 metres. 

 
Per damunt dels murs de contenció de terres, podran aixecar-se 

baranes de ferro, jardineria i elements similars, que en cap cas seran 
massissos, amb una alçada no superior a 1.20 metres per damunt del 
coronament del mur.  Els murs que sigui façana a espai públic tindran un 
acabat exterior de pedra. Podrà utilitzar-se material alternatiu si a l’entorn 
es donen altre tipus de materials. En cap cas s’admetrà el formigó vist o 
acabats impropis d’un entorn ambiental urbà. 
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Art.  177.  Alteracions de la topografia als límits de parcel·la  

Les plataformes d’anivellació vora els límits de les parcel·les tindran 
com a límit una franja de 1.50 m. per damunt o 2.00 per sota de la cota del 
terreny natural.  El vallat entre veïns, si conté terres, haurà d’ésser 
dimensionat i costejat per aquell que generi la necessitat de contenció, i 
dins el seu predi privat, llevat d’acord entre les parts per a situar el mur 
amb l’eix sobre el límit. 

 

Art.  178.  Vol màxim dels cossos sortints  

Els cossos sortints són prohibits si volen sobre el vial o sobre 
d’espais públics. Els cossos sortints podran volar un màxim d’un metre 
sobre la franja de separació de les edificacions respecte el carrer, amb 
llibertat d’alçada dels mateixos sempre que es compleixi la normativa 
general del tipus d’ordenació en rengle. 

 
Els cossos sortints respectaran les normes relatives a separacions de 

les edificacions respecte les franges de separació respecte als predis veïns, i 
no podran volar damunt d’elles. Els ràfecs de coberta volaran un màxim de 
50 cm., que podrà volar sobre la franja de separació de les edificacions 
respecte el carrer. El vol del ràfec de teulada més enllà de la distància de 
separació respecte d’altres límits no superarà els 20 cm. 

 
En el càlcul del sostre edificable, els cossos sortints tancats 

computaran íntegrament; els cossos sortints semi tancats computaran en un 
50% de la seva superfície, mentre que els cossos sortints oberts no 
computaran. 

 

Art. 179.  Parcel·la i façana mínimes 
 
Les limitacions de la superfície de la parcel·la o de la façana mínima, 

no seran d’aplicació en aquelles parcel·les inscrites en el Registre de la 
Propietat amb anterioritat a l’u de gener del 2.006, aplicant-se els 
paràmetres de la zona en que es trobin en proporció sobre el sòl disponible.  

 
Les parcel·les resultants d’aquesta norma que tinguessin una 

amplada igual o inferior a 4 metres, només seran edificables en planta 
baixa. 
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CAPÍTOL 10 – REGULACIÓ DE LES ZONES URBANES 
  
 

A - DEFINICIONS 
 
El present POUM  estructura el sòl urbà en les següents categories: 
 
ZONES URBANES 
- Zones catalogades (Clau 1) 
- Zones precatalogades d’interès històric, artístic, arquitectònic, 

paisatgístic o medi ambiental(Clau 2) 
- Zona d’estructura tradicional (clau 3) 

o Subzona 3a – Nucli històric 
o Subzona 3b – Nucli antic 
o Subzona 3c – Estructura tradicional 
o Subzona 3d – Estructura tradicional unifamiliar 
o Subzona 3e - Nucli antic objecte de pla especial  

- Zona d’habitatges de protecció pública (clau 4)  
- Zona d’eixampla en ordenació oberta (clau 5) 
- Zona d’eixampla en ordenació arrenglerada (clau 6) 
- Zona d’edificació unifamiliar aïllada (clau 7) 

o Subzona 7a – Zona unifamiliar densificada 
o Subzona 7b – Zona unifamiliar intensiva 
o Subzona 7c – Zona unifamiliar semi intensiva 
o Subzona 7d – Zona unifamiliar extensiva 
o Subzona 7e – Zona unifamiliar en gran superfície 

- Zona d’ordenació en volumetria específica (clau 8) 
o Subzona 8a – Subzona de volumetria consolidada 
o Subzona 8b – Subzona d’ordenació definida per 

planejament derivat o especial 
o Subzona 8c – Subzona d’ordenació unívoca 
o Subzona 8d – Subzona d’ordenació unívoca unifamiliar. 

- Zona terciària (clau 9) 
- Zona de domini privat no edificable en altura (clau 10) 

o Patis interiors d’illa (clau 10a) 
o Verd privat protegit (clau 10b) 

- Zona industrial (clau11) 
o Subzona 11a – Subzona mixta residencial/industrial  
o Subzona 11b - Subzona de Magatzems 
o Subzona 11c – Subzona de tallers 
o Subzona 11d – Subzona d’indústria mitjana 
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B – ZONES CATALOGADES (CLAU 1) 
 
Art.  180.  Definició (clau 1- sense correspondència clara amb els 

codis aprovats per la DGU) 
 
Els Programa d’Actuació d’aquest POUM, deia:  
 

L’actualització i posta al dia del Catàleg d’edificis i paratges 
d’interès històric, artístic i paisatgístic, amb normativa clara 
respecte de les actuacions admissibles, limitacions aplicables i 
mesures de foment del manteniment dels valors en que es 
sustenta la catalogació 

 
El catàleg, arquitectònic,  artístic i paisatgístics de l’inventariï del 

Consell Comarcal, passa a formar part del present POUM, al que 
s’incorporaran aquells edificis, paratges i elements a protegir d’acord amb 
la legislació vigent i amb el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
El POPUM determina el caràcter del bé a protegir (BCIN o BCIL), 

així com la zona d’aplicació d’acord amb l’informe adjunt a l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de Lleida de 12-6-2008. 

  
Amb independència del format actual del Catàleg, bon punt tots els 

municipis de la comarca disposin de seu POUM, podrà adoptar el format de 
Pla especial d’edificis i paratges d’interès de la Segarra. 

 
 
Art.  181.  Zones de protecció. (clau 1) 
 
Les edificacions qualificats com a Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN), contenen una àrea de protecció. En el sòl urbà, la zona de 
protecció està definida pels plànols d’ordenació. Qualsevol actuació en 
aquesta zona, així com a les edificacions amb façana immediata a la 
mateixa, requerirà l’informe previ i vinculant del departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. En aquesta zona, els materials i com posició 
serà els de la zona d’estructura tradicional, subzona de nucli històric (clau 
3a). 

 
Les edificacions qualificats com a Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN) en el sòl no urbanitzable contindran coma àrea de protecció un 
cercle de 50 metres de diàmetre a tot el seu entorn, amb les mateixes 
limitacions que els BCIN en sòl urbà. 
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C- ZONES PRECATALOGADES D’EVENTUAL 
INTERÈS ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC,  ARQUITECTÒNIC, 
ARTÍSTIC, PAISATGÍSTIC O MEDI AMBIENTAL (CLAU 2) 
 
 
Art.  182.  Definició. (clau 2) 
 
La zona d’edificis precatalogats fa referència a edificis o paratges 

que, sense estar formalment catalogats, requereixen un estudi permenoritzat 
dels seus valors de tipus històric, arquitectònic, artístic, paisatgístic o 
mediambiental que no s’han pogut determinar en la fase de redacció del 
POUPM. 

 
En aquesta zona s’inclouen els edificis el identificats els POUPM i 

els que es pugui detectar en el seu període de gestió pel seu presumpte 
valor a protegir. 

 
Dins aquesta zona s’inclouen edificacions adossades a muralles com 

ara les de Montfalcó (Les Oluges) o Mas de Bondia (Montornès de 
Segarra), parts de muralles no catalogades, arcades de pas de carrers sota 
edificacions o similars. 

 
En cas de Pla especial, serà aquest planejament que estudiarà i 

determinarà quines zones o edificis són objecte de catalogació. 
 
 
Art.  183. Règim de llicències 
 
Amb anterioritat a la concessió de llicència municipal d’obres, ja 

sigui de reforma o de substitució de la edificació precatalogada, el 
promotor aportarà la proposta d’actuació i sol·licitarà a l’Ajuntament  
l’estudi permenoritzat que permeti determinar la existència o no de valors 
d’interès històric, artístic, paisatgístic o mediambiental.  

 
Amb aquesta finalitat, el propietari haurà de facilitar l’accés a 

l’edifici o paratge en qüestió, de manera que els tècnics puguin emetre el 
seu informe. 
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En un termini màxim de tres mesos, l’Administració haurà de 
resoldre l’expedient, previ informe del departament de Cultura de la 
Generalitat. 

 
En cas que la conclusió de l’estudi posés de manifest l’existència 

d’elements a protegir pel seu interès històric, arquitectònic, artístic, 
paisatgístic o mediambiental, l’edifici s’adscriuria automàticament al 
catàleg d’edificis d’interès, i es regiria per les condicions de la clau 1. 

 
Si la conclusió de l’estudi no posés de manifest el valor dels 

presumpte element que comportés la inclusió de l’edifici o paratge en 
aquesta zona, l’edifici recuperaria la seva condició inicial, essent-li 
d’aplicació les condicions de la zonificació que tingui assignada. 

 
Si transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud d’informe, 

l’Administració no s’hagués pronunciat, s’entendrà que no hi ha elements 
destacats a protegir. Els passos de carrers sota les edificacions no podran 
alterar-se encara que s’hagi produït el silenci administratiu. La sol·licitud 
de dades o informació per part de l’Administració, interromprà el termini. 

 
Les conclusions de l’informe permenoritzat o les eventuals 

denegacions de llicència municipal d’obres, hauran d’argumentar els valors 
que s’alterarien amb la llicència i, suposarà l’immediat inici del procés de 
catalogació. 

 
Les conclusions de l’informe seran recorribles davant el Departament 

de Cultura de la Generalitat. Si la inclusió en el Catàleg no es produís en 
els sis mesos immediats a la denegació, la edificació no tindrà més 
limitacions que les de les esmentades en la clau 8a. 

 
 
 
Art. 183.  Inclusió de noves edificacions en el precatàleg o en el 

catàleg d’edificis d’interès. (clau 2) 
 
Qualsevol edificació que en el període de vigència del POUPM 

apareix-hi com continent d’algun element que n’aconselli la preservació, 
podrà adscriure’s a la precatalogació o a la catalogació mitjançant un pla 
especial que n’acrediti els valors a protegir i en justifiqués la seva 
importància. 
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D – ZONA D’ESTRUCTURA TRADICIONAL (CLAU 3) 

 
 
Art. 184.  Correspondència 

La zona d’estructura tradicional (clau 3) es correspon amb les Claus 
1b nucli compacte 2a eixampla entre mitgeres i 2d eixampla de baixa 
densitat, del nou llistat de codis editat per la Direcció General d’Urbanisme 
amb posterioritat a aquest POUM. 

 

Art.  185.  Tipus d’ordenació (clau 3) 

El tipus d’ordenació de la zona d’estructura tradicional és la 
d’alineació de vial, a base d’illes tancades amb patis interiors. 

 
 

Art.  186.  Subzones (Clau 3) 

Es defineixen quatre subzones: 

- Subzona de nucli històric (clau 3a) 
- Subzona de nucli antic (clau 3b) 
- Subzona d’estructura tradicional (clau 3c) 
- Subzona d’estructura tradicional unifamiliar (3d) 
- Subzona  de nucli antic objecte de pla especial (3e) 
 
 

Art.  187.   Usos (Clau 3) 

Subzona de nucli històric (clau 3a) 

- Habitatge unifamiliar i habitatge bifamiliar en subzones de nucli 
històric. En façanes superiors a 9 metres s’admetrà l’ús 
plurifamiliar amb un màxim de 6 habitatges per edifici. 

- Hoteler fins a un màxim de 25 places 
- Restaurant de cuina tradicional i un màxim de 25 places .  
- Garatges 
- Magatzem amb una limitació de 200 m2 
- Religiós 
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- Sanitari assistencial 
- Educatiu 
- Industrial de categories 1ª i 2ª en situació 1ª. 
 
 
Subzona de nucli antic (clau 3b) 

A més dels usos admesos en la subzona 3a: 

- Habitatge unifamiliar i/o plurifamiliar 
- Bars, restaurants i similars només . 
- Comercial amb un màxim  de 150 m2 de superfície de venda. 
- Magatzem amb una limitació de 400 m2 
- Industrial de categories 1ª i 2ª en situacions 1ª i 2ª 
- Oficines amb una limitació de 150 m2  
 
Subzona d’estructura tradicional (clau 3c) 

A més dels usos admesos en les subzones 3a i 3b: 

- Industrial cat. 1ª i 2ªª en situacions 1ª i 2ª, i categoria 3ª en 
situacions 1ª, 2ª i 3ª 

 
Subzona d’estructura tradicional unifamiliar (clau 3d) 

- Habitatge unifamiliar  
- Façana mínima 5.50 metres. 
- Comercials amb un màxim de 100 m2 de superfície de venda. 
- Restaurant de cuina tradicional i un màxim de 25 places .  
- Garatges particulars (màxim 4 places) 
- Magatzem amb una limitació de 150 m2 
- Religiós 
- Sanitari assistencial 
- Educatiu 
- Industrial de categories 1ª i 2ª en situació 1ª. 
 
 

Art.  188.  Harmonització d’alçades, fondàries i nombre de 
plantes (clau 3) 

 
En les subzones de nucli històric (clau 3a) i nucli antic (clau 3b), si 

en la trama de carrer a que pertanyin, entenent tramada de carrer, aquell 
entre dos travessers, el nombre de plantes, l’alçada reguladora o la fondària 
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edificable fossin superiors a les definides per aquest POUM, podran 
ajustar-se a la mitjana de les preexistències. 

 
El procediment consistirà en el resultat del producte de la llargada de 

cada façana per cadascun dels paràmetres (alçada, plantes o fondària) 
dividit per l’allargada total computada. L’alçada i la fondària edificable 
podran superar, com a màxim, 2 metres les establertes en aquest POUPM 
mentre que el nombre de plantes podrà excedir, com a màxim, en una 
unitat, sempre que la fracció resultant excedís en 0.75 metres o més per 
damunt del màxim de plantes.  

 
Sempre que els plànols d’ordenació no indiquin el contrari, en que la 

cota de fondària edificable figuri explícita i el nombre de plantes es 
determinés mitjançant un grafisme dins la zona en qüestió, la regla general 
per a les quatre subzones, suposarà que la fondària edificable sigui de 14 
metres. L’alçada reguladora de les subzones 3a, 3b i 3c serà de 10 metres i 
el nombre de plantes 3 ut. (B+2). L’alçada reguladora de la subzona 3d serà 
de 7 metres i el nombre de plantes 2 ut. (B+1) 

 
Si la planta baixa es destina a habitatge, la edificació no podrà 

superar la fondària edificable establerta per a aquesta planta, o la fondària 
edificable de l’edifici en cas que no s’especifiqui una profunditat edificable 
pròpia per a la planta baixa. En altre cas, la planta baixa serà totalment 
edificable, llevat que els plànols d’ordenació n’indiquin el contrari i en tots 
els casos no podent acostar-se a menys de 5 metres de qualsevol límit de 
parcel·la que coincideixi amb el límit entre el sòl urbà i el sòl no 
urbanitzable.  

 
Aquesta franja de 5 metres anirà enjardinada amb una dotació 

mínima d’un arbre cada 20 m2, essent les espècies a triar dins una gama 
proposada per la oficina ambiental de l’Ajuntament, o subsidiàriament el 
Consell comarcal de la Segarra o, en el seu defecte, el Departament de 
medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
Els soterranis podran ocupar el 100% amb les mateixes limitacions 

que la planta baixa. 
 

 
Art.  189.  Altells en planta baixa (clau 3) 
 
Els entresols estan prohibits en les subzones de nucli històric (clau 

3a), nucli antic (3b) i estructura tradicional unifamiliar (clau 3d).   
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En la subzona d’estructura tradicional (clau 3c), els altells es 

permeten a la planta baixa quan formen part de la mateixa, no tinguin accés 
independent i no estiguin destinats a habitatge. Els altells es separaran un 
mínim de tres metres de la façana per on tingui accés la planta baixa, i 
l’alçada lliure mínima serà de 2.50 metres tret que la part superior es 
destini a magatzem de materials. L’alçada mínima de la planta baixa serà 
com a mínim de 2.50 per sota de l’altell. 

 
La construcció d’un altell no compta com a planta en el còmput del 

màxim de nombre de plantes, però sí computa en el càlcul de la 
edificabilitat. La seva construcció, en tot cas, haurà de permetre el 
compliment d’alçada màxima de l’edifici. 

 
 

Art.  190.  Vol màxim dels cossos sortints (clau 3) 

En les subzones de nucli històric (clau 3a) i de nucli antic (clau 3b), 
només s’admeten balcons amb un sortint màxim de 20 cm. No es permeten 
altres cossos volats. En aquestes dites zones, els balcons no superaran el 
40%  de l’allargada de la façana i se separen un mínim d’un metre de les 
mitgeres laterals. 

 
En les subzones d’estructura tradicional (clau 3c) i estructura 

tradicional unifamiliar, seran d’aplicació les normes generals de cossos 
volats per al sistema d’ordenació segons alineació de vial. 

 
 

Art.  191.  Normes de composició. (clau 3) 

Les construccions respectaran les condicions volumètriques de 
l’antiga construcció i dels edificacions tradicionals pròximes. Tanmateix 
s’hauran d’adaptar a l’entorn pel que fa a materials i composició 

 
En les zones qualificades com nucli antic (clau 3b), la planta baixa 

serà tractada amb pedra del país. En la zona de nucli històric (clau 3a), 
també ho seran les llindes de finestres i les cantoneres com a mínim. 

 
En el nucli de les Oluges,les façanes frontals dels edificis en zona de 

nucli històric (clau 3a) i nucli antic (clau 3b), seran totalment de pedra. En 
les zones d’estructura tradicional (clau 3c), la pedra en façana tindrà les 
proporcions de la zona en que es trobi situada la edificació. 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-119- TÍTOL IV- NORMATIVA  

No s’entén per pedra els aplacats. Els Ajuntaments estudiaran 
mesures de foment de composicions globals amb pedra. En les subzones 3a 
i 3b queda prohibida la obra vista o la ceràmica cuita. 

 
En les subzones 3a i 3b, la composició de les façanes, en 

consonància amb les edificacions tradicionals tindran caràcter vertical, i es 
farà ordenant les obertures segons eixos verticals de manera que l’amplada 
d’una obertura no superi el 60% de la seva alçada. Els colors de les façanes 
i de la fusteria exteriors s’adaptaran als codis de la carta de colors 
mitjançant la ordenança específica redactada per l’Ajuntament o, 
subsidiàriament pel Consell Comarcal.  Entretant no es disposi de la 
ordenança, els colors seran de base terrosa i/o cremes, evitant colors bàsics 
i estridents (blaus, vermells i similars). 

 
En les zones 3a i 3b, les terrasses de coberta seran de tipus inserit a la 

coberta, i disposaran d’uns separadors amb teula, com a mínim d’un metre 
respecte el carener, el vol exterior i les mitgeres. Les terrasses no superaran 
el 25% de la superfície de cada vesant. A les zones 3c i 3d, regiran les 
mateixes normes llevat que s’opti per la terrassa plana. Aquesta opció 
requerirà en tot cas un estudi paisatgístic que justifiqui la integració al 
medi. 

 
Les sol·licituds de llicència municipal d’obres contindran la façana 

amb els colors corresponents, garantint el compliment d’aquestes normes 
urbanístiques. En les subzones 3a i 3b, s’inclouran composicions 
preferiblement fotogràfiques de les façanes adaptades a l’entorn. En casos 
on sigui d’aplicació l’article referent a l’harmonització d’alçades, caldrà fer 
un aixecament acotat de totes les façanes de la tramada considerada. 
Qualsevol combinació de colors o materials i les serigrafies, seran fruit 
d’un estudi compositiu. La denegació municipal es podrà  recorre en tot cas 
davant el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
Art.  192.  Façana mínima. (clau 3) 

La façana mínima serà 

- La preexistent en les subzones de nucli històric i nucli històric 
(claus 3a i 3b). 

- L’assenyalada acompanyant la clau en els plànols d’ordenació. 
- 7 metres en la subzona d’estructura tradicional plurifamiliar (clau 

3c). 
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- 5.50 metres en la subzona d’estructura tradicional unifamiliar 
(clau 3d). 

- Les segregacions no podran donar parcel·les amb façana inferior 
a la façana mínima. 

- En cas de parcel·les amb façana inferior a les mínimes inscrites al 
Registre de la propietat amb anterioritat a l’u de gener de 2008, 
seran edificables segons els paràmetres de la subzona en qüestió, 
llevat que facin menys de 5 metres, en que només seran 
edificables en base a dues plants (B+1) i ús unifamiliar. 

 
 
 

Art.  193.  Densitat. (clau 3) 

En la zona de nucli històric (clau 3a), la densitat serà el resultat 
d’aplicar la tipologia descrita en l’article referent als usos. 

 
En les subzones 3b i  3c, el nombre d’habitatges admesos serà el 

resultat de dividir las edificabilitat per 100, llevat que l’edifici hagi 
obtingut la qualificació d’habitatge de protecció pública en que el factor 
divisor serà 80.  

 
En el còmput de la edificabilitat no es tindran en compte ni dels 

cossos volats ni els espais sota coberta llevat que la definició de golfes fos 
expressa.  

 
En la subzona 3d, la densitat serà el resultat de dividir la longitud de 

façana per 5.50 metres, eliminant totes les fraccions. 
 
La superfície de la planta baixa als efectes del càlcul de la densitat, 

només computarà fins a la fondària edificable independentment que la 
planta baixa sigui edificable en la seva totalitat.  

 
Les fraccions en el resultat s’arrodoniran a la unitat més pròxima: la 

inferior si la fracció és inferior a 0.50 i a la superior si és igual o superior a 
aquesta fracció.  No s’admetran habitatges amb superfície útil inferior a 60 
m2. 
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E – ZONA D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA  (CLAU 4) 

 
Art.  194.  Definició (clau 4) 
 
La zona d’habitatges de protecció pública correspon a sòl que el 

POUPM reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, en 
qualsevol dels règims de protecció que en el temps programi la Generalitat 
de Catalunya. També es regiran per aquesta norma els habitatges de 
promoció lliure que voluntàriament obtinguin qualsevol modalitat de 
protecció pública. 

 
 
Art.  195.  Condicions d’edificació i usos. (clau 4) 
 
Les condicions d’edificació venen recollides en els plànols 

d’ordenació, mitjançant una clau associada o, en el seu defecte,  zona 
dominant a l’entorn. Els paràmetres de la edificació llevat les normes 
relatives a la densitat seran els de la zona associada (especificada entre 
parèntesi al costat de la clau 4) i, sempre, les que la qualificació comporta. 

 
L’únic ús admès en aquesta zona serà el d’habitatge amb portecció 

oficial. 
 
 
Art.  196.  Densitat. (clau 4) 
 
El nombre d’habitatges admesos en aquesta zona serà el resultat de 

dividir las edificabilitat per 80, llevat que la protecció es fes en la modalitat 
de Règim Especial, o en règim de lloguer, en que la densitat es podrà 
ajustar-se als mínims del decret d’habitabilitat. En altres règims, la 
reducció de superfícies útils es podrà fer per renúncia d’edificabilitat o 
destí de superfícies construïdes, normalment en planta baixa, a altres usos 
aliens al residencial.   

 
En el còmput de la edificabilitat no es tindran en compte ni dels 

cossos volats ni els espais sota coberta llevat que la definició de golfes fos 
expressa. Les plantes baixes edificables en la seva totalitat, només 
computaran fins la fondària edificable.  

 
Les fraccions s’arrodoniran a la unitat més pròxima: la inferior si la 

fracció és inferior a 0.50 i a la superior si és igual o superior a aquesta 
fracció. No s’admetran habitatges amb superfície útil inferior a 40 m2. 
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F -  ZONA D’EIXAMPLA EN ORDENACIÓ OBERTA (CLAU 5) 

 
 
Article 197. Correspondència 

La zona d’eixampla en ordenació oberta (clau 5) es correspon amb la 
Clau 4b Illa oberta densitat mitjana, del nou llistat de codis editat per la 
Direcció General d’Urbanisme amb posterioritat a aquest POUM. 

 
 
Art.  198.  Definició del tipus d’ordenació oberta (clau 5) 

Correspon al tipus d’edificació en que els habitatges es construeixen 
amb façanes per tots els costats sense parets mitgeres –llevat de 
construccions adossades quan aquesta disposició es permeti -, inserides 
dins les parcel·les separades dels seus límits..  

 
 
Art.  199.  Usos (clau 5) 

En aquest zona són admesos els usos següents: 
- Habitatge unifamiliar 
- Habitatge plurifamiliar 
- Hoteler, Bars, restaurants i similars 
- Comercial limitat a 800 m2 de superfície màxima, subjecte a les 

disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de desembre, 
d’equipaments Comercials i al Pla Territorial Sectorial 
d’Equipaments Comercials (PTSEC) 2006-2009  

- Garatges 
- Magatzem  
- Religiós 
- Sanitari assistèncial 
- Educatiu 
- Industrial categoria 1ª en situacions 1, 2, 3 i 4, i categoria 2ª en 

situacions 2, 3 i 4. 
 
 
Art.  200.  Edificabilitat, ocupació i alçada (clau 5) 

- La edificabilitat neta és de 1.00 m2 de sostre per m2 de terreny. 
- La ocupació màxima és del 40% 
- L’alçada reguladora màxima és de 10 metres 
- El nombre màxim de plantes és de 3 ut i golfes. (B+2+G). 
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Art.  201.  Altells. (clau 5)  

 Els altells es permeten a la planta baixa quan formen part de la 
mateixa, no tinguin accés independent i no estiguin destinats a habitatge. 

 
a) Els altells es separaran un mínim de tres metres de la façana per on 

tingui accés la planta baixa. 
 
b) L’alçada mínima de la planta baixa per sota l’altell de 2.50 m. 

L’alçada lliure mínima de l’altell serà de 2.50 si es permet l’accés públic, 
de 2.20 si l’ús és exclusiu del personal i lliure si el seu destí és el de 
magatzem.  

 
c) La construcció d’un altell no compta en el nombre de plantes. La 

superfície dels altells no computa en l’índex d’edificació neta si la seva 
superfície útil no sobrepassa el 30% de la del local a que estiguin vinculats. 
La seva construcció, en tot cas, només serà possible si permet el 
compliment d’alçada màxima de l’edifici. 

 
d) Els altells no es podran destinar a habitatge ni es podran vincular a 

un habitatge. 
 
 
Art.  202.   Punt d’arrencada de la coberta. (clau 5) 

La coberta terminal de l’edifici, de pendent màxima del 35%, 
arrencarà en una línia horitzontal paral·lela al pla de façana amb un límit de 
50 cm. per damunt de darrer forjat admissible i vol màxim determinat per 
la sortida dels ràfecs, sempre que amb aquesta alçada no es superi l’alçada 
reguladora màxima, que serà el límit d’alçada admissible. 

 
Aquesta distància de 50 cm. s’amidarà des del darrer forjat fins a 

sobre de l’element resistent de la coberta de l’edifici. 
 
      
Art.  203.  Separacions (clau 5) 

La separació mínima de les edificacions serà equivalent a la meitat 
de la seva alçada amb un mínim de 3 metres respecte la via pública i de dos 
metres als altres llindars de la parcel·la. 

 
Les separacions determinades per aquest planejament són les 

distàncies mínimes a que s’han d’adaptar la projecció ortogonal sobre la 
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parcel·la de les edificacions respecte als límits de parcel·la, ja sigui a vial, 
zona pública o parcel·les contigües, o entre edificacions.  

 
Les distàncies de separació s’hauran de complir en qualsevol punt 

d’aplicació en funció de la seva posició i alçada. Es permeten les 
construccions que se separaran progressivament dels límits, complint 
sempre la norma de la meitat de l’alçada i les separacions mínimes. 

 
Les plantes soterrani podran ocupar el subsòl de la edificació 

possible més un 20% de l’espai no ocupat, sens envair les franges de 
separació respecte vials o espais públics llevat que continguin les rampes 
i/o accessos des de l’exterior als usos permesos en els soterranis, o en el cas 
de substitució del massís de terra, ni podran envair les franges de cinc 
metres respecte qualsevol límit de parcel·la que coincideixi amb la línia de 
separació del sòl urbà respecte del sòl no urbanitzable. 

 
Si amb la ocupació del subsòl ajustat a l’ocupació màxima no 

permetés disposar del nombre mínim de places d’aparcament exigibles, es 
podrà ocupar fins a un 50% de l’espai lliure amb les condicions següents: 

 
- En aquest cas, el subsòl podrà ocupar l’espai de separació 

d’edificacions respecte els límits de parcel·la llevat de la 
separació als espais públics i al sòl no urbanitzable. 

- No s’exigirà una segona planta de soterrani si el primer soterrani 
ocupa la màxima superfície potencial. 

- No s’admetran en les zones ampliades altres usos que el 
d’aparcament 

 
 
Art.  204.  Construccions auxiliars (clau 5) 

Es permet la construcció d’edificacions auxiliars al servei dels 
edificis principals per a donar cabuda a garatges, magatzems de material de 
jardineria, maquinària de depuració i estris de piscines, rebost, etc. 

 
La superfície i volum d’aquestes edificacions computen el càlcul de 

la edificabilitat i de la ocupació totals de la parcel·la, i seran directament 
admissibles si es situen a les separacions mínimes vàlides per als edificis 
principals, si bé s’admetrà l’adossament a mitgeres d’aquestes edificacions 
(no a espai públic), sempre que la propietat a que s’adossi projecti 
conjuntament una edificació equivalent que, en conjunt, formin una unitat 
compositiva, de manera que sinó s’edifica conjuntament, tingui reconegut 
el dret en el registre de la Propietat. 
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En aquest cas, la ocupació de les franges de separació no superarà el 

5% del total de la seva superfície, llevat de la franja de separació a espais 
públics. En les franges de separació de les edificacions als límits de 
parcel·la, s’hi podran ubicar piscines i jardineria.  

 
S’admetran pèrgoles de cobertura dels accessos que no ocupin més 

del 5% de la superfície de la parcel·la. Les pèrgoles hauran de permetre una 
permeabilitat visual del 80%, que, en qualsevol cas, podrà ésser ocupada 
per jardineria. Aquests elements no computaran als efectes de la 
edificabilitat ni de la ocupació ni de la edificabilitat. 

 
Els porxos tenen el caràcter d’edificació a tots els efectes i, en 

conseqüència els hi són d’aplicació els paràmetres d’edificabilitat, ocupació 
i separacions determinades per als edificis principals.  

 
En parcel·les amb façana a vials que en el seu front tinguin una 

alçada de terres naturals mitjana de 2.50 metres dins els primers 5 metres 
de fondària, podran tenir els garatges empotrats en el massís de terra i 
alineats al vial. Aquestes construccions no computaran als efectes 
d’edificabilitat ni d’ocupació. Les terrasses resultants d’aquesta mena de 
construccions, s’hauran d’ajustar a les normes sobre vallat damunt de murs 
establertes en l’article següent. 

 
 
Art.  205.  Parcel·la i façana mínimes. (clau 5) 

La parcel·la mínima edificable és de 400 m2, i la façana mínim de 10 
metres 

 
 
Art.  206.  Densitat (clau 5) 

El nombre d’habitatges admesos en aquesta zona serà el resultat de 
dividir las edificabilitat per 100. En el còmput de la edificabilitat no es 
tindran en compte ni dels cossos volats oberts ni els espais sota coberta 
llevat que la definició de golfes fos expressa. Les fraccions en el resultat 
s’arrodoniran a la unitat més pròxima: la inferior si la fracció és inferior a 
0.50 i a la superior si és igual o superior a aquesta fracció. 

 
No s’admetran habitatges amb superfície útil inferior a 50 m2. 
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G -  ZONA D’EIXAMPLA EN ORDENACIÓ ARRENGLERADA 
(CLAU 6) 

 
Art. 207.  Correspondència 

La zona d’eixampla en ordenació arrenglerada (clau 6) es correspon 
amb la 2b. Eixampla- Cases semi aïllades, del nou llistat de codis editat per 
la Direcció General d’Urbanisme amb posterioritat a aquest POUM. 

 
 
Art.  208.  Definició del tipus d’ordenació en filera (clau 6) 

Correspon al tipus d’edificació en que els habitatges s’agrupen de 
forma alineada i entre mitgeres, sense que se superposin uns sobre els 
altres.  

 
Art.  209.  Tipus d’ordenació (clau 6) 

El tipus d’ordenació és la de ordenació en filera, en el que el conjunt 
d’habitatges s’agrupen en files formant conjunts amb un màxim 
d’agrupació de 8 ut.  

 
 
Art.  210.   Usos  (clau 6) 

En aquest zona són admesos els usos següents: 
- Habitatge unifamiliar 
- Comercial amb un màxim de 100 m2 se superfície i n tot cas 

subjecte a les disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de desembre, 
d’equipaments Comercials i al Pla Territorial Sectorial 
d’Equipaments Comercials (PTSEC) 2006-2009, o disposicions 
que en modificació d’aquesta o de qualsevol altre índoles siguin 
vigents en cada moment 

- Oficines amb una limitació de 150 m2 
- Religiós i cívic 
- Industrial categoria 1ª en situacions 1, 2, 3 i 4, i categoria 2ª en 

situacions 2, 3 i 4. 
 
 
Art.  .  Densitat. (clau 6) 
 
El nombre màxim d’habitatges ve determinat pel nombre d’unitats 

construïbles dins el perímetre edificable en funció d’aquesta amplada 
mínima. 
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Art.  211.  Façana mínima dels habitatges arrenglerats. (clau 6) 

La façana mínima de les unitats d’habitatge està descrita en els 
plànols d’ordenació mitjançant un nombre separat per una barra de la 
descripció de la clau. 

 
 
Art.  212.  Separacions als límits de parcel·la. (clau 6) 

La situació de les edificacions en cada parcel·la serà la que es 
determina gràficament en els plànols d’ordenació.  En cas que els plànols 
d’ordenació no determini el format en planta i la situació relativa de les 
edificacions, els cossos edificats es separaran un mínim de 3 metres als 
límits de parcel·la amb altres veïns, i 5 metres a límit amb qualsevol espai 
públic.  

 
La separació entre agrupacions d’habitatges serà la meitat de l’alçada 

de la més alta. Mitjançant un estudi volumètric es podran re situar les 
edificacions si es dona la justificació necessària, sense alterar l’alçada, la 
edificabilitat, la ocupació, el caràcter unifamiliar i les separacions mínimes 
que es determinen en aquest article. 

 
 
Art.  213.  Alçada reguladora i edificabilitat. (clau 6) 

L’alçada reguladora serà de 7.20 metres, corresponents a planta 
baixa, més una planta alta i golfes. L’espai habitable de les golfes (h lliure 
> 1.80 m.) se separaran, com  a mínim 3 metres de la línia de façana i no 
superarà el 50% de la superfície de la planta inferior. 

 
 
Art.  214. Formats admesos. (clau 6) 

En el cas que una agrupació d’habitatges, dues parcel·les que 
compleixin el mínim cadascuna d’elles, podran edificar els dos habitatges 
superposant un al damunt de l’altre. Al marge d’aquesta possibilitat, es 
prohibeix l’ús plurifamiliar. 

 
En tota agrupació es permetrà eliminar un de cada 3 habitatges fent 

els habitatges aparellats, sense opció de recuperar ni la edificabilitat ni la 
ocupació. En tot cas, la separació entre conjunt es podrà reduir a 4 metres. 
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H- ZONA D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA (CLAU 7) 

 
Art. 215.  Correspondència 

La zona d`’edificació unifamiliar aïllada (clau 7) es correspon amb la 
Clau 6 Cases aïllades, que són 6a, 6b i 6c en funció de la mida de la 
parcel·la, dins del nou llistat de codis editat per la Direcció General 
d’Urbanisme amb posterioritat a aquest POUM. 

 
 
Art.  216.  Definició del tipus d’ordenació aïllada (clau 7) 

Correspon al tipus d’edificació en que els habitatges unifamiliars es 
construeixen amb façanes per tots els costats sense parets mitgeres –llevat 
de construccions adossades quan aquesta disposició es permeti -, inserides 
dins les parcel·les separades dels seus límits..  

 
 
Art. 217.  Tipus d’ordenació (clau 7) 

El tipus d’ordenació de la zona és oberta, a base d’edificis aïllats 
separats de les partions de parcel·la.  

 
 
Art.  218.  Usos  (clau 7) 

En aquest zona són admesos els usos següents: 

- Habitatge unifamiliar 
- Religiós 
- Cívic 
- Cultural 
 
 
Art.  219.  Subzones (clau 7) 

Aquesta zona desenvolupa les diferents modalitats en cinc subzones: 

o Subzona 7a – Zona unifamiliar densificada 
(correspondència 6a) 

o Subzona 7b – Zona unifamiliar intensiva (Correspondència 
6b) 

o Subzona 7c – Zona unifamiliar semi intensiva 
(Correspondència 6b) 
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o Subzona 7d – Zona unifamiliar extensiva (Correspondència 
6c) 

o Subzona 7e – Zona unifamiliar en gran superfície 
(Correspondència 6c) 

 
 
 
Art.  220.  Distribució del volum edificable (clau 7) 

1.- Espais lliures de la parcel·la 

En els espais lliures no ocupats per la edificació, tenen el caràcter de 
verd privat, essent- els- hi d’aplicació els paràmetres i especificacions de la 
clau 10b (verd privat). 

 
2.- Limitacions d’unitats d’habitatge 

S’admet un únic habitatge per parcel·la.  En parcel·les que superin el 
doble de la superfície i façana  mínimes admissibles per cadascuna d’elles, 
es podrà optar per la seva segregació i operació en base a dues parcel·les 
independents, o bé conjuminar dues edificacions, que també podrien ser 
adossades (amb un màxim de dues), mitjançant un estudi volumètric 
d’integració a l’entorn. 

 
En dues parcel·les col·lindants es poden adossar els dos habitatges 

compartint una paret mitgera si es fa una composició cojunta. No 
s’admeten adossaments superiors a dues unitats. En una parcel·la que no 
superi el doble de la superfície o façana mínimes només es pot construir un 
sòl habitatge. 

 
En les subzones 7a i 7b, en parcel·les de superfície múltiples de la 

superfície i façana mínimes exigibles per a cadascuna d’elles, i fins a un 
màxim de 6 unitats, es permetrà l’agrupament dels habitatges admissibles 
corresponents al nombre de parcel·les agrupades, respectant-se en tot cas 
els paràmetres d’ordenació, alçada, nombre de plantes, ocupació, separació 
als límits i edificabilitat. En aquesta modalitat, l’estructura registral serà en 
règim de propietat horitzontal. 

 
 
Art.  221.  Paràmetres reguladors (clau 7) 

- Superfície mínima parcel·la: Mida mínima  de sòl per a poder-se 
edificar un habitatge 

- Façana mínima, es la mida mínima que una parcel·la que doni 
front a un vial per a ser edificable. 
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- Edificabilitat: Metres quadrats de sostre edificable de planta baixa 
en amunt per cada m2 de superfície de parcel·la. 

- Ocupació: Percentatge d’ocupació sobre la parcel·la de la 
projecció ortogonal de tots els cossos construïts. 

- Separació a vial: Distància a que s’han de situar les edificacions 
respecte els vials circumdants 

- Separació altres límits: Distància a que s’han de situar les 
edificacions respecte els altres límits de la parcel·la que no siguin 
via pública. 

 
 7a 7b 7c 7d 7e 

Sup. Mínima 
parcel·la 

200 m2 400 m2 600 m2 1.000 m2 3.000 m2 

Façana 
mínima 
parcel·la 

10 m. 15 m. 15 m. 25 m. 40 m. 

Edificabilitat 
m2/m2 

0.70 0.50 0.50 0.40 0.20 

Ocupació 40% 30% 30% 30% 15% 
Separació vial 3 5 5 5 10 
Separació altes 

límits 
2 3 3 3 7.50 

 
 
 
Art.  222.  Limitacions de la ocupació 

La ocupació de les edificacions  es reduirà mitjançant un factor en 
funció del pendent del terreny, mesurat entre els punts de major i menor 
cota per la distància entre ells. Els factors reductors són: 

 
Pendent del terreny Coeficient reductor 

< 30% 1 
Del 30% al 50% 2/3 
Del 50% al 100% 1/2 

Més del 100% No edificables 
 
Aquests coeficients podran ser reduïts un 20% (a menor coeficient 

reductor, major marge d’ocupació) en els casos on el projecte s’acompanyi 
d’un  estudi d’integració al medi que sigui informat favorablement per 
l’Ajuntament.  En cas de denegació, la decisió es podrà recórrer davant la 
Comissió d’Urbanisme de Lleida, que dictaminarà de forma definitiva. 
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Art.  223.  Alçada reguladora màxima (clau 7) 

1. Alçada reguladora.  

L’alçada reguladora màxima és de 6.45 metres equivalents a planta 
baixa més una plantes pis. 
 
El volum existent entre el darrer sostre admissible i la coberta podrà 

destinar-se a golfes habitables. 
 
El volum comprès sota la coberta computarà als efectes del càlcul de 

la edificabilitat a partir d’una alçada lliure de 1.80 entre el paviment i el 
sostre o cel ras en el seu cas. 

 
2. Nombre de plantes 

Planta baixa més una planta pis 
 
3. Alçada mínima de la planta baixa. 

L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 2.50 m. 
 
4. Entresols 

Prohibits 
 
5. Punt d’arrencada de la coberta 

La coberta terminal de l’edifici, de pendent màxima del 40%, 
arrencarà en una línia horitzontal paral·lela al pla de façana amb un límit de 
50 cm. per damunt de darrer forjat admissible i vol màxim determinat per 
la sortida dels ràfecs, sempre que amb aquesta alçada no es superi l’alçada 
reguladora màxima, que serà el límit d’alçada admissible. 

 
Aquesta distància de 50 cm. s’amidarà des del darrer forjat fins a 

sobre de l’element resistent de la coberta de l’edifici. En casos en que es 
justifiqui la oportunitat i mitjançant un estudi d’integració a l’entorn, el 
pendent màxim de la coberta podrà augmentar dins al 50%. 

 
      
Art.  224.  Ocupació del subsòl (clau 7) 

Les plantes soterrani s’hauran d’ajustar a aquestes separacions llevat 
que continguin les rampes i/o accessos des de l’exterior als usos permesos 
en els soterranis. La ocupació de la planta soterrani podrà ser un 10% 
superior a la màxima admissible per a l’edifici principal. 
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Art.  225.  Construccions auxiliars (clau 7) 

Es permet la construcció d’edificacions auxiliars al servei dels 
edificis principals per a donar cabuda a garatges, magatzems de material de 
jardineria, maquinària de depuració i estris de piscines, rebost, etc. d’acord 
amb les condicions del present article. 

 
- No es permet l’ús residencial en els cossos auxiliars, llevat que es 

construeixin complint tots els paràmetres generals de la zona. 
 
- La superfície i volum d’aquestes edificacions computen el càlcul 

de la edificabilitat i de la ocupació totals de la parcel·la.  
 

- Les construccions auxiliars en les subzones 7a i 7b podran 
adossar-se als límits laterals i fons de la parcel·la en una longitud 
màxima de 6 metres, una alçada màxima de 3 metres i havent-ne 
de tractar coma façana cega la paret adossada al límit. En les 
demés subzones, seran admissibles si es situen a les separacions 
mínimes de la zona. Les construccions auxiliars no podran ocupar 
en cap cas les franges de separació respecte espais públics. En les 
franges de separació de les edificacions als límits de parcel·la, 
s’hi podran ubicar piscines i jardineria.  

 
- S’admetran pèrgoles de cobertura dels accessos que no ocupin 

més de 5% de la superfície de la parcel·la. Les pèrgoles hauran de 
permetre una permeabilitat visual del 80%, que podrà ésser 
ocupada per jardineria, i seran necessàriament desmuntables, i no 
computaran als efectes de la edificabilitat ni de la ocupació.  

 
- Els porxos tenen el caràcter d’edificació a tots els efectes i, en 

conseqüència els hi són d’aplicació els paràmetres d’edificabilitat, 
ocupació i separacions determinades per als edificis principals.  

  
- En parcel·les amb façana a vials que en el seu front tinguin una 

alçada de terres naturals a una alçada mitjana de 2.50 metres dins 
els primers 5 metres de fondària, podran tenir els garatges 
empotrats en el massís de terra i alineats al vial.  
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I – ZONA D’ORDENACIÓ EN VOLUMETRIA ESPECÍFICA 

(CLAU 8) 
 
Art. 226.  Correspondència 

La zona de volumetria específica (clau 8)  es correspon amb la Clau 
4c Illa oberta – Volumetria consolidada, dins del nou llistat de codis editat 
per la Direcció General d’Urbanisme amb posterioritat a aquest POUM. 

 
 
Art.  227.   Definició (clau 8) 

La zona d’ordenació segons volumetria específica comprèn conjunts 
edificatoris amb característiques pròpies que no responen a paràmetres 
comuns ni entre ells ni amb d’altres zones. 

 
 
Art.  228.  Definició (clau 8) 

El tipus d’ordenació de volumetria específica inclou  

- Volumetries preexistents  
- Ordenacions específiques fruit del planejament derivat: 

 Plans de Millora Urbana 
 Plans Especials urbanístics 
 Estudis volumètrics 

- Composició volumètrica determinada pel POUM 
 Definició unívoca del POUPM 
 Definició flexible, amb ordenació indicativa, índex 

d’edificabilitat i zonificació associada. 
 
Art.  229.  Usos  (clau 8) 

En aquest zona són admesos els usos següents: 
- Habitatge unifamiliar (totes les subzones) 
- Habitatge plurifamiliar (8a/8b/8c) 
- Hoteler, Bars, restaurants i similars 
- Comercial, amb una superfície màxima de 800 m2 i en tot cas  

subjecte a les disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de desembre, 
d’equipaments Comercials i (PTSEC) 2006-2009  

- Oficines  
- Garatges - Magatzem  
- Religiós - Sanitari assistencial – Educatiu - cultural 
- Industrial categoria 1ª 2ª 
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Art.  230.   Subzones (clau 8) 

Es donen quatre subzones: 
 
- 8a. Subzona de volumetria consolidada. Correspon a zones amb 

edificabilitat consolidada que sense ser disconformes amb els 
objectius del pla, no s’ajusten a cap de les tipologies 
contemplades per aquest. 

- 8b. Subzona d’ordenació definida per planejament derivat o 
especial. Correspon a zones ordenades mitjançant pla derivat, 
especial o qualsevol altre figura de planejament de 
desenvolupament de les previsions del POUPM. 

- 8c. Subzona d’ordenació unívoca. Correspon a zones on el 
POUPM estableix una ordenació específica, que respon a un 
model predeterminat. 

- 8d. Subzona d’ordenació unívoca unifamiliar. Correspon a zones 
on el POUPM estableix una ordenació específica en base a 
habitatges unifamiliars 

 
 
Art.  231.  Subzona de volumetria consolidada (clau 8a) 

Aquesta zona, que té correspondència amb la clau 4c del llistat de 
codis editat per la Direcció General d’Urbanisme, que  serà exigible amb 
posterioritat a l’aprovació d’aquest text refós, comprèn aquelles 
edificacions construïdes amb anterioritat al present POUPM, que podran 
mantenir el seu volum i característiques actuals. 

 
En aquests casos, s’admetran obres de millora, manteniment i canvi 

d’ús, però no augment de volum o de densitat. 
 
En cas d’enderroc, la edificabilitat màxima de la nova construcció ve 

determinada en els plànols d’ordenació o, en cas que no hi figuri, per la 
volumetria actual.  En aquest cas, la densitat podrà incrementar-se com a 
màxim, el 50% de l’actual, però en cap cas el nombre d’habitatges estarà 
per sobre del resultat de dividir la edificabilitat per 100, o per 80 en cas 
d’acolliment a la protecció pública. En cas de nova construcció, seran 
d’aplicació des determinacions de la ordenació oberta.  

 
En cas de reconstrucció, en les parcel·les on s’assenyala la clau 8a 

circumscrita a l’edifici i la resta de parcel·la es qualifica com a espai lliure 
privat (clau 10), l,a construcció podrà reordenar aquestes dues 
qualificacions, sempre dins un estudi volumètric i justificatiu. 
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Art. 232.  Zona d’ordenació específica definida pel planejament 
derivat. (Clau 8b) 

 
En les zones ordenades mitjançant alguna figura de planejament en 

desenvolupament de les previsions del present POUM, o planejaments 
especials sorgits de la seva gestió, seran d’aplicació les ordenances i la 
densitat contemplades en aquestes figures. 

 
També s’inclouen en aquesta zona les propostes sorgides 

d’ordenacions volumètriques o estudis de detall que proposin ordenacions 
alternatives a les de la zona on es situïn i, amb la mateixa edificació i els 
mateixos paràmetres bàsics, es demostri que s’integren millor a l’entorn 
que no pas la volumetria sorgida de l’aplicació literal de la norma. 

 
Per tot allò no regulat en els instruments de planejament, s’estarà a 

les disposicions generals del present POUM o, en el seu cas, de la zona que 
el planejament derivat assigni a cada àmbit. 

 
La densitat serà la definida específicament per l’ instrument que en 

concreti la ordenació, però en cap cas superior al resultat de dividir la 
edificabilitat per 100, o per 80 en cas d’acolliment al Règim Especial o 
General de la protecció oficial.  

 
 
Art. 233.  Ordenació determinada pel POUPM (clau 8c) 

El POUPM determina, en casos concrets, ordenacions volumètriques 
unívoques que regulen tots o alguns dels aspectes següents: 

- Emplaçament  
- Ocupació  
- Alineacions  
- Alçada  
- Separació als límits 
- Cota de referència de la planta baixa 
 
La ordenació resultant tindrà caràcter unívoc si bé, mitjançant l’ 

instrument adient que inclogui un estudi paisatgístic, es pugui proposar una 
ordenació alternativa que millori les prestacions d’integració al medi. En 
aquest cas, no es podrà augmentar ni la edificabilitat ni els paràmetres 
bàsics de la ordenació 
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Art. 234.  Subzona d’ordenació unívoca unifamiliar (8d) 

El POUM defineix el model d’edificació en base a parcel·la, 
alineacions, cota de referència de la planta baixa, edificabilitat. ocupació, 
alçada o característiques formals condicionants del model, podent incloure 
segons sigui el cas, plànols de detall del conjunt.  

 
En tractar-se de models unifamiliars, la densitat vindrà limitada pel 

resultat de dividir la longitud de façana per 5.50, que és la façana mínima 
de les edificacions.   

 
 
Art.  235.  Altres paràmetres (clau 8) 

Els demés paràmetres reguladors de la edificació seran els del tipus 
d’ordenació oberta per a la subzona 8a, el tipus d’ordenació establert per la 
figura de planejament per a la subzona 8b, i el que es desprèn de la 
ordenació unívoca del POUPM  per a les subzones 8c i 8d. 

 
 
Art.  236.  Planta baixa (clau 8) 

1. Definició 

És la primera planta per sobre de la planta soterrani real o possible. 
 
2. Cota de referència 

Amb caràcter general, la cota de referència serà de del terreny 
natural. No obstant això, mitjançant un estudi volumètric, hom podrà 
definir una cota de referència específica en configuració d’edificacions de 
caràcter aïllat coincident amb la cota del terreny definitiu. 

 
En aquest cas, les cotes d’explanació no podran generar diferències 

superiors als dos metres respecte el terreny natural. Les plataformes 
d’anivellació vora els límits de les parcel·les tindran com a límit una franja 
un metre. per damunt o per sota de la cota del vial a que donin front, o bé 
1.50 m. per damunt o 2 m. per sota respecte als altres límits de parcel·la.  

 
Els murs interiors de suport d’aterrassaments generats pel pendent 

del terreny, no superaran  l’alçada global de 3.70 metres, el coronament 
dels quals es situï a menys de 2 metres per sobre o per sota de la cota 
natural del terreny . L’escalonament de murs suposarà una distància entre 
ells equivalent a la mesura del mur més alt. 
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En el cas que el terreny tingués una topografia que impedís el 

compliment racional de les condicions d’aquest article, s’haurà de redactar 
un pla especial en que es justifiqui la solució adoptada i la impossibilitat o 
irracionalitat de la implantació de la edificació segons els paràmetres 
d’aquest article. 

 
 
Art.  237.  Alçada reguladora màxima (clau 8) 

1. Forma de mesura de l’alçada 
 
 L’alçada màxima es mesurarà a partir de la cota de referència de la 

planta baixa, o bé de les respectives cotes de referència de les plantes 
baixes o part de plantes en cas que no hi hagués una sola planta que 
complís les condicions per a la seva consideració com a planta baixa 
d’acord amb l’article anterior. 

 
2. Admissions per damunt de l’alçada reguladora 

Per damunt de l’alçada reguladora màxima sols es permetrà: 
 
- La coberta definitiva de l’edifici amb pendent màxima del 35%. 
- Els elements tècnics de les instal·lacions, degudament integrats a 

la concepció arquitectònica de l’edifici 
- Els elements de captació d’energia solar degudament integrats al 

projecte 
- Caixes d’ascensor si aquesta instal·lació està considerada en el 

projecte. 
- Caixes d’escala d’accés al terrat o sota- coberta segons sigui el 

cas. 
 
3. Volum sota coberta 

El volum existent entre el darrer sostre admissible i la coberta podrà 
destinar-se a golfes habitables. 

 
El volum comprès sota la coberta computarà als efectes del càlcul de 

la edificabilitat a partir d’una alçada lliure de 1.80 entre el paviment i el 
sostre o cel ras en el seu cas. 

 
4. Nombre de plantes 

El nombre de plantes permeses està detallat als plànols d’ordenació. 
En cas que aquesta dada no consti grafiada o descrita a la normativa, el 
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nombre de plantes serà de tres plantes (B+2) com a màxim, llevat de la 
subzona de volumetria específica unifamiliar (clau 8d) que serà de 2 
plantes i golfes (B+1+G). 

 
5. Alçada reguladora 

L’alçada reguladora d’aplicació és funció del nombre de plantes 
d’acord amb el detall següent: 

 
1 planta (B)    4.50 metres 
2 plantes (B+1)   7 metres 
3 plantes  (B+2)   10 metres 
 
6. Alçada mínima de la planta baixa. 

L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 2.50 metres en cas 
que es destini a aparcament de vehicles, 2.60 m. en cas que es destini a 
habitatge i 3.50 metres si es destina a altres usos. 

 
7. Altells 

En usos diferents als d’habitatge, s’admeten altells sobre la planta 
baixa, que se separaran un mínim de 3 metres respecte la façana per on hi 
tinguin l’accés i aniran registrament units als locals de planta baixa als que 
estiguin vinculats i no tindran accés independent respecte d’aquests. 

 
L’alçada lliure mínima dels altells serà de 2.50 metres, o bé 2.20 si 

l’ús no comporta l’estada o circulació de persones. L’altell computa als 
efectes del càlcul de la edificabilitat. En cas de magatzem, l’alçada és lliure 
i no computa als efectes del càlcul de la edificabilitat. 

 
8. Punt d’arrencada de la coberta 

La coberta terminal de l’edifici, de pendent màxima del 35%, 
arrencarà en una línia horitzontal paral·lela al pla de façana amb un límit de 
50 cm. per damunt de darrer forjat admissible i vol màxim determinat per 
la sortida dels ràfecs, sempre que amb aquesta alçada no es superi l’alçada 
reguladora màxima, que serà el límit d’alçada admissible. 

 
Aquesta distància de 50 cm. s’amidarà des del darrer forjat fins a 

sobre de l’element resistent de la coberta de l’edifici. 
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Art.  238.  Alineacions de la edificació. (clau 8) 

Les alineacions de la edificació seran les actuals o bé, mitjançant un 
estudi d’integració al medi, podran adoptar qualsevol de les modalitats 
admeses en aquest POUPM. Les plantes soterrani s’hauran d’ajustar a 
aquestes separacions, podent ocupar un 20% addicional ajustat a les 
separacions de la zona. 

 
 
Art.  239.  Construccions auxiliars (clau 8) 

Es permet la construcció d’edificacions auxiliars al servei dels 
edificis principals per a donar cabuda a garatges, magatzems de material de 
jardineria, maquinària de depuració i estris de piscines, rebost, etc. 

 
La superfície i volum d’aquestes edificacions computen el càlcul de 

la edificabilitat i de la ocupació totals de la parcel·la. S’admetran pèrgoles 
de cobertura dels accessos que no ocupin més de 5% de la superfície de la 
parcel·la.  

 
Els porxos tenen el caràcter d’edificació a tots els efectes. En 

qualsevol cas, les edificacions auxiliars els hi són d’aplicació els 
paràmetres d’edificabilitat, ocupació i separacions determinades per als 
edificis principals.  

 
 
Art.  240.  Tanques i cossos volats(clau 8) 

En cas d’ordenació oberta, s’estarà a la normativa general d’aquest 
sistema d’ordenació.  

 
Els cossos volats es regiran per les normes generals del tipus 

d’ordenació que s’escaigui. 
 
En tot cas, per damunt dels murs de contenció de terres, podran 

aixecar-se baranes de ferro, jardineria i elements similars, que en cap cas 
seran massissos, amb una alçada no superior a 1.20 metres per damunt del 
coronament del mur.  
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J- ZONA TERCIÀRIA (CLAU 9) 

 
 
Art.  241.  Definició  i tipus d’ordenació (clau 9) 

La zona terciària és una zona d’ordenació que comprèn conjunts 
edificatoris destinats a usos comercials. El tipus d’ordenació de la zona és 
oberta, a base d’edificis aïllats separats de les partions de parcel·la.  

 
 
Art.  242.  Usos  (clau 9) 

En aquest zona són admesos els usos següents: 
 
- Comercial subjecte a les disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de 

desembre, d’equipaments Comercials i al Pla Territorial Sectorial 
d’Equipaments Comercials (PTSEC) 2006-2009  

- Hoteler 
- Turisme 
- Recreatiu 
- Magatzem 
- Estacions de servei i garatge 
- Administratiu 
- Religiós 
- Cívic 
- Cultural 
- Industrial en categories 1ª, 2ª i 3ª i en situacions A,B,C i D. 

 
 
Art.  243.   Paràmetres reguladors (clau 9) 

- Superfície mínima parcel·la: 500 m2 
- Façana mínima: 15 metres. 
- Edificabilitat: 1 m2 de sostre per m2 de terreny. 
- Ocupació: 40% 
- Ocupació del subsòl: 60% 
- Separació a vial: 5 metres 
- Separació altres límits: 5 metres 
 
 
Art.  244.  Alçada reguladora màxima (clau 9) 

- Alçada reguladora: 12 metres 
- Nombre de plantes: 3 + sotacoberta (B+2+S/C). 
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- Alçada mínima de la planta baixa: 3.50 
- Punt d’arrencada de la coberta:  La coberta terminal de l’edifici, de 

pendent màxima del 35%, arrencarà en una línia horitzontal paral·lela al 
pla de façana amb un límit de 50 cm. per damunt de darrer forjat admissible 
i vol màxim determinat per la sortida dels ràfecs, sempre que amb aquesta 
alçada no es superi l’alçada reguladora màxima, que serà el límit d’alçada 
admissible. 

 
Aquesta distància de 50 cm. s’amidarà des del darrer forjat fins a 

sobre de l’element resistent de la coberta de l’edifici. Tota la superfície del 
sotacoberta a partir d’una alçada lliure de 1.80 metres computarà als efectes 
del càlcul de la edificabilitat. 

  
 
Art.  245.  Construccions auxiliars (clau 9) 

Es permet la construcció d’edificacions auxiliars al servei dels 
edificis principals per a donar cabuda a garatges, magatzems de material de 
jardineria, maquinària de depuració i estris de piscines, rebost, etc. 

 
La superfície i volum d’aquestes edificacions computen el càlcul de 

la edificabilitat i de la ocupació totals de la parcel·la. 
 
S’admetran pèrgoles de cobertura dels accessos que no ocupin més 

de 5% de la superfície de la parcel·la. Les pèrgoles hauran de permetre una 
permeabilitat visual del 80%, que, en qualsevol cas, podrà ésser ocupada 
per jardineria, i seran necessàriament desmuntables. Aquests elements no 
computaran als efectes de la edificabilitat ni de la ocupació. Els porxos 
tenen el caràcter d’edificació a tots els efectes i, en conseqüència els hi són 
d’aplicació els paràmetres d’edificabilitat, ocupació i separacions 
determinades per als edificis principals.  

 
 
Art. 246.  Autoritzacions 
 
En els expedients de llicència municipal d’obres d’edificis 

exclusivament comercials o que continguin locals superiors als 300 m2, i 
les llicències d’activitat d’aquesta mena d’establiments, es recavarà 
informe vinculant del departament de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya.   
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K- ZONA DE DOMINI PRIVAT NO EDIFICABLE EN 
ALTURA (CLAU 10) 

 
 
 
Art.  247.  Definició (clau 10) 

Aquesta zona correspon les zones no edificable en altura, superfícies 
urbanes de domini privat lliures d’edificació i espais interiors d’illa 
edificables en planta baixa. 

 
 
Art.  248.  Règim (clau 10) 

En les finques subjectes a aquesta qualificació que estiguessin 
edificades amb anterioritat al POUPM, si disposaren de llicència municipal 
d’obres, podran registrar-se en els Ajuntaments en els cinc primers anys de 
vigència del mateix,  als efectes del seu manteniment permanent, essent -
els- hi d’aplicació les condicions de la zona de volumetria consolidada 
(clau 8a), admetent-se l’ús residencial si aquest existís amb anterioritat a 
l’u de gener de 2008, i podran fer obres de reforma però no d’augment de 
volum ni de densitat, llevat que compleixin íntegrament les condicions 
d’edificació de la zona.  

 
Si hom acredita la existència d’una edificació en aquesta zona que es 

pugui demostrar la seva existència anterior a l’any 2004 sense constància 
d’haver estat concedida llicència municipal d’obres, hom podrà accedir al 
registre mitjançant un projecte de legalització dins els tres primers anys de 
vigència del Pla. 

 
En altre cas, l’Ajuntament denegarà el registre. 
 
 
Art.  249.  Subzones (clau 10) 

Subzona 10a. Patis interiors d’illa  

Correspon a aquelles superfícies dins els patis interiors d’illa o patis 
posteriors de les edificacions d’estructura tradicionals, que en virtut de les 
ordenances de la zona són edificables en planta baixa i en planta 
subterrània.  
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Subzona 10b. Verd privat protegit 

Correspon a aquelles superfícies lliures de tota edificació. 
 
 
Art.  250.  Construccions admeses (clau 10) 

1. Subzona 10a 

La possibilitat d’edificació per sobre de la rasant en aquesta zona ve 
determinada pels plànols d’ordenació. El soterrani podrà ocupar la totalitat 
de la zona.  Un 30% de la seva superfície serà enjardinada, ja sigui sobre el 
terreny natural, ja sigui sobre les plataformes del soterrani.  

 
En qualsevol cas, l’alçada màxima serà amb caràcter general de 3 

metres. La franja de 5 metres de tot costat de parcel·la que limiti amb el sòl 
no urbanitzable s’adscriurà automàticament a la subzona 10b. 

 
 
2. Subzona 10b 
 
No es permet cap tipus d’edificació estable i tancada, ni més enllà 

del que s’estableix en aquest article. 
 
Les zones lliures (clau 10b) podran disposar dels elements 

característics dels jardins privats, com ara gronxadors i jocs d’infants, 
piscines, bancs, fonts, papereres, enllumenat, barbacoes o similars. 

 
Es permetrà la construcció de pèrgoles obertes, sense tancaments 

laterals i amb una permeabilitat visual del 75%. La seva superfície màxima 
serà equivalent al menor d’aquests valors: 10% de la zona qualificada com 
a clau 10b, o 25 m2. 

 
 La construcció de porxos, barbacoes o soterranis suposaran 
necessàriament l’enjardinament del conjunt, amb espècies autòctones i amb 
projecte autoritzat per l’Ajuntament, on la superfície verda ocupi, com a 
mínim, el 40% de la zona qualificada. 
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L- ZONA INDUSTRIAL (CLAU 11) 

 
Art. 251.  Definició (clau 11) 

Comprèn els terrenys de sòl urbà adscrits a activitats industrials i 
assimilables o complementàries. 

 
 
Art. 252.   Subzones (clau 11) 

Es distingeixen quatre subzones: 

- Subzona mixta residencial/industrial (clau 11a) 
- Subzona de magatzems (clau 11b) 
- Subzona de tallers (clau 11 c) 
- Subzona d’indústria mitjana (clau 11d) 
 
 
Art. 253.    Subzona mixta residencial industrial (clau 11a) 

Hi ha un conjunt d’activitats industrials que en un mateix edifici 
reuneixen l’activitat i la residència dels seus titulars. Aquesta subzona, que 
no tenia cabuda en la zona d’habitatges unifamiliars, que situats en zones 
residencials, tenien limitades els usos industrials. Els usos admesos són: 

 
- Un habitatge per parcel·la. 
- Tallers 
- Indústria compatible amb l’habitatge 
- Benzineres 
- Comercial amb un màxim de 800 m2 de superfície, sempre que 

estigui relacionat directament amb l’activitat, i en tot cas subjecte 
a les disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de desembre, 
d’equipaments Comercials i al Pla Territorial Sectorial Oficines, 
sempre que sigui les pròpies de l’activitat. 

- Sanitari- assistencial 
- Magatzems agrícoles i urbans. 
- Indústria de primera en qualsevol situació,. i segona categoria en 

situació 2ª només quan s’adoptin les mesures correctores 
pertinents que redueixin les molèsties a nivells compatibles amb 
l’habitatge 

- Botigues de venda al detall limitades a un màxim de 150 m2 i 
Comercial subjecte a les disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de 
desembre, d’equipaments Comercials i al Pla Territorial Sectorial 
d’Equipaments Comercials (PTSEC) 2006-2009  
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- Oficines. 
- Aparcament 
- Habitatge: El menor dels valors corresponents a un per parcel·la o 

un per activitat, no segregable i només destinat a personal 
vinculat a la instal·lació.  

- Lleure i oci 
- Esportiu 
 
 
Art. 254.    Subzona de magatzems (clau 11b) 

Aquesta subzona correspon bàsicament a magatzems i activitats 
innòcues compatibles amb l’habitatge que, entre altres, ve a resoldre els 
problemes derivats del gran volum de la maquinària agrícola, que requereix 
magatzems de mides superiors als antics coberts agrícoles. El magatzem 
agrícola en zona urbana admet uns usos associats propis d’aquesta 
condició. 

 
- Magatzems agrícoles i urbans. 
- Indústria de primera categoria en qualsevol situació, i segona 

categoria en situació 2ª només quan s’adoptin les mesures 
correctores pertinents que redueixin les molèsties a nivells 
compatibles amb l’habitatge 

- Botigues de venda al detall limitades a un màxim de 150 m2 i 
comercial subjecte a les disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de 
desembre, d’equipaments Comercials i al Pla Territorial Sectorial 
d’Equipaments Comercials (PTSEC) 2006-2009  

- Oficines. 
- Aparcament 
- Lleure i oci 
- Esportiu 
 
 
Art. 255.   Subzona de tallers (clau 11c) 
 
La subzona de taller uneix a les condicions de la subzona de 

magatzems (clau 11b), activitats molestes per a l’habitatge. Dona cabuda a 
activitats vinculades a la producció industrials, així com el manteniment de 
vehicles i maquinària agrícola o industrial,. A més dels usos admesos en la 
subzona 11b, s’admeten: 

 
- Indústria de 3ª categoria en situacions 4ª, 5ena., 6enna. I en 

situació 3ª sempre que se n’eliminin les molèsties. 
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- Tallers 
- Benzineres 
- Comercial amb un màxim de 800 m2 de superfície, sempre que 

estigui relacionat directament amb l’activitat, i en tot cas subjecte 
a les disposicions de la Llei 18/2005 de 27 de desembre, 
d’equipaments Comercials i al Pla Territorial Sectorial 
d’Equipaments Comercials (PTSEC) 2006-2009  

- Sanitari- assistencial 
- Abastament 
- Mercats 
- Educatiu  
 
 
Art. 256.  Subzona d’indústria mitjana (clau 11d) 

Correspon a aquella modalitat d’indústria més gran dels establiments  
industrials nous admesos a l’àmbit del present POUPM, i dona cabuda a 
indústries existents així com a activitats molestes que només es situïn 
allunyades de l’habitatge. A més dels usos admesos en la subzona 11c 
s’admet la Indústria de 4ª categoria en situacions 4ª, 5ena. i 6ena. 

 
 
Art. 257.  Condicions d’ordenació (clau 11) 
 

º 11a 11b 11c 11d 
Parcel·la 
mínima 

250 m2 500 m2 500 m2 500 m2 

Façana 
Mínima 

10 m. 15 m. 20 m. 20 m. 

Edificabilitat 
Màxima 

1 m2/m2 1 m2/m2 1 m2/m2 1 m2/m2 

Alçada  
Reguladora 

9 m. 12 m. 12 m. 15 m. 

Pendent màxim 
De la coberta 

35% 35% 35% 35% 

Sobresortint màxim 
teulada  

- - - (*) 
3 metres 

Ocupació 
Màxima 

50% 50% 50% 50% 

Separació mínima 
Vials (**) 

Alineació de 
vial 

5 m. 5 m. lliure 

Separació  mínima 
 Altres límits (**) 

Entre mitgeres 
Si separat: 3m. 

3m. 3 m. 5 m. 

(*) El sobresortint correspondrà a ponts grues, maquinària d’aire condicionat, depuració o 
similars 

(**) La separació mínima als límits seran les de la taula, llevat que estigui definida als plànols 
d’ordenació. 
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CAPÍTOL 11 – REGULACIÓ DEL  
SÒL NO URBANITZABLE 

 
 

A – CLASSIFICACIÓ 
 
Art. 258.  Classificació del sòl no urbanitzable 
 
El sòl no urbanitzable es classifica en les següents zones: 
 
- Sòl No Urbanitzable de Protecció especial (clau 18) 

o SNU de valor natural i de connexió (clau 18a) 
o SNU amb figura de protecció (clau 18b) 

 Xarxa Natura 2000 
 PEIN 

 
- Sòl No Urbanitzable de protecció Paisatgística (clau 19) 

 SNU de protecció de paisatges (clau19a) 
 SNU de contribució paisatgística (clau 19b) 
 SNU de Protecció de turons (clau 19c) 

 
- Sòl No urbanitzable de Protecció de l’Espai Fluvial (clau 20) 

 Subzona fluvial (clau 20a) 
 Subzona sistema hídric (clau 20b) 
 Subzona inundable (clau 20c) 

• SNU d’inundació greu (clau 20c.1) 
• SNU d’inundació moderada (clau 20c.2) 
• SNU d’inundació ocasional (clau 20c.3) 

 SNU de rieres i rierols (clau 20d) 
 

- Sòl No Urbanitzable rural de protecció preventiva (clau 21) 
o Sòl No urbanitzable de magatzems agrícoles a l’entorn urbà 

(clau 21b). 
 
- Sòl Nu Urbanitzable de protecció territorial (Clau 22) 

 
 
 
 
 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-148- TÍTOL IV- NORMATIVA  

 
 

B- CLASSIFICACIÓ BÀSICA DEL SÒL NO URBANITZABLE 
SEGONS EL PLA TERRITORIAL DE PONENT 

 
 

Art. 259.  Classificació bàsica 

El Pla territorial parcial de ponent, classifica el sòl no urbanitzable en 
tres categories bàsiques: 

 
- Sòl no urbanitzable de protecció especial 
- Sòl no urbanitzable de protecció territorial 
- Sòl no urbanitzable de protecció preventiva. 
- Sòl no urbanitzable de protecció territorial. 
 
En cas que en el futur, eventuals revisions del pla territorial o la 

irrupció de noves modalitats de protecció del territori, la normativa 
associada a aquestes figures, o en el seu defecte, la normativa del Pla 
territorial relativa als sòls de protecció territorial,serien d’aplicació a 
l’àmbit del present POUPM. 

  
 
 
 

C- SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ ESPECIAL  
(Clau 18) 

 
 
 
Art. 260.  Proemi 

En el moment de redactar-se aquest text refós, hi ha una febril 
actuació de les administracions catalana i europea referent ala inclusió de 
noves àrees ZEPA que poden posar en qüestió la viabilitat i rendibilitat del 
canal Segarra Garrigues. La concentració agrària està pràcticament 
executada i el cana és en construcció, pel que siguin quin sigui el resultat 
final, s’estarà al que les dues administracions acordin. 

 
L’ampliació de la xarxa natura 2000, en estudi, de produir-se, 

s’incorporarà automàticament als mecanismes contemplats per la present 
normativa. De la mateixa manera, qualsevol canvi normatiu sectorial, 
modificació dels àmbits territorials definits, o nova legislació com ara el 
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Catàleg i les directrius del paisatge a les terres de Lleida, seran objecte 
d’incorporació automàtica. 

 
D’altra banda, en la normativa relativa als sòls de protecció especial, 

es fan múltiples referències a paisatgisme, tossals i cursos fluvials que el 
present POUPM els hi atorga una clau específica, pel que les respectives 
normatives es remetran en bona part a la normativa dels sòls de protecció 
especial.  Alguns dels aspectes de la regulació dels espais de protecció 
estan referits a l’informe ambiental que forma part del POUPM. 

 
En darrer terme, cal fer esment que entre l’aprovació provisional del 

POUPM i el present text refós, s’ha aprovat definitivament el Pla territorial 
parcial de les terres de ponent, pel que el text refós ha modificat la 
classificació del sòl no urbanitzable per a adaptar-lo a les directrius i 
zonificació del referit planejament. 

 
 
Art. 261. Correspondència 

El sòl no urbanitzable de protecció especial  (clau 18) es correspon 
amb el sòl de la mateixa definició del vigent Pla territorial parcial de 
Ponent, i aproximadament es correspondria amb els espais naturals 
protegits (claus 25a (PEIN), 25d (connector) i/o 24a (ecològic de valor 
reconegut) del nou llistat de codis editat per la Direcció General 
d’Urbanisme amb posterioritat a aquest POUM. 

 
 
Art. 262.  Definició 

El Pla territorial de ponent, i el present POUPM atorguen especial 
protecció a aquells sòls no urbanitzable en que concorren valors que 
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de 
transformació que els poguessin afectar. Aquesta categoria comprèn els 
sòls que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa 
sectorial i els que el Pla considera que cal preservar. 

 
 
Art. 263.  Subclaus 

Es defineixen dues subclaus: 

- Sòl no urbanitzable de valor natural i connexió (clau 18a) 
- Sòl no urbanitzable amb figura de protecció (clau 18b) 

 Xarxa Natura 2000 
 PEIN 
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A l’àmbit territorial del present POUPM, lesa àrees delimitades de la 
xarxa Natura 2000 i del PEIN són exactament coincidents, pel que es 
tractaran d’una forma comuna. 

 
 
Art. 264.  Inventari d’espais d’interès natural 

A partir dels plànols d’agrupacions d’hàbitats afins, vulnerabilitat del 
territori, especialment pel que fa a la contaminació per nitrats com es 
desprèn també de l’estudi d’impacte ambiental d’aquest POUPM, plànols 
de qualitat ecològica d’espècies d’aus amenaçades segons la UCIN, 
d’espais d’interès natural amb figura de protecció sectorial, d’espais 
d’interès natural catalogats o inventariats i el plànol de principals eixos de 
connexió biològica, el pla territorial estableix per a la Segarra en general i 
l’àmbit dels 8 municipis que abasta el present POUM, el següent inventari: 

 
- espais d’interès natural (Xarxa Natura 2000 i PEIN): 

o Zones GRA Granyena 
 6.645,84 ha. La major part d’aquest espai està 

ocupada per un mosaic de terrenys de cultiu amb 
àrees de guarets, boscos i erms, que constitueixen 
una zona d’interès per a l’avifauna estèpica. 

o LVR  Valls del Sió i del Llobregós 
 26.156,92 ha. A l’àmbit del POUPM, d’un total de 

26.620,03 ha. Espai de notable singularitat geològica 
format per materials guixencs que afloren en el nucli 
erosionat de l’anticlinal de Sanaüja i Ponts.  

 La vegetació pròpia d’aquets sòls guixencs són les 
timonedes gipsícoles continentals amb ruac i trincola 
i d’heliantem esquamós.   

o PSI Plans de Sió 
 5.289,55 ha. Mosaic de conreus de secà amb 

abundants marges i bosquines de carrasca que 
permeten la presència d’aus estèpiques i rapinyaires. 

- Zones humides de protecció 
o Clot dels Reguers a la Segarra, fora de  l’àmbit del 

POUPM. 
- Espais d’interès ecològic 

o La successió lacustre de Sanaüja, col.lindant i vorejant 
l’àmbit del POUPM. 

 Els sediments al·luvials i lacustres que afloren a 
Sanaüja formen part de les 5 seqüències 
deposicionals en les que ha estat dividit el 
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reompliment sedimentari  continental del sector 
oriental de la conca de l’ Ebre.  

o Jaciments de plantes fòssils de la Segarra. 
 Constitueix un  dels conjunts més impressionants de 

jaciments de plantes fòssils de Catalunya. Inclou 
també part dels millors afloraments de fàcies 
lacustres carbonatades evaporítiques i detrítiques de 
l’Oligocè de la conca de l’ Ebre.   

- Sòls de valor forestal 
o No hi ha cap bosc a la Segarra inclòs en el Catàleg d’utilitat 

pública. 
- Sòls de valor de connexió 

o L’altiplà de la Segarra a l’est col.lindant a l’àmbit del 
POUPM. 

 És una zona més humida que es trobaria 
potencialment dins el domini de les rouredes 
submediterrànies (Violo-Quercetum faginae) 

- Xarxa d’espais de valor natural i de connexió 
o Vall del riu Ondara- Montornès 

 Paisatge en mosaic, entre turons, de conreus de 
cereal de secà amb plantacions d’ametllers, 
bosquines i bosquets de pi blanc, pinassa, carrasca i 
roure valencià. Poblacions de perdiu roja, àguila 
cuabarrada i altres rapinyaires com l’astor.  

o Plans d’ Hostafrancs 
 Mosaic de conreus de secà amb abundants marges i 

bosquines de carrasca que permeten la presència 
d’esparver cendrós, sisó, torlit i rapinyaires com 
l’àguila calçada, l’àguila cuabarrada, l’àguila 
daurada i l’esparver d’espatlles negres.  

o Conca del Llobregós – Bosc del Siscar – serra de Montclar 
 Conreus extensius de secà amb clapes de carrascar 

als turons. 
 Abundància de marges amb carrasca. 
 Abunda la perdiu roja, el conill, l’àguila cuabarrada, 

l’àguila daurada. L’àguila cridanera, l’àguila 
marcenca i el milà reial. Presència de llúdriga i gat 
fer. 

o Sector forestal de la conca del Llobregós  
 Zona boscosa de pinedes de pinassa amb una elevada 

diversitat. 
 Important per a l’avifauna forestal. 
 Presència de gat fer i llúdriga. 
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o Conca alta del riu Llobregós 
 Mosaic de camps de cultius i extensions forestals, 

que connecta amb el Solsonès. 
 Inclou el riu Llobregós amb un bosc de ribera ben 

conservat. 
 Presència de llúdriga, astor, àguila calçada. Ocells de 

bosc de ribera i un a població important d’amfibis i 
rèptils. 

o Connexió riu Sió 
 Connector fluvial amb una conca molt ampla, 

ocupada per conreus de secà fins a entrar en la zona 
del canal d’Urgell on s’hi donen els conreus de 
regadiu. 

 Presència ocasional de llúdriga. 
o Pinedes  de la Segarra 

 Espais dispersos amb bosquets de roures, pinedes de 
pinassa, rodals de pi roig, pi blanc i bosc de ribera. 

 Sectors favorables per al conill, la perdiu roja, l’astor 
i altres rapinyaires. 

 
 
Art. 265. Regulació 

El sòls de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no 
urbanitzat, i està sotmès a un règim especial de protecció al que fa 
referència l’article 57.5 de la Llei d’urbanisme, de manera seran 
incompatibles aquelles actuacions d’edificació o transformació de sòl que 
puguin afectar de forma clara es valors que motiven la protecció especial. 

 
En els sòls de protecció especial, només podran autoritzar-se  les 

següents edificacions de nova planta: 
 
- les que tenen per finalitat el creixement o la potenciació dels 

valors objecte de protecció o la millora de la gestió del sòl en el 
marc dels objectius de preservació que estableix el Pla territorial 
parcial de Ponent, sempre que justificadament no es pugui optar 
per la reutilització d’una construcció preexistent a una distància 
raonable. 

- L’ampliació de les edificacions existents actualment destinades a 
usos que poden ser admesos en el sòl no urbanitzable.  

o Aquestes ampliacions hauran de justificar-se en funció de 
les necessitats de l’ús a que està destinada la edificació 
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existent i ni excediran del 20% del sostre i del volum 
d’aquesta.  

o En cas que s’haguessin de fer ampliacions de major 
grandària, restaran subjectes a les condicions que 
s’estableixen per a la resta d’edificacions que podrien ser 
admissibles en el sòl no urbanitzable. 

- Les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que 
estableix l’article 47 de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin 
les condicions i exigències que, per tal de garantir que no 
afectaran els valors que motiven la protecció especial, s’ajustaran 
als criteris següents: 

o Atès el seu caràcter d’edificacions aïllades, les que s’hagin 
de realitzar en sòl de protecció especial requeriran un estudi 
d’impacte i integració paisatgística. 

 Aquest estudi s’ajustarà a les especificacions de la 
legislació sobre el paisatge i a les establertes per les 
normes territorials del Pla. 

o En el sòl de protecció especial que estigui destinat a 
activitats agràries, s’entendran com edificacions motivades 
per la millora de la seva gestió, les necessàries per a 
l’agricultura a cel obert i la ramaderia extensiva, tal com 
coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, pel 
al bestiar o la maquinària agrícola i similars i, en general, 
aquelles que preveu la Llei d’Urbanisme (art. 47). 

o Les edificacions motivades per formes intensives 
d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també totes 
aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en 
determinades circumstàncies en el sòl no urbanitzable a 
l’empara de l’article 47 de la Llei d’Urbanisme, requeriran, 
per a ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística, preceptiu per tractar-se 
d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes 
de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i 
demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels 
valors que motives la protecció especial d’aquest sòl. En tot 
cas, no s’autoritzaran aquestes edificacions i activitats en 
sòl de protecció especial si hi ha alternatives raonables 
d’ubicació en sòls de protecció preventiva o territorial. 

o Els nous elements d’infraestructures que hagin d’ ubicar-se 
necessàriament en el sòl de protecció especial, com també 
la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, adoptaran 
solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i 
evitaran interferir els corredors hidrogràfics i biològics.  
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L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la 
naturalesa de l’obra tindrà en compte la circumstància de la 
seva ubicació en sòl de protecció especial. Quan no es 
requereixi l’estudi d’impacte ambiental serà preceptiva la 
realització, dins l’estudi d’impactes i integració 
paisatgística, d’una valoració de la inserció de la 
infraestructura en l’entorn territorial que expressi el 
compliment de les condicions esmentades. 

o L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions i 
infraestructures en l’entorn territorial haurà de demostrar 
que les construccions i els usos que es proposen no afecten 
de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció 
especial on s’ubicarien. 

o Mitjançant plans de millora urbana col.lindants amb el sòl 
no urbanitzable de protecció especial o els plans especials 
urbanístics previstos al POUPM, o aquells que es delimitin 
en el període de la seva gestió, es podran desenvolupar de 
forma detallada les condicions per a la autorització de les 
edificacions i les activitats referides anteriorment, com 
també les condicions específiques per a la implantació de 
les infraestructures necessàries. Quan existeixin aquestes 
regulacions, no serà necessari analitzar i valorar la inserció 
en l’entorn territorial tal com s’ha esmentat anteriorment, 
sense perjudici de: 

 Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeixi la 
legislació vigent per a determinades actuacions en 
funció de la seva naturalesa i dimensió. 

 Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeixi la 
normativa ambiental de Catalunya per als espais 
compresos en el Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN). 

 Les condicions específiques de caràcter més 
restrictiu per als sòls que formen part de la Xarxa 
Natura 2000. 

o Dins l’àrea classificada com a sòl de protecció especial, es 
podran assenyalar àrees específiques que, pels seus valors, 
han de quadra lliures de qualsevol edificació. 

o En els marges i límits de parcel·la dels sòls de protecció 
especial destinats a la producció agrària, es mantindrà o, en 
el seu cas, es reposarà la vegetació natural espontània o la 
tradicional de la zona, en tant que factors de biodiversitat i 
dels paisatge. Els departaments competents definiran 
projectes de restauració i programes d’ajuts, com també 
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contractes de conreu, per tal que les reposicions no gravin 
significativament l’activitat agrària. 

o En el sòls de protecció especial destinats a la producció 
agrícola en que es produeixin concentracions parcel·làries 
i/p implantacions de nous regadius, es prendran mesures 
per a implantar o mantenir una xarxa de marges, guarets i 
erms no regats que han d’actuar coma factors de 
biodiversitat. 

o En el cas dels nuclis petits rurals completament envoltats o 
inclosos íntegrament dins els sòls de protecció especial, el 
POUPM ajusta els límits de la protecció especial d’acord 
amb l’estratègia de desenvolupament respectiva que el Pla 
territorial els assigna si es compleixen condicions de 
contigüitat, no submissió a riscos naturals coneguts i 
pendents inferior al 20%.  

o Les actuacions en els trams fluvials i riberencs al seu pas 
per nuclis urbans i àrees especialitzades que formen part 
d’un mateix curs d’aigua, la resta del qual, aigües amunt i 
aigües avall , està classificat pel Pla com de protecció 
especial en una longitud territorialment significativa, 
s’adreçaran al manteniment o, en el seu cas, la restauració 
de la vegetació riberenca per tal d’incrementar, en la 
mesura del possible, la funció connectora del conjunt del 
curs fluvial i influir positivament  en la qualitat del paisatge 
dels espais urbans que travessa. 

o Quan aquests trams fluvials i riberencs formin part d’algun 
parc o zona verda urbans (Concabella i Sisteró en el terme 
de Plans de sió i Civit en el terme de Talavera), com també 
en els casos de parcs o zones verdes urbans a través dels 
quals es pot produir la continuïtat entre els sòls de 
protecció especial, el tractament formal i compositiu 
d’aquests serà tou, basat en elements vegetals naturals, 
preferentment de les especies pròpies dels ambients 
representats en els sòls de protecció especial contigus, i el 
mobiliari urbà hi serà absent o quedarà reduït al mínim 
imprescindible, de manera que es tendeixi a la connexió i 
estructuració com una veritable xarxa dels sistemes 
d’espais lliures públics amb els espais naturals amb que 
confronten. 

- El Pla, en el marc de l’objectiu general de preservació de la 
diversitat biològica i de l’activitat agrària, apunta la conveniència 
d’adoptar estratègies adreçades a la gestió d0aquests espais i 
connectors, amb els objectius específics següents: 
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o Es considera els habitants de la pràctica totalitat dels nuclis 
que afecta el POUPM , coa a nuclis petits i els nuclis rurals,  
com a part indissolublement  del territori i tan mereixedora 
de preservació com els elements i processos naturals que 
tenen lloc en els espais oberts que els envolten. 

- Per a mantenir la població rural en el territori, el Pla proposa la 
redacció de plans especials i l’adopció de mesures per a 
promoure: 

o La implantació de conreus més rendibles, amb atenció 
especial a l’agricultura ecològica. 

o La vinculació de l’activitat agrària amb: 
 La producció artesanal agroindustrials de qualitat 
 L’activitat terciària, especialment 

• l’ecoturisme, especialment l’observació 
d’ocells. 

• l’agroturisme 
• el cicloturisme 
• el turisme cultural 
• els trisme gastronòmic  
• el senderisme 
• la caça 
• els esports d’aventura i 
• els serveis d’oci 

o Garantir la perpetuació d’ambients estèpics pels seu valors 
intrínsecs i com a recurs econòmic. 

 redacció d’un manual de bones pràctiques agràries 
 l’ús de la concentració parcel·lària com a instrument  

• de repartiment de beneficis i càrregues 
• de gestió integral de l’aigua 
• de conservació del paisatge rural 
• l’adopció de mesures per a implantar i 

mantenir una xarxa de marges, guarets, i erms 
no regats que han d’actuar coma factors de 
biodiversitat. 

o Conservar els tossals testimoni dispersos per la plana, 
mitjançant la seva valoració com a: 

 darrers reductes de vegetació natural 
 clara referència territorial a la plana 
 elements característics del paisatges de les terres de 

Lleida en general, i de la Segarra en particular. 
o Mantenir la qualitat dels cursos fluvials, els regs i els seus 

marges. 
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 recuperar i conservar el bosc de ribera 
 incrementar la qualitat de les aigües 
 ordenar els usos de les ribes 
 recuperar les banquetes de canals i sèquies com a 

llocs d’esbarjo. 
 dissenyar itineraris 
 transformar aquests espais com a elements 

estructurals del territori. 
o Millorar la qualitat ambiental de les basses de reg com a 

hàbitats aquàtics. 
o Mantenir i millorar la qualitat de l’aigua subterrània. 

 
- Evitar la fragmentació dels espais de valor natural i la ineficàcia 

dels de valor de connexió per part de les infraestructures, 
mitjançant: 

o la confecció d’un catàleg que reculli tots els punts 
conflictius  existents en l’actualitat per a procedir a la 
progressiva permeabilització de les infraestructures de 
mobilitat i transport existents 

o l’adopció en la concepció, disseny, redacció dels projectes i 
execució de les noves infraestructures, de criteris de 
manteniment de la connectivitat dels espais amb valor 
natural i de connexió que travessin.  

- Proposar criteris paisatgístics per als usos localitzats als espais 
oberts: 

o Previsió d’incorporació de les determinacions del Catàleg i 
les directrius del paisatge de les terres de  Lleida. 

o Redacció de plans especials amb la finalitat de: 
 definir la localització i regular l’aspecte de les 

implantacions de tota mena en els espais oberts. 
 establir els criteris que s’han d’aplicar en les 

transformacions en regadiu, i 
 mantenir i recuperar els elements tradicionals del 

paisatge com els camins rurals, els murs de pedra 
seca, les banquetes de canals i sèquies, els castells, 
els masos i tants altres. 

 
 
Art. 266. Espais amb figures de protecció 

A l’àmbit del present POUPM hi ha uns àmbits territorial anteriors al 
Pla territorial de ponent, gairebé coincidents amb els sòls de protecció 
especial, classificats com a espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 
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2000. L’àmbit d’aquests dues figures de protecció són exactament 
coincidents a l’àmbit del 8  municipis  que abasta el present POUPM. 

 
El Pla especial d’espais d’interès naturals té com a objecte, d’acord 

amb el que estableix l’article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, la 
delimitació i l’establiment de les determinacions necessàries per a la 
protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals, es considera 
necessari d’assegurar. D’acord amb els valors científics, ecològics, 
paisatgístics, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. 

 
 Els PEIN es defineixen al capítol III de la Llei 12/1985 de 13 de 

juny d’Espais Naturals, i es regula pel Decret 328/1992 de 14 de desembre, 
pel que s’aprova el Pla d’Espais d’interès Natural. Aquest decret ha tingut 
fins cinc modificacions: Decret 213/97, Decret 20/2000, Decret 228/2001, 
Decret 171/2002 i Decret 23/2003 

 
Pel que fa a la Xarxa Natura 2000, la constitueix un conjunt d’espais 

del territori europeu en que s’endeguen les mesures pertinents en ordre a la 
protecció de determinats Habitats i espècies d’interès regulats per la 
Directiva 92/43/CEE. 

 
La gestió dels espais pertanyents a la xarxa Natura 2000 i les 

mesures de protecció dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari es 
sustenten en el territori català en els plans especials de protecció del medi 
natural i del paisatge a redactar per a cada àmbit. En concret i pel que fa als 
8 municipis que abasta el present POUPM, hom preveu la redacció de tres 
plans especials: 

 
- Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de les valls 

del riu Sió Llobregós 
- Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge  de 

Granyena 
- Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de Plans de 

Sió 
 
Hores d’ara s’està redactant les directrius de paisatge de les terres de 

Lleida, que incideix directament a l’àmbit objecte del present POUPM. 
 
Aquests plans especials es regeixen per una normativa sectorial que 

depassa la del POUPM, doncs  
 
- D’una banda, els espais de la xarxa Natura 2000 no s’ajusten a 

límits territorials d’àmbit administratiu com són els municipis, 
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com per exemple l’espai de les valls del riu Llobregós afecta 
majoritàriament al terme de Sanaüja, que tot i pertànyer a la 
Segarra, no s’inclou entre els municipis que abasta el present 
POUPM, en el que el mateix espais, afecta part del municipi de 
Biosca que sí s’emmarca en el present POUPM.  

- D’altra banda, els espais naturals no són elements simples i 
estàtics, sinó que s’integren dins de xarxes naturals en que les 
connexions entre ells mitjançant corredors biològics són tant o 
més importants que els propis espais en sí mateixos. 

 
Això fa que la redacció d’aquests plans especials es faci des d’una 

perspectiva àmplia i basada en criteris sectorials, i, per tant, més enllà del 
que hauria de regular el present POUPM. A més, els espais naturals, que 
com s’ha dit no són elements simples i estàtics sinó que són estructures 
complexes immerses en matisos territorials més amplis i sotmesos a una 
dinàmica evolutiva constant. El manteniment dels seus  ecosistemes, de la 
seva fauna, la seva flora i d’altres organismes pot dependre de la existència 
de fluxos més o menys continus de matèria i energia, i d’individus i gens. 

 
A part de molts altres motius que puguin comportar la necessitat 

d’algunes espècies de desplaçar-se o dispersar-se, l’intercanvi genètic entre 
organismes d’una mateixa espècia es fa també necessari per a la seva 
pròpia supervivència i adaptació. El propi paisatge pot patir alteracions no 
necessàriament derivats de l’acció humana; la pròpia natura pot alterar 
excepcionalment la fisonomia del territori.  

 
En darrer terme, el canvi climàtic i la pròpia evolució de les espècies 

pot comportar canvis substancials respecte allò que avui pugui resultar 
vàlid.   

 
En definitiva, els plans especials de protecció del medi natural i el 

paisatge s’han de regular per a una primera escala de protecció i 
conservació, però els estaments responsables del medi ambient, mitjançant 
les avaluacions que la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000, hauran 
d’estar  amatents a la evolució dels mateixos per a estar permanentment en 
disposició d’adoptar les noves mesures que resultin convenients per a 
l’assoliment dels objectius. 

 
 Aquest marc comporta la implicació en el procés de conservació 

dels espais Natura 2000 dels estaments catalans, en especial de la Direcció 
general del Medi Natural, i, en general, per tot el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i altres Departaments del govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Les pròpies directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 

2000 es van elaborar per una comissió en que hi participaren fins a cinc 
conselleries, entre les que apart el Conseller primer que donava la 
rellevància necessària per a la qüestió, s’hi implicaren el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, el d’agricultura, ramaderia i pesca, el de 
Política territorial i Obre públiques i el de Treball i Indústria. 

 
Entre aquestes directrius, queda clar que els Departaments del govern 

implicats, oferiran informació als municipis inclosos dins espais de la xarxa 
Natura 2000 per a l’exercici de les seves competències en matèria de 
planejament urbanístic i protecció d’espais naturals. 

 
No obstant, entretant no es clarifiqui el marc normatiu, les actuacions 

que es puguin plantejar en el territori objecte del present POUPM dins la 
xarxa Natura 2000 seran sotmeses a informe del departament de Medi 
Ambient i habitatge com a garantia de compliment de les mesures de 
protecció i conservació dels hàbitats i de les espècies d’interès comunitari.  

 
El que fa el POUPM, és la exposició resumida dels objectius dels 

espais de la xarxa Natura 2000, sense que aquesta exposició, més 
il·lustrativa que altre cosa, suposi cap limitació del que abans i després de 
l’aprovació dels plans especials, siguin criteris d’actuació. 

 
Els criteris i directrius d’aplicació, generals i específics, es desdoblen 

entre aquells que marquen les pautes del contingut dels plans especials de 
protecció del medi natural i del paisatge, i aquelles pautes d’actuació 
entretant hom no disposi d’aquests instruments. A més de la legislació i 
normativa sectorial, en el referent concret dels espais pertanyents a la xarxa 
Natura 2000, tenen especial incidència les normes contingudes en els 
següents instruments a més d’aquells que puguin aprovar-se amb 
posterioritat al present POUPM:  

 
- Annex I de la Directiva 92/43 d’Habitats i la seva actualització de 

la directiva 97/62 (anomenats d’interès comunitari) en quant a 
Hàbitats i a elements prioritaris de conservació 

-  Annex II de la Directiva 92/43 d’Habitats i la seva actualització 
de la directiva 97/62 (anomenats d’interès comunitari) en quant a 
espècies i a  elements prioritaris de conservació 

- Annex I de la Directiva 79/409 d’Aus, o la seva actualització 
91/244/CE en quant a espècies d’aus i a elements prioritaris de 
conservació 

- Espais del PEIN de la llei 9/1995  en quant a espais naturals 
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- Decret 166/1998 en quant a espais naturals. 
- Decret 328/1992 del PEION en quant al règim de sòl no 

urbanitzable 
- Llei 3/1998 d’IIAA en quant a edificació abans de disposar del 

pla especial de protecció 
- Títol IV  del Reglament 1698/2005 del FEADER en quant a 

 Previsió d’un pla de gestió i ordenació (PTGMF, 
PSGF o Pla d’Ordenació de totes les finques 
públiques i privades 

 Línies d’ajut específiques per a la compensació dels 
efectes sobre la productivitat. 

 Possibilitat d’incorporar criteris silvoambientals en 
la planificació forestal per a millorar la qualitat i 
maduresa dels boscos.  

- Decret 148/1992 de regulació d’activitats fotogràfiques, 
científiques i esportives que poden afectat  les espècies d’interès 
comunitari. 

- Inventari del Departament de Medi Ambient i habitatge del 2005 
sobre punts de valor geològic i geotops.  

 
* El marc general d’aplicació per a la gestió i l’aprofitament dels 

recursos naturals als espais de la xarxa Natura 2000 és el que determinen 
els articles 2 a 6 de la Directiva 43/92 d’Hàbitats. Es defineixen quatre 
eixos bàsics de gestió: 

- El manteniment en un estat de conservació favorable dels hàbitats 
i de les espècies d’interès comunitari. 

- Adopció de mesures tenint en compte les exigències 
econòmiques, socials i culturals, així com les particularitats 
regionals o zonals. 

- Avaluació de les repercussions ambientals de qualsevol pla o 
projecte que pugui afectar de forma apreciable els espais, tenint 
en compte els hàbitats i espècies objecte de conservació. 

- Impuls dels mecanismes de participació pública en tots els 
processos de planificació, avaluació i gestió que afectin els espais 
de la xarxa Natura 2000. 

 
* Es defineixen dos nivells de protecció i de gestió: 
- Un primer nivell de protecció general derivat de la Directiva 

d’Hàbitats 
- Un segon nivell sorgit dels plans especials per a cada espai o 

espècies. 
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* Sempre que s’assegurin els compliment dels objectius de la xarxa 
Natura 2000, es considera compatible la implantació de tècniques i 
processos que millorin els resultats i garanteixin l’evolució i 
l’adaptació de l’activitat econòmica 

 
* Com a criteri general, es consideren compatibles els usos i les 
activitats que ja es desenvolupen a d’interior dels espais de manera 
respectuosa amb la conservació dels seus valors naturals, inclosos els 
hàbitats  i les espècies d’interès comunitari. 

 
* La declaració d’un espai o àmbit coma Zona especial de 
conservació (ZEC) o Zona especial de protecció de les aus (ZEPA) 
implica la inclusió automàtica en el Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN). 
 
* Entretant no es disposi del Pla especial de protecció del medi 
natural i el paisatge, l’autorització de les edificacions seguirà els 
procediments previstos en aquest POUPM per al sòl no urbanitzable, 
així com la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental. 
 
* Els espais que coincideixin en la pertinença a la xarxa Natura 2000 
i al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) amb pla especial de 
protecció del medi natural i el paisatge aprovats, la reglamentació de 
referència serà aquesta. 
 
* Es fomentarà l’ús econòmic sostenible dels espais mitjançant 
estratègies de múltiple benefici (econòmic, social, ambiental), de 
forma que la seva inclusió a la xarxa Natura 2000 sigui un actiu més 
que li doni valor afegit. 
 
* En cas que els objectius de conservació dels hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari requereixin la introducció o manteniment de 
pràctiques agràries i forestals determinades, que superin els mínim 
exigibles en aplicació de la condicionalitat, aquestes pràctiques es 
fomentaran a través de mecanismes voluntaris amb incentiu 
econòmic amb els titulars de les explotacions. 
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Art. 267.  Contingut genèric dels plans especials de protecció del 
medi natural i el paisatge 

 
Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge 

contindran tot allò que coadjuvi a la protecció i conservació dels hàbitats i 
de les espècies d’interès comunitari, regulant amb el grau de precisió que el 
seu necessari i exacte compliment obliga, les limitacions i/o foments 
d’activitats, projectes o actuacions en els espais de la xarxa Natura 2000 i 
del Pla d’Espais d’Interès Natural PEIN.  

 
Sense que la relació que segueix sigui exclusiva ni unívoca, sí que 

els criteris exposats són d’inclusió expressa en els plans especials de 
referència: 

 
- Establiment de criteris de sostenibilitat dels hàbitats, del medi 

natural, del paisatge i de les espècies d’interès comunitari. 
- Determinació dels habitats i les espècies de conservació 

prioritària en cada espai 
- La determinació de les àrees crítiques de conservació dels habitats 

i de les espècies d’Interès comunitari. 
- Regulació de la edificació 
- Regulació d’activitats d’oci 

 turístiques  
 esportives  
 lleure  
 acampada. 

- Regulació de les activitats extractives 
- Regulació de la gestió forestal 
- Regulació de l’activitat agrària 
- Regulació de la caça 
- Regulació de la pesca continental 
- Regulació de l’activitat ramadera 
- Estudi científic específic encaminat a estudiar la possibilitat 

d’implementar un reg de suport en cultius cerealistes de secà. 
- Regulació específica de la gestió de dejeccions ramaderes 

complementària de la legislació sectorial. 
- Pla de gestió de residus de les explotacions ramaderes. 
- Regulació de les infraestructures viàries 
- Pla de camins comarcal 
- Sectors crítics i èpoques de regulació de l’accés motoritzat 
- Compatibilitat de noves infraestructures amb la conservació dels 

valors naturals 
- Planificació cinegètica 
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- Gestió de l’ús de l’aigua 
- Regulació de les infraestructures energètiques. 
- Infraestructures de prevenció d’incendis.  
- Estudi paisatgístic de l’espai 
- Normes de protecció paisatgística 
- Estudi d’impacte ambiental del pla especial 
 
Entre les directrius específiques d’aplicació en la gestió dels espais 

de la xarxa Natura 2000 a l’àmbit del prepirineu i al de la plana agrícola, 
n’hi ha de comunes a ambdues tipologies. Entre altres, destaquen: 

 
- Manteniment de les instal·lacions, activitats i usos actuals sempre 

que siguin compatibles amb la conservació dels hàbitats i les 
espècies d’interès comunitari. 

- Promoció d’una marca de qualitat (agrícola i/o forestal). 
- Establiment d’acords amb els pagesos, ramaders, titulars 

d’activitats forestals, caçadors, pescadors, etc. i implicació dels 
titulars en la presa de decisions. 

- Restauració de la superfície afectada desprès de la finalització de 
l’explotació extractiva de manera que sigui òptima per als hàbitats 
i les espècies d’interès comunitari. 

- Avaluació d les repercussions a l’espai de tots els projectes, plans 
o programes. 

- Admissió de projectes, plans o programes que perjudiquin a la 
integritat de l’espai només quan, a falta de solucions alternatives, 
es donin raons imperioses d’interès públic de primer ordre, 
incloses raons de naturalesa social o econòmica, o de preservació 
de la salut pública, prenent-se les mesures compensatòries 
necessàries per a garantir la coherència global de la xarxa Natura 
2000. 

- Seguiment per part de l’Administració de l’estat de conservació 
dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

- Restricció de visitants foranis en zones crítiques de conservació. 
- Restricció de transformacions de les activitats en el medi natural 

que puguin afectar els hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 
- Restricció d’espècies al·lòctones.  
- Plicació del règim de sòl no urbanitzable tal com queda definida 

al PEIN en el referent a les edificacions. 
- Queda prohibida la urbanització però no la edificació en les 

condicions regulades específicament. 
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En els espais de Plana Agrícola., els elements de conservació 
prioritària són: 

 
1. Habitats 
 
Els objectius de conservació en els espais de plana agrícola, es 

resumeixen en: 
 
- Prioritaris 

 1520 – Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 
 1510 – Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt 

fluctuant 
 1510 – Comunitats halòfiles. Estepes salines 

continentals. 
 
- No prioritaris 

 1430 – Matollars halonitròfils (Pegano-Slasoletea). 
 
2. Espècies 
 
- Flora 

 Boluem asperum 
 

- Fauna 
o Ocells estèpics 

 Arpella (Circus aeruginosus) 
 Esparver cendrós ( Circus pygargus) 
 Xoriguer petit (Falco naumanni) 
 Sisó (Tetrax tetrax) 
 Xurra (Pterocles orientalis) 
 Ganga (Pterocles alchata) 
 Gaig blau (Coracias garrulus) 
 Alosa becuda (Chersophilus duponti) 
 Calàndria (Melanocorpha calandra) 
 Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) 
 Terrerola rogenca (Calandrella rufescens) 
 Trenca (lanius minor) 
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D- SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ 
PAISATGÍSTICA ESPECIAL (CALU 19) 

 
 
Art. 268.  Definició 
 
Aquesta categoria de sòl es correspon amb la categoria de sòl no 

urbanitzable de protecció especial del Pla territorial parcial de Ponent, en 
que es reconeixen paratges característics en el territori que comporten la 
protecció  de zones d’interès paisatgístic, que   han estat secularment 
referents dels seus habitants.  

 
Al marge de les zones de protecció paisatgística en els sòls urbans 

(clau 17b), que en general es limiten a modestes actuacions de la més 
elemental protecció, especialment desnivells i marges, hi ha àmplies zones 
en el sòl no urbanitzable que generalment a partir d’un focus d’interès, 
configuren un paisatge característic que cal preservar. 

 
Es defineixen dues subzones: 
 

 SNU de protecció de paisatges (clau19a) 
 SNU de contribució paisatgística (clau 19b) 
 SNU de Protecció de turons (clau 19c) 

 
La zona de protecció paisatgística (clau 23a) la formen aquells 

paratges que s’han de protegir en el seu estat actual, sense que eventuals 
activitats n’entorpeixin el medi paisatgístic.  

 
La zona de contribució paisatgística (clau 23b) la formen aquells sòls 

on el medi paisatgístic no està en risc extrem, però que participen dels 
valors mediambientals inherents al paisatge rural.  

 
La zona de protecció de turons (clau 23c) fa extensiu a tot el territori 

les proteccions de tossals que aquestes normes estableixen per als sòls de 
protecció especial. 

 
 
 
 
 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-167- TÍTOL IV- NORMATIVA  

Art. 269.  Normes 
 
Són d’aplicació les normes de la Zona de Protecció Especial (clau 

18), articles 260-267 d’aquestes Normes. A més de les prescripcions 
referents al paisatge de les àrees incloses en el sòl de protecció especial: 

 
1. A més de les nores de protecció específica, les zones de 

protecció paisatgístic respectaran íntegrament les normes 
d’actuació de l’àmbit en que es trobin (zona de protecció 
especial, zona de protecció preventiva, fluvial, etc.) 

2. En les zones de protecció paisatgística s’admet l’ús agrícola 
i el ramader extensiu, però no el ramader estabulat. 

3. Queden prohibides obres o instal·lacions que interrompin el 
paratge en la subclau (19a). 

4. les obres o instal·lacions que es pretenguin dur a terme en la 
subclau 19b, hauran de contenir un estudi paisatgístic que 
demostri la no vulnerabilitat del paisatge immediat. 

5. En els turons assenyalats en els plànols d’ordenació del sòl 
no urbanitzable (clau 19c) són d’aplicació les condicions de 
l’article 265 d’aquestes normes relatiu a la regulació del sòl 
de protecció especial, si bé es podran autoritzar la 
instal·lació de torres de producció d’energia eòlica i serveis 
auxiliars, que per la seva funció requereixen cotes enlairades 
en el territori.  En aquest cas, serà d’aplicació la normativa 
sectorial i les autoritzacions reglamentàries. 

6. L’Administració promourà la redacció i aprovació de Plans 
Especials de Protecció Paisatgística que, abans de que es 
produeixin temptatives d’intervenció, estableixi les pautes 
d’actuació amb precisió i claredat. 

7. Entretant no es disposi de Pla especial, no s’admet cap mena 
d’edificació ni instal·lació en la subzona de protecció 
paisatgística estricta (clau 21a) llevat de les pròpies de 
l’activitat agrícola. 

8. Les  edificacions i activitats admeses en el sòl no 
urbanitzable queden circumscrites a la zona de contribució 
paisatgística (clau 19b) sinó ho poden ser fora de les àrees 
de protecció. En aquest cas llicències municipals d’obres o 
d’activitat quedaran subjectes als estudis d’integració 
paisatgístic i mediambiental que garanteixi que en cap cas 
interfereixen les visuals i valors del pasiatge que es pretenen 
protegir. 
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E – SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ DE L’ESPAI 

FLUVIAL (Clau 20) 
 

Art. 270.  Definició 
 
Aquesta categoria de sòl es correspon amb la categoria de sòl no 

urbanitzable de protecció especial del Pla territorial parcial de Ponent,. 
 
D’acord amb els criteris de l’Agència catalana de l’Aigua (ACA), la 

concepció de l’espai fluvial és  una eina de gestió que concep l’espai fluvial 
en la seva integritat; d’aquesta manera es pretén incloure la funcionalitat 
hidràulica i ambiental en la planificació del territori. A partir de la 
identificació de les funcions de les diferents zones de l’espai (flux, 
acumulació i emmagatzematge d’aigua, recàrrega, bosc de ribera, corredor 
biològic, etc.), s’estableixen els usos admissibles a cada zona segons la 
seva funcionalitat.  

 
Es tracta d’una zonificació funcional del territori, que té l’objectiu 

principal la disminució de riscs sobre béns i persones i la preservació 
ambiental de l’espai fluvial. L’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar el 
28 de juny del 2001 els criteris que s’han de prendre en consideració en 
l’elaboració dels informes preceptius que ha de sol·licitar l’Administració 
en la tramitació dels diferents instruments urbanístics. 

 
El temps transcorregut de d’aleshores, ha permès una avanç notable 

en el referent a estudis de planificació dels espais fluvials i delimitació de 
zones inundables, que en vistes al nou Reglament de la Llei d’Urbanisme 
aconsellaven actualitzar els criteris. Aquest criteris varen ser aprovats per 
l’ACA el març del 2006 marquen les pautes d’actuació en el present 
POUPM. 

 
Els present POUPM adjunta un estudi d’inundabilitat de les zones 

crítiques dictaminades per l’ACA en el seu informe sobre el contingut de la 
del POUPM aprovat inicialment, que es concentraven bàsicament a Sisteró 
i Concabella del terme municipal de Plans de Sió i Civit del terme 
municipal de Talavera.  Sisteró està afectat per la proximitat i planura del 
Sió, Concabella té a tocar el Suró i Civit està afectat per la immediatesa de 
la riera de Civit. 

 
L’estudi d’inundabilitat analitza tota la conca del Sió, que inclou el 

Suró, i la de la Riera de Civit, i estableix les afectacions d’inundabilitat pels 
períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. Els criteris de l’ACA i les 
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delimitacions sorgides de l’estudi d’inundabilitat permeten definir tres 
subzones.  

 
- Subzona fluvial (clau 20a) 
- Subzona del sistema hídric. (clau 20b) 
- Subzona inundable (clau 20c) 

o Zona d’inundació greu (clau 20c.1) 
o Zona d’inundació moderada (clau 20c.2) 
o Zona d’inundació lleu (clau 20c.3) 

 
Els altres espais fluvials de l’àmbit del present POUPM no generen 

especials problemes d’inundabilitat o afecció. No obstant això, el present 
POUPM delimita en els plànols del sòl no urbanitzable altres cursos 
d’aigua com ara rieres i rierols que circulen pel territori, i estableix una 
norma comú a tots ells, que permet delimitar una quarta subzona 
anomenada Subzona de Rieres i rierols (Clau 22d). 

 
En tot cas, són d’aplicació les normes de la Zona de Protecció 

Especial (clau 18), articles 260-267 d’aquestes Normes.  
 
 
Art. 271  Subzona fluvial (Clau 20a) 

 
És aquella zona de l’espai fluvial necessària per a preservar el riu, 

entès en la seva concepció més popular i prosaica. Inclou la llera, amb 
presència continuada o no d’aigua, i les riberes. La preservació de la zona 
fluvial s’adreça cap a la protecció de la qualitat de l’aigua i dels sistemes 
biològics associats, així com de la morfologia de la llera i les seves riberes. 
D’aquesta manera inclou una connotació ecosistemàtica, ja que és el nexe 
de transmissió de vida. 

 
La zona fluvial és la part de zona inundable que inclou la llera del riu 

i les seves riberes i que el present POUPM delimita d’acord amb 
l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els 
requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.  

 
Usos admissibles 
 
En aquesta zona no es pot admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a 

la legislació aplicable de domini públic hidràulic. 
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Art. 272.  Subzona del sistema hídric (Clau 20b) 

El sistema hídric és aquella zona de l’espai fluvial necessària per a 
preservar el règim de corrents en cas d’avinguda, ja que és una zona amb 
risc elevat d’inundacions. És una zona imprescindible per al riu, perquè és 
la vehiculadora del flux d’aigua en avinguda i, és la zona de relació 
mediambiental amb la resta d’elements naturals. 

 
La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que el 

present POUPM delimita a partir de l’avinguda per al període de retorns de 
100 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i 
respecte la seva continuïtat. 

 
Usos admissibles 

En la zona de sistema hídric no es pot admetre cap nova edificació o 
construcció, ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del 
perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de 
l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. Es consideren 
usos compatibles amb aquestes condicions: 

 
- Els usos agraris, llevat de: 

 Instal·lacions o edificació 
 Hivernacles 
 Tancament de les parcel·les 

- Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a 
l’aire lliure, sense edificacions ni construccions de cap mena. 

- Els llacunatges i les estacions de bombat d’aigües residuals i 
potables. 

- L’establiment longitudinal d’infrastructures de comunicació i 
transport, sempre que permeti la preservació del règim de 
corrents. 

- Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria 
de domini públic hidràulic. 

 
 
Art. 273.  Subzona inundable (Clau 20c) 
 
La zona inundable per a episodis extraordinaris és la part de zona 

inundable que el present POUPM delimita a partir de l’avinguda de període 
de retorn de 500 anys. 

 
Usos admissibles 
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Ala efectes de la regulació dels usos admissibles, cal distingir tres 
situacions, depenent dels paràmetres hidràulics disponibles de calat i la 
velocitat de l’avinguda: 

 
- Zona d’inundació greu (clau 20c.1): és la zona inundable en que 

les condicions hidràuliques presenten un calat superior a 1 metre, 
una velocitat superior a 1 m/s i el producte d’ambdós és superior a 
0.50 m2/s. 

o No s’admeten àrees d’acampada, serveis de càmping ni cap 
tipus d’edificació 

 
- Zona d’inundació moderada (clau 20c.2): és una zona inundable 

fora de la zona d’inundació greu, en que les condicions 
hidràuliques presenten un calat superior a 0.4 metres, una 
velocitat superior a 0.4 m/s i el producte d’ambdós és superior a 
0.40 m2/s. 

o No s’admeten usos d’acampada, serveis de càmping ni cap 
tipus d’edificació, llevat de les destinades a usos industrials 
i d’emmagatzematge. 

 
- Zona d’inundació lleu (clau 20c.3): és la zona inundable en que 

les condicions hidràuliques presenten un calat inferior a 0.40 
metres, una velocitat inferior a 0.40 m/s i el producte d’ambdós és 
inferior a 0.08 m2/s. 

o No està subjecta a limitacions dels usos admissibles. 
 
 
Art. 274.  Altres cursos d’aigua: Rieres i rierols (Clau 20.d) 
 
Cal considerar la protecció de rieres i rierols de la subcomarca que 

requereix una escala de treball més àmplia i detallada, i que es basaria en 
els següents conceptes de base: 

 
- Entretant no es disposi de cap pla especial o estudi d’inundabilitat 

específic, es protegeix una franja d’un mínim de 50 metres dels 
marges superiors dels cursos d’aigua centrada a l’eix 

- En aquesta franja queden prohibits els usos d’acampada, serveis 
de càmping ni cap tipus d’edificació, llevat de les destinades a 
usos industrials i d’emmagatzematge. 

- Altres usos i edificacions a distàncies inferiors a 50 metres de 
cursos d’aigua hauran de redactar prèviament un pla especial 
ajustat a les disposicions de l’article 67 i següents de la Llei  

- d’Urbanisme.  
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F – SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ PREVENTIVA 
(CLAU 21) 

 
 
Art. 275.  Definició 
 
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables 

en el POUPM que no hagin estat considerats de protecció especial o de 
protecció territorial. El Pla territorial considera que cal protegir 
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el POUPM, i en 
el marc de les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es 
puguin delimitar àrees per a ser urbanitzades i edificades, si s’escau. 

 
També el Pla territorial preveu la possibilitat que, més enllà de les 

estratègies establertes per a cada nucli, es puguin admetre, en casos 
justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic 
general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el 
pla territorial determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació 
suficient de pros i contres de la iniciativa. 

 
 
Art. 276.  Regulació 
 
1. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions 

que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no 
urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 de 
la Llei d’urbanisme. 

2. Tot i que el Pla territorial preveu la possibilitat que el 
POUPM classifiqui parts d’aquests sòls com a sòl 
urbanitzable, cal recordar que el present POUPM 
s’emmarca en l’article 59.2 de la llei d’urbanisme en que, 
donada la escassa complexitat dels nuclis, només es 
distingeix el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. Eventuals 
revisions del planejament d’algun dels municipis que ara 
s’ordenen conjuntament podria obrir aquesta possibilitat. 

3. El sòl de protecció preventiva, que mantenen la seva 
classificació de sòl no urbanitzable, continuen subjectes a 
les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl amb les 
especificacions que estableix el POUPM i altres instruments 
de planejament urbanístic, si s’escau. Sense perjudici de les 
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restriccions específiques per a determinades àrees 
establertes  en el POUPM o altres instruments urbanístics, 
cal considerar en general el sòl de protecció preventiva com 
una opció preferent enfront el sòl  de protecció territorial per 
a implantacions admeses en sòl no urbanitzable. 

4. El POUPM posa especial atenció en l’ordenació del sòl de 
protecció preventiva, establint que els sòls urbans 
col.lindants disposin d’una franja verda no edificable i 
obligadament arbrada que en marqui clarament la transició i 
coadjuvi al paisatge dels nuclis des de l’exterior; això, sense 
perjudici  que, d’acord amb el Pla territorial, el POPM 
precisa l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable de cadascun 
del 8 termes municipals que abasta el pla.  

 
Entre altres activitats, i previ avaluació de l’impacte ambiental, i 

d’acord amb les prescripcions del desenvolupament del sòl no urbanitzable 
del capítol 3 d’aquest POUPM, són admissibles: 

 
- Establiments turisme rural o a activitats d’educació en el lleure 
- Actuacions específiques amb destí a activitats o equipaments 

d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, són activitats d’interès públic: 

 Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, 
cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo a l’aire 
lliure. 

 Equipaments i serveis comunitaris 
 Infraestructures d’accessibilitat 
 Instal·lacions de telecomunicacions, infraestructura 

hidràulica, xarxes de serveis, tractament de residus, 
producció d’energia i altres instal·lacions ambientals. 

- Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en 
general, rústica 

- L’explotació de recursos naturals 
- Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin 

directament i justificadament associades a una de les activitats 
d’explotació descrites en els apartats anteriors. 

- Les estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d’altres serveis de la xarxa viària. 

- Les construccions i les instal·lacions destinades a l’execució, el 
manteniment i el funcionament de les obres públiques. 

 
. 
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Art. 277.    Subzona de magatzems agrícoles a l’entorn urbà (clau 

21b) 
 
Aquesta subzona ve a donar cobertura a aquell aspectes característic 

de la Segarra, consistent en el fet que pagesos amb terres en el sòl rústec, 
construeixen els coberts per a guardar el tractor, eines i estris propis de 
l’activitat  a l’entorn del nucli urbà, però fora del seu perímetre, en 
parcel·les de poca entitat. 

 
La classificació com a sòl no urbanitzable no reconeix processos de 

parcel·lació històrics, impossibles en aquesta mena de sòl. La classificació 
urbana està fora de lloc, doncs les característiques d’aquestes zones són 
netament rurals, amb uns requeriments d’urbanització i magnitud dels 
àmbits que farien insostenible el nucli urbà com a tal. 

 
Aquesta subzona pretén donar resposta a aquest fet en base a les 

condicions següents: 
 
- Sòl: No urbanitzable de protecció preventiva 
- Parcel·lació: S’admet la segregació de peces de terreny de no 

menys de 500 m2, si simultàniament s’agreguen a terres de 
conreu discontínues, i només quan aquestes tinguin una extensió 
mínima de 5 hectàrees de secà o 1,50 hectàrees de regadiu. 

- La resta de finca matriu després de la segregació ha de tenir una 
superfície equivalent a la unitat mínima de conreu si la tenia. 

- Les edificacions es situaran a un mínim de 8 metres de camins i 5 
dels altres límits, i s’integraran en el medi en que es situïn, tenint 
una morfologia anàloga a la dels naus agrícoles que el POUPM i 
la Llei d’Urbanisme admeten en el sòl no urbanitzable. 

- La segregació de dos o més peces de terreny en un radi inferior a 
100 metres, exigirà la tramitació d’un pla especial que en 
garanteixi la integració al medi en que es situïn. 

- Les característiques de les edificacions són: 
 Caràcter: Cobert a precari. En cas d’una futura 

adscripció d’aquesta parcel·la.,la a un sector 
urbanístic, ni la construcció ni l’activitat no seran 
objectes indemnitzables. 

 Sòl mínim: 500 m2 
 Ocupació màxima 50% 
 Edificació màxima: 0.50 m2 de sostre/m2 de sòl 
 Plantes: Una 
 Alçada: 5 metres. 
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 Separació a camins: 8 metres 
 Separació a altres costats: 5 metres 
 Tanques: les pròpies del medi rural. 

- Usos admesos: 
 Magatzems agrícoles 
 Aparcament de tractors, “consetxadores”, remolcs i 

maquinària agrícola diversa. 
 Les activitats manufactureres o mecàniques es 

limitaran a l’auto manteniment. 
 Magatzem d’estris, eines i elements propis de 

l’activitat agrícola. 
 Eres 
 El emmagatzematge de combustible per a la 

maquinària requerirà la tramitació del projecte de 
l’activitat que garanteixi la prevenció d’accidents en 
tractar-se de materials de ris. 

- Usos prohibits: 
 Qualsevol mena de comerç 
 Habitatge 
 Indústria en qualsevol categoria 
 Qualsevol mena d’activitat no assimilable a la 

explotació agrícola. 
 L’arrendament de la nau. 

 
- Les llicències per a aquesta mena d’establiments es tramitaran 

davant l’Ajuntament i serà preceptiu recavar informe del 
departament de medi Ambient i habitatge i del Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida.  

- No s’admet aquesta modalitat de nau agrícola en sòls de protecció 
especial. 

 
 
 

G – SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ TERRITORIAL 
(CLAU 22) 

 
 
 

Article 278. Sòl de protecció territorial: definició 

S’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys que sense assolir el 
grau de valors naturals i mediambientals que tenen els sòls de protecció 
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especial convé diferenciar i sotmetre a una regulació més restrictiva que el 
sòl de protecció preventiva pels motius que s’assenyalen en aquest article. 

En funció dels motius pels quals el sòl ha d’ésser preservat o se n’ha 
de condicionar la transformació a un suficient interès territorial, el Pla 
distingeix tres tipus de sòl de protecció territorial: 

1. De risc. 

Àrees de sòl d’extensió o significació apreciable en els plànols, on 
l’existència de riscos naturals o tecnològics o d’altres afectacions fan 
inadequat el seu aprofitament urbanístic, en tant aquests romanguin. 

2. De vulnerabilitat. 

Àrees de sòl en què les actuacions d’urbanització, si s’escauen, 
haurien d’estar subjectes a determinades condicions per tal d’evitar efectes 
de contaminació de les aigües, l’aire o el sol. 

3. D’interès paisatgístic. 

Àrees de sòl que sense assolir els valors naturals o agraris que tenen 
els sòls de protecció especial cal que quedin excloses dels processos 
d’urbanització, pel seu interès paisatgístic, identitari o com espais no 
urbanitzats d’estructuració territorial. 

4. De potencial interès estratègic. 

Àrees de sòl que per raons de localització, connectivitat, topografia o 
altres condicions poden tenir en el futur un paper estratègic en 
l’estructuració territorial dels assentaments, les activitats i les 
infraestructures i, en conseqüència, cal condicionar la seva possible 
transformació a un reconeixement de l’interès territorial d’aquesta. 

  

Article 2.8. Sòl de protecció territorial: regulació 

1. Sense perjudici del que assenyala l’apartat 4, el sòl de protecció 
territorial haurà de mantenir la condició d’espai no urbanitzat i amb aquesta 
finalitat serà classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació 
urbanística municipal, llevat dels casos en què concorrin les circumstàncies 
que assenyala l’apartat 5 de l’article 2.11 Del Pla Territorial de Ponent. 
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2. El sòl de protecció territorial restarà subjecte a les limitacions que 
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 
legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels motius que en cada 
cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció territorial que 
s’especifiquen a la memòria del Pla. La delimitació de les àrees en què la 
protecció territorial atorgada pel Pla està motivada per riscos 
d’inundabilitat reflecteix la cartografia oficial a escala 1:50.000 fornida per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  

En cas que una cartografia sobre inundabilitat fos més precisa i 
determinés que aquestes zones no són susceptibles de patir aquest risc 
natural, seria possible desenvolupar-hi creixements urbans, sempre i quan 
l’ACA determinés la idoneïtat per a construir-hi. En cas que es realitzin 
obres per a evitar aquest risc natural i els estudis a una escala més precisa 
demostrin que no existeix, es podran redefinir els límits del sòl no 
urbanitzable de protecció territorial en el moment de la redacció del 
planejament urbanístic. En tot cas, cal tenir presents les determinacions 
sobre àrees inundables establertes pel Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

3. En relació amb les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden 
autoritzar a l’empara dels punts 4 i 6 de l’article 

47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), 
es considera preferible la seva localització en sòl de protecció preventiva, i 
per aquest motiu la seva autorització en sòl de protecció territorial s’haurà 
de justificar perla inexistència d’alternatives raonables de localització en 
sòl de protecció preventiva. 

4. El procediment que estableix l’article 1.14 per a fer possibles 
actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla serà d’aplicació 
obligatòria per a les actuacions d’urbanització o transformació que s’hagin 
de portar a terme en sòl de potencial interès estratègic, com també 
d’aquelles que es poguessin situar en sòl de risc on es prenguessin les 
mesures necessàries per a evitar-lo. 

5. El sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic no admet 
actuacions que comportin urbanització i es regularà pel que estableixin les 
Directrius de paisatge i, si escau, els plans directors urbanístics, amb el 
benentès que prevaldrà sempre la regulació més restrictiva. 
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CAPÍTOL 12  
SECTORS OBJECTE DE LA DE MILLORA URBANA 

 
 
 
12.1.- Normes de caràcter general als sectors objecte de PMU. 

Normes de caràcter general:: 
 
- Els sectors objecte de Pla de Millora Urbana d’aquest 

POUPM estan constituïts en la seva totalitat per sòls urbans 
no consolidats. 

 
- La re delimitació dels sectors definits pel POUPM, agrupant-

ne, dividint-ne o creant-ne de nous, s’hauran de justificar i 
complint i tramitar d’acord amb els preceptes reglamentaris.  

 
- Pel que fa a la densitat, els habitatges de protecció pública de 

tipus plurifamiliar tenen una densitat de un habitatge per cada 
80 m2 construïts, mentre la resta de sòls d’aprofitament 
privat té un destí preferentment unifamiliar, o en cas 
plurifamiliar, amb una densitat de un habitatge per cada 100 
m2 construïts.  

 
- Els sòls urbans no consolidats tenen l’obligació de cedir el 

10% de l’aprofitament del sector. 
 

- Els sectors amb risc de contaminació del sòl o de subsòl, o de 
qualsevol alteració dels vectors ambientals, hauran de 
contenir un estudi mediambiental que acrediti que el sòl té els 
nivells de confort exigibles i, en tot cas, que no hi ha cap 
perill per a les persones que hi puguin acabar residint. 

 
- La ordenació gràfica dels sector objecte de Pla de Millora 

Urbana té un caràcter indicatiu.  
 
- La memòria dels PMU haurà de justificar les alternatives de 

la ordenació, havent-ne de respectar en tot cas els paràmetres 
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bàsics del POUPM, (edificabilitat, densitat, volumetria, 
habitatges de protecció pública, caràcter rural, etc.).   

 
- Les proporcions dels sistemes es mantindran en tot cas. La 

localització dels espais lliures podrà reordenar-se si el PMU 
acredita que no es perd la funció de servei al conjunt del 
nucli. 

 
- En l’estudi d’alternatives serà determinant l’estudi 

paisatgístic d’integració al medi.  
 

- Es podran admetre desviacions en funció de l’escala de 
treball no superiors al 5%. En cas d’augment de la superfície 
del PMU, els espais lliures s’incrementaran en la mateixa 
proporció. En cas de disminució superficial, els sistemes 
descrits en cada fitxa es consideraran mínims. La 
edificabilitat serà proporcional a la superfície del sector. 

 
En tot cas, són d’aplicació les prescripcions de la llei d’urbanisme 

1/2005 i el seu reglament 305/2006.  
 
 
 
12.2. Normes comuns relatives a la gestió de les aigües 
 
- La xarxa de desguàs serà en tots els casos, separativa, 

connectant a rius o rieres les aigües pluvials i als sistemes de 
depuració les aigües residuals. Els sectors que continguin 
sòls industrials, disposaran d’una EDAR (Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals), dimensionada en el 
projecte d’Urbanització, que haurà d’ésser informada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
- Els sectors objecte de PMU s’adequaran de forma obligatòria  

o Al PSARU-2005 (Pla de sanejament d’aigües residuals 
urbanes)  

o Al PSARI.2003 (Pla de Sanejament d’aigües residuals 
industrials)  

o Al RSPS 
o A la directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE) 
o Criteris d’intervenció en els espais fluvials (ACA, març 

2002) 
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o A les Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial 
(ACA-2007). 

 
- Internalització del cost de l’abastament d’aigua: el 

creixement urbanístic en sòl urbà no consolidat ha 
d’internalitzar el cost global de la disposició, distribució i 
garantia de la nova demanda d’aigua, derivada del seu 
desenvolupament. Per tant, les despeses relatives al 
finançament de les noves infraestructures d’abastament 
d’aigua, o bé a l’ampliació de les ja existents, corresponen als 
propietaris afectats per les noves actuacions urbanístiques, 
d’acord amb la normativa urbanística relativa a les obres 
d’urbanització. 

 
- Internalització de costos de sanejament: el creixment 

urbanístic en sòl urbà no consolidat ha d’internalitzar el cost 
global de la depuració de les aigües residuals i pluvials, 
derivada del seu desenvolupament. Per tant, les despeses 
relatives al finançament de les noves infraestructures de 
sanejament, o bé l’ampliació de les ja existentes, corresponen 
als propietaris afectats per les noves actuacions urbanístiques, 
d’aord amb la normativa urbanística relativa a les obres 
d’urbanització. 

 
- Els sectors de desenvolupament urbanístic podran connectar 

al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar 
un acord voluntari (conveni) entre l’ajuntament, ACA i 
propietaris amb la finalitat d’executar el sanejament amb les 
adequades condicons, per tal que puguin ser recepcionades 
per l’ajuntament. Si no s’hi poguessin connectar, caldrà 
depuració pròpia i autorització d’abocament d’aigües 
residuals. 

 
- Els sectors de desenvolupament urbanístic, en cas que no fos 

possible la construcció de col·lectors d’aigües pluvials (on 
connectaria la xarxa de pluvials de cada sector), hauran de 
preveure la construcció de sistemes anti-DSU previs a la 
connexió al clavagueram unitari (com ara un dipòsit de 
retenció de pluvials). Les aigües pluvials podrien utilitzar-se 
per al reg de les zones verdes.  

 
- En els sectors de desenvolupament urbanístic, es respectaran 

les determinacions fixades pel RDPH en relació a la zona de 
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policia, de 100 m d’amplada, i a la zona de servitud de 5 m 
d’amplada. 

 
- En relació a la inundabilitat, els sectors objecte de Pla de 

millora urbana hauran de ser compatibles, en tot cas, amb el 
punt 5 del RD 9/2008 i amb l’art. 6 i les DT 1ª i 2ª del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
 
 
12.3.- La reserva de sòl per a habitatges amb protecció pública. 
 
Els habitatges en règim de protecció oficial, en les diferents 

modalitats d’aquesta protecció actual, o les que la generalitat pugui 
introduir en el futur, es regiran per les condicions d’aquest article. 

 
- Els PMU quantifiquen i localitzen de forma indicativa les 

reserves de sòl per a habitatges de protecció pública. 
- Aquesta reserva es distribuirà entre un 20% mínim per a 

Habitatges amb Protecció Pública en règim general i 
especial, i un 10% mínim per a habitatges amb protecció 
pública amb preu concertat.  

- En els sectors objecte de pla de millora urbana s’estableixi un 
percentatge general conjunt de les diferents modalitats 
superior al 30%, s’ha distribuït proporcionalment entre 
habitatges en règim general o especial i habitatge amb preu 
concertat segons que consta en el quadre resum al final 
d’aquest article.   

- Hom podrà ajustar els percentatges de cada modalitat sense 
que, en cap cas, es redueixin els percentatges mínims del 
20% per a habitatges amb protecció pública de Règim 
general especial i el 10% d’habitatges amb preu taxat.  

- En tot cas, qualsevol sòl dels sectors objecte de Pla de 
Millora Urbana (com qualsevol solar en els nuclis urbans), al 
marge de les reserves reglamentàries, podrà optar a la 
protecció pública sense més requisits que la dotació dels 
serveis per a que el sòl tingui la condició de solar i la de dur a 
terme els tràmits administratius oportuns, sense que això no 
suposi reducció  els sòls reservats per a aquesta finalitat  

- El nombre d’habitatges amb protecció pública s’ajustarà a les 
superfícies útils màximes per a cada modalitat, que en el cas 
màxim a la data d’aprovació del present POUPM és la suma 
de  
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 90 m2 de superfície útil  interior de l’habitatge 
 25 m2 d’aparcament 
 8 m2 de trasters. 

- D’acord amb l’art. 83.2 del Regalament de la LU, no poden 
ser superiors a dos any per a l’iniciï de les obres dels 
habitatges amb protecció pública, a comptar des que la 
parcel·la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur 
finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la 
llicència d’obres. 

- En cas que la densitat d’un sector sigui considerablement 
baixa, que ocasioni una proporció de superfície útil molt 
superior als mòduls màxims per als habitatges amb protecció 
pública, la reserva reglamentària podrà canviar-se per al seu 
equivalent econòmic a ingressar en el dipòsit municipal, que, 
recordem, s’ha de destinar obligatòriament mitjançant un 
règim de protecció pública. a la finalitat de fer efectiu el dret 
de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat, 
d’acord amb els articles 156 i 157 de la LU i els articles 220 
a 225 del Reglament de la LU, en que queda definida la 
gestió (v. disposició final 3ª). 

 
 
Les reserves de sòl per a la construcció d’habitatges amb protecció 

pública, respon s l’escandall següent, municipi per muncipi: 
 

Municipi  Sostre  Protecció Règim Preu % Prt. 
% 

Regim  % Preu Habitatge, Habitatg. 

    residencial Pública gral+esp concertat pública gral+esp Concertat   
Prot. 

Púbica 

TOTAL BIOSCA 17.353,00 7.316,00 4.877,00 2.439,00 42,16 28,11 14,05 151,00 80,00

TOTAL GRANYENA 13.285,00 4.214,00 2.809,00 1.405,00 31,72 21,15 10,57 114,00 52,00

TOTAL LES OLUGES 8.372,00 2.797,00 1.865,00 932,00 33,33 22,22 11,11 71,00 35,00

TOTAL MASSOTERES 12.902,00 4.597,00 3.065,00 1.532,00 35,63 23,75 11,88 110,00 56,00

TOTAL MONTORNÈS 11.578,00 4.354,00 2.902,00 1.452,00 37,61 25,07 12,54 98,00 52,00

TOTAL PLANS DE SIÓ 34.250,00 11.562,00 7.708,00 3.854,00 33,76 22,51 11,25 280,00 118,00

SANT GUIM DE LA PLANA 23.963,00 8.070,00 5.381,00 2.689,00 33,68 22,45 11,23 206,00 97,00

TOTAL TALAVERA 14.280,00 4.928,00 3.286,00 1.642,00 34,51 23,01 11,50 120,00 54,00

TOTAL ABSOLUT 135.983,00 47.838,00 31.893,00 15.945,00 35,30 23,53 11,77 1.150,00 544,00

 
Aquest resum municipi per municipi, respon a l’escandall següent, 

sector per sector. S’observarà que la gran majoria de sectors compleixen la 
reserva del 30%, malgrat algun sector de forma puntual, per la seva mínima 
entitat, no poden fer cap mena de reserva. En tot cas, a nivell municipal es 
manté sempre el mínim reglamentari. 
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12.3.- Secors objecte de Pla de Millora Urbana 

Seguidament es detallen els sector objecte de Pla de Millora Urbana 
que delimita el present POUPM. 

 
Municipi Sector Sostre  Protecció Règim Preu % Prt. % Regim % Preu Habitatg, Habitatg. 

    Residenc. pública gral+esp concertat pública gral+esp Concertat   
Prot. 

Púbica 

BIOSCA B-1 3.941,00 2.424,00 1.616,00 808,00 61,51 41,00 20,51 38,00 30,00

  B-2 6.414,00 2.604,00 1.736,00 868,00 40,60 27,07 13,53 52,00 22,00

  B-3 3.969,00 1.367,00 911,00 456,00 34,44 22,95 11,49 35,00 17,00

  B-4 3.029,00 921,00 614,00 307,00 30,41 20,27 10,14 26,00 11,00

GRANYENA G-1 5.481,00 1.620,00 1.080,00 540,00 29,56 19,70 9,86 58,00 20,00

DE SEGARRA G-2 7.804,00 2.594,00 1.729,00 865,00 33,24 22,16 11,08 56,00 32,00

LES OLUGES LO-1 4.755,00 1.530,00 1.020,00 510,00 32,04 21,36 10,68 37,00 19,00

  SF-1 3.617,00 1.267,00 845,00 422,00 35,03 23,36 11,67 34,00 16,00

MASSOTERES MS-1 7.187,00 2.350,00 1.567,00 783,00 32,70 21,80 10,90 53,00 29,00

  MS-2 4.315,00 1.792,00 1.195,00 597,00 41,53 27,69 13,84 43,00 22,00

Talteüll TL-1 1.400,00 455,00 303,00 152,00 32,50 21,64 10,86 14,00 5,00

MONTORNÈS MT-1 4.122,00 1.548,00 1.032,00 516,00 37,55 25,04 12,51 37,00 19,00

  MT-2 3.559,00 1.256,00 837,00 419,00 35,29 23,52 11,77 28,00 15,00

  MT-3 1.416,00 470,00 313,00 157,00 33,19 22,10 11,09 13,00 5,00

  MT-4 2.481,00 1.080,00 720,00 360,00 43,53 29,02 14,51 20,00 13,00

PLANS DE SIÓ LP-1 2.000,00 808,00 539,00 269,00 40,40 26,95 13,45 18,00 10,00

Concabella CC-1 4.249,00 1.350,00 900,00 450,00 31,77 21,18 10,59 45,00 17,00

  CC-2 3.088,00 987,00 658,00 329,00 31,96 21,31 10,65 32,00 12,00

  CC-3 3.227,00 1.476,00 984,00 492,00 45,74 30,49 15,25 30,00 5,00

  CC-4 4.444,00 1.350,00 900,00 450,00 30,38 20,25 10,13 29,00 20,00

El Canós ELC-1 3.456,00 1.109,00 739,00 370,00 32,09 21,38 10,71 31,00 16,00

Hostafrancs HF-1 3.014,00 986,00 657,00 329,00 32,71 21,80 10,91 24,00 12,00

  HF-2 1.659,00 560,00 373,00 187,00 33,76 22,48 11,28 11,00 4,00

Mont-roig MR-1 1.536,00 490,00 327,00 163,00 31,90 21,29 10,61 11,00 6,00

  MR-2 2.114,00 658,00 439,00 219,00 31,13 20,77 10,36 13,00 4,00

Ratera RT-1 1.832,00 666,00 444,00 222,00 36,35 24,24 12,11 11,00 4,00

Sisteró SS-1 3.631,00 1.122,00 748,00 374,00 30,90 20,60 10,30 25,00 8,00

SANT GUIM SG-1 3.833,00 1.249,00 833,00 416,00 32,59 21,73 10,86 33,00 15,00

DE LA PLANA SG-2 4.231,00 1.647,00 1.098,00 549,00 38,93 25,95 12,98 38,00 20,00

  SG-3 4.100,00 1.330,00 887,00 443,00 32,44 21,63 10,81 36,00 16,00

  CB-1 3.967,00 1.224,00 816,00 408,00 30,85 20,57 10,28 29,00 15,00

Vicfred VF-1 2.263,00 980,00 653,00 327,00 43,31 28,86 14,45 18,00 12,00

  VF-2 3.669,00 1.024,00 683,00 341,00 27,91 18,62 9,29 33,00 12,00

  VF-3 1.900,00 616,00 411,00 205,00 32,42 21,63 10,79 19,00 7,00

TALAVERA T-1 3.119,00 954,00 636,00 318,00 30,59 20,39 10,20 22,00 0,00

  T-2 2.715,00 1.080,00 720,00 360,00 39,78 26,52 13,26 23,00 13,00

  T-3 1.848,00 576,00 384,00 192,00 31,17 20,78 10,39 15,00 12,00

  T-4 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00

Civit CV-1 1.120,00 556,00 371,00 185,00 49,64 33,13 16,51 12,00 7,00

Pallerols PLL-1 4.586,00 1.762,00 1.175,00 587,00 38,42 25,62 12,80 40,00 22,00

 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-184- TÍTOL IV- NORMATIVA  

 

 

 
12.2 - PMU - BIOSCA 

 
 

B-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“PROMOCIÓ PÚBLICA BIOSCA CENTRE”  

 
1. Definició 
 
El sector “Promoció Pública Biosca centre” B-1 de Biosca recull una 

iniciativa pública ja endegada a Biosca, que fins al moment present ha 
consistit en l’adquisició de sòl en un emplaçament pròxim al centre del 
nucli, la tramitació i construcció parcial del vial que hi discorre pel mig i, 
més recentment, la construcció de la nova pista polisportiva municipal. 

 
El present PMU no hauria reeixit de no ser que es tracta d’una 

actuació ja endegada i a més, de titularitat pública. El present POUPM 
consolida els equipaments i, a la part més planera a l’accés, una edificació 
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destinada a habitatge protegit de promoció pública. L’habitatge lliure es 
limita a 8 unitats en format aparellat. El carrer s’ha ajustat a un pendent 
màxim del 10% amb una rotonda final que en permeti el gir, una mena de 
placeta al centre que permet el retorn i un accés als jardins públics al sud. 

 
 
 
2. Objectius  
 
Els objectius del present PMU són: 
- Reconduir la promoció pública de sòl endegada per 

l’Ajuntament de Biosca. 
- Incorporar un estudi paisatgístic en que es garanteixi la 

integració al medi dels 8 habitatges aparellats i la modalitat 
d’urbanització, especialment els elements de suport del vial. 

- Completar el projecte d’urbanització aprovat el seu dia. 
- Consolidar el sòl per a la pista polisportiva  
- Posar a la disposició dels demandants, preferentment de 

primera residència, sòl amb baixa densitat (estimació 
màxima 8 habitatges) 

- Disposar de sòl per a habitatges de protecció pública de 
promoció immediata. 

- Disposar d’accés alternatiu als jardins públics al sud. 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície bruta: 11.594 m2 
- Tipologies:  

 Ordenació específica unifamiliar (clau 8) 
 Protecció publica en estructura tradicional (clau 3) 

- Densitat màxima: 33 habitatges per hectàrea 
- Nombre màxim d’habitatges: 38 unitats 

 8 unifamiliars 
 30 estructura tradicional 

- Edificabilitat bruta: 0.34 m2 de sostre per m2 de sòl brut. 
- Edificabilitat màxima: 3.941 m2 de sostre 
- Protecció Pública:  

 Sostre: 2.424 m2 (61.51%) 
 Habitatges: 30 ut. (78.95%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament: 100% propietat pública. 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Explanació  
- Murs 
- Rases 
 
Executats parcialment a completar 
- Reajustament alienacions 
- Paviments 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Desguassament 
- Paviments 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’equipaments públics     1.780 m2    15.35% 
Espais lliures    1.513 m2  13.05% 
Protecció (lliure)       515 m2     444% 
Vialitat     4.566 m2  39.39% 
Total  SISTEMES    8.374 m2  72.23 % 
 
Zones 
Zona ordenació específica unif. (8) 1.933 m2  16.67 % 
Zona estructura tradicional  1.287 m2  11.10 % 
Total ZONES URBANES  3.220 m2  27.77 % 
 
TOTAL            11.594 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Cooperació 
Pla d’etapes:   primer quadrienni  
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B-2 - PLA DE MILLORA URBANA  
“BIOSCA ZONA ESCOLES” 

 
 
 
1. Definició  
 
El sector “Escoles” B-2 de Biosca comprèn l’àmbit d’accés a Biosca 

a tocar la rotonda de on surten les carreteres envers Cervera, Calaf, Ponts i 
Solsona (les dues darreres perimetrals al sector) , així com el carrer d’accés 
al nucli històric de Biosca, que través el sector pel bell mig. Queden 
exclosos els habitatges consolidats  pròxims a la rotonda.  

 
El sector comprèn l’àmbit de l’escola, i seguint indicacions de la 

CULL, també inclou sòls per a la futura ampliació de l’equipament. 
 
 

 
 
Seguint les recomanacions de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, 

els models són segons alineació de vial sense perdre el caràcter unifamiliar 
en els habitatges lliures, llevat el conjunt del nord del sector que té la 
funció de connectar els sòls més al nord, amb cota d’implantació més 
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elevada. Les elevades càrregues del sector es compensen amb la banda alta 
dels paràmetres d’aprofitament, si bé dins els marges mitjans del POUPM. 

 
 
 
2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest sector són: 
 
- Endreçar l’accés a Biosca 
- Consolidar la titularitat pública de les escoles com a 

equipament públic i preveure l’ampliació de l’equipament. 
- Participar en l’objectiu d’obtenció d’una façana verds en el 

front de la carretera de Solsona al seu pas per la vall al peu 
de Biosca.   

- Reservar sòl per a la promoció d’habitatges de protecció 
pública en la proporció reglamentària. 

- Ajustar les alineacions. 
- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció, especialment 

pel que fa al conjunt volumètric unifamiliar arrenglerat. 
- Redactar el projecte de complements d’urbanització. 
- Executar la urbanització 
- Repartir entre els propietaris els costos d’urbanització i les 

aportacions de sòls de cessió gratuïta i obligatòria. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 12.828 m2 
- Tipologies 

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Densitat màxima: 41 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 52 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.50 m2 de sostre per m2 de sòl brut. 
- Edificabilitat màxima: 6.414 m2 de sostre 
- Sòl per a habitatges de protecció pública:  

 Sostre: 2.604 m2 de sostre (40.60%) 
 Habitatges: 32 ut. (42.31%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-189- TÍTOL IV- NORMATIVA  

 
 
4. Serveis 
 
Existents 
- Alineacions 
- Paviments 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telefonia 
- Desguassament 
 
Executats a completar 
- Tots els existents 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’equipaments públics     3.619 m2   28.21 % 
Sistema d’espais lliures   1.295 m2  10.10 % 
Vialitat     3.057 m2  23.83 % 
 
Total  SISTEMES    7.971 m2  62.14 % 
 
Zones 
Estructura tradicional (3)   4.857 m2  37.86 % 
 
Total ZONES URBANES  4.857 m2  37.86 % 
 
TOTAL            12.828 m2  100.00 % 
 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni  
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B-3 -  PLA DE MILLORA URBANA  
“BIOSCA ZONA CONNEXIÓ ÀMBITS”  

 
 
 
1. Definició  
 
El sector “Zona de connexió” B-3 de Biosca comprèn l’àmbit mig 

del carrer d’accés al nucli de Biosca, i que connecta els sòls consolidats del 
nucli, amb els sòls situats a l’entorn de la part més pròxima a la rotonda de 
l’encreuament de carreteres, que és de fet el portal d’entrada a Biosca.   

 

 
D’aquest sector també surt el carrer de Bonavista que, amb el suport 

del referit sector, assoleix la plena integració al nucli urbà de Biosca. 
 
Seguint les indicacions de la comissió d’urbanisme de Lleida, el 

model residencial es basa en l’alineació de vial, sense perdre la condició 
unifamiliar dels habitatges lliures.  La ubicació dels habitatges de protecció 
pública en la part més pròxima al centre urbà, permet la transició dels 
models lliures a base de dues plantes (B+1), al model plurifamiliar protegit 
a base de 3 plantes (B+2), coherents per ambdós costats. L’espai verd 
centrat coadjuva a aquesta transició, i es manté el front verd respecte de la 
carretera. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest sector són: 
 
- Connectar sòls urbans del nucli entre sí. 
- Assolir la transició dels models urbans entorn el portal 

d’accés a Biosca i el nucli consolidat. 
- Participar en l’objectiu d’obtenció d’una façana verda en el 

front de la carretera de Solsona al seu pas per la vall. 
- Reservar sòl per a la promoció d’habitatges de protecció 

pública en la proporció reglamentària. 
- Ajustar les alineacions. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció. 
- Redactar el projecte de complements d’urbanització. 
- Executar la urbanització 
- Repartir entre els propietaris els costos d’urbanització i les 

aportacions de sòls de cessió gratuïta i obligatòria. 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 6.402 m2 
- Tipologies 

 Estructura tradicional (3) (clau 8c) 
- Densitat màxima: 55habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 35 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.62 m2 de sostre per m2 de sòl brut. 
- Edificabilitat màxima: 3.969 m2 de sostre 
- Sòl per a habitatges de protecció pública:  

 17 habitatges (48.57%) 
 1.367 m2 de sostre (34.44%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Alineacions 
- Paviments 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telefonia 
- Desguassament 
 
Executats a completar 
- Tots els existents 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais lliures   1.881 m2  29.38 % 
Vialitat     1.263 m2  19.73 %  
 
Total  SISTEMES    3.144 m2  49.11 % 
(**) Inclou carrer d’accés i carrer Bonavista existents 

Zones 
Estructura tradicional (3)   3.258 m2  50.89 % 
 
Total ZONES URBANES  3.258 m2  50.89 % 
 
TOTAL     6.402 m2  100.00 % 
 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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B-4. PLA DE MILLORA URBANA  
“BIOSCA ZONA CONNEXIÓ NORD”  

 
 
 
1. Definició  
 
Al nucli històric de Biosca s’hi accedeix des del pont sobre el torrent 

de la pasetrola, davant el nou local social, que dona accés a la plaça major. 
 
Hi ha realment un problema de mobilitat interior. La solució a aquest 

problema es resol mitjançant la comunicació amb la Pasterola pel nord, que 
es duria a terme mitjançant un pla de millora urbana. Aquesta actuació 
racionalitzaria l’accés a bona part del nucli amb condicions escaients i 
colmataria el nucli per la banda nord. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest sector són: 
 
- Connectar els sòls al nord del nucli històric amb la Pasterola 

a fi i efecte de disposar d’un accés rodat ala part nord del 
nucli consolidat de Biosca. 

- No s’autoritzaran el accessos directes a les parcel·les 
confrontants des de la carretera C-380. 

- Estudiar alternatives viàries que salvin de forma sostenible 
els desnivells de les zones del nucli a connectar. 

- Resoldre els problemes de mobilitat a l’interior del nucli 
històric. 

- Coadjuvar amb la vitalitat del nucli. 
- Dotar d’un front verd al nord de la Pasterola en les noves 

connexions 
- Reajustament de la vialitat a partir dels camins existents. 
- Ajustar les alineacions. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció. 
- Redactar el projecte de complements d’urbanització. 
- Executar la urbanització 
- Repartir entre els propietaris els costos d’urbanització i les 

aportacions de sòls de cessió gratuïta i obligatòria. 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 7.768 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllat (clau 7) 

- Densitat: 34 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 26 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.39 m2 de sostre per m2 de sòl brut. 
- Edificabilitat màxima: 3.029 m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 921 m2 (30.41%) 
 Habitatges: 11 (42.31%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Camins 
- Paviments precaris 
- Aigua potable a l’extrem sud 
- Electre a l’extrem sud 
- Telefonia a l’extrem sud  
- Desguassament a l’extrem sud 
 
Executats a completar 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telefonia 
- Desguassament 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais lliures   1.921 m2  24.73 % 
Vialitat     2.835 m2  36.50 %  
 
Total  SISTEMES    4.756 m2  61.23 % 
(**) Inclou carrer d’accés i carrer Bonavista existents 

Zones 
Estructura tradicional (clau 3)     610 m2    7.85 % 
Unifamiliar aïllat (clau 7)  2.402 m2  30.92 % 
 
Total ZONES URBANES  3.012 m2  38.77 % 
 
TOTAL     7.768 m2  100.00 % 
 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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12.3 - PMU – GRANYENA DE SEGARRA 

 
G-1 - PLA DE MILLORA URBANA  

“GRANYENA CARRER MAJOR” (G-1) 
 
 
1. Objecte  
 
El sector “Carrer Major” G-1 de Granyena de Segarra comprèn les 

granges amb façana al carrer major, i els sòls que des d’aquestes, baixen 
fins la carretera de Montornès, i connecten amb el carrer del pou. 

 

Per a entendre l’abast d’aquest sector, gairebé cal treballar a escala 
global del nucli, doncs els objectius són múltiples i d’índole diversa, però 
bàsicament endreça la façana del carrer major en la banda de ponent, 
elimina granges en el carrer principal, soluciona desnivells, remodela 
completament un bon àmbit al sud-oest del nucli i, sobre tot, dota Granyena 
d’un segon accés que descongestiona tota la meitat oest del nucli. 

 
El vial de connexió, comunica la carretera a la cota aproximada de 

573, i té el primer contacte amb el carrer major a la cota 596, amb un 
recorregut de 325 metres. La remunta de 23 metres es du a terme amb un 
pendent mig del 7%.  
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
 
- Endreçar la façana del carrer Major 
- Dotar Granyena d’un nou accés des de la carretera de 

Montornès, resolent la mobilitat de tota la part occidental del 
nucli. 

- Aprofitar les zones planes entre marges dins la comunicació 
del sector en la carretera per al seu aprofitament verd. 

- Remodelar completament la façana sud del carrer Major, 
resolent els desnivells 

- Configurar una nova trama viària a la zona sud-oest del nucli 
- Completar el teixit urbà del carrer major 
- Dotar de sòl per a habitatge de protecció pública en les 

proporcions reglamentàries. 
- Remodelar completament els serveis urbanístics  
- Eliminar unes granges en situació no apte 
- Estudiar l’impacte ambiental de la ordenació 
- Redactar projecte d’urbanització 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 18.273 m2 
- Tipologia 

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Densitat: 32 habitatges per hectàrea 
- Habitatges: 58 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.30 m2 de sostre per m2   
- Edificabilitat màxima: 5.481 m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública:  

 Sostre: 1.620 m2 de sostre (29.56 % del total) 
 Habitatges: 20 ut. (34.48% del total) ajustats a 

superfície útil reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 

 
Existents 
 
- Alineacions carrer major 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telefonia 
- Desguassament 
 
Executats a completar 
 
- REURBANITZACIÓ INTEGRAL 
- Alineacions nova trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds (clau 13)    8.286 m2    45.34 % 
Vialitat     5.589 m2  30.59 % 
 
Total  SISTEMES    13.875 m2  75.93 % 
 
Zones 
Zona d’estructura tradicional  4.398 m2  24.07% 
 
Total ZONES URBANES  4.398 m2  24.07 % 
 
TOTAL     18.273 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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G-2 - PLA DE MILLORA URBANA  
“GRANYENA DE S. - FALDA DEL CASTELL”  

 
 
1. Objecte  
 
El sector “Falda del Castell” G-2 de Granyena de Segarra, com la 

seva pròpia denominació indica,  comprèn les feixes de sòl de la vessant 
nord del castell de Granyena. 

 

 
 
El Castell de Granyena domina el turó que presideix el nucli urbà, i 

al marge d’amplis  espais verds de protecció, té edificacions consolidades a 
esta, sud i oest. Al nord, a l’altra banda del carrer que des de l’accés est del 
nucli, el voreja, té sòls residencials consolidats que generen un bossa entre 
el referit carrer i l’àmbit del Castell. Aquest sector s’ocupa d’aquests sòls i 
el seu tractament urbanístic està estretament vinculat a la presència 
immediata del castell en qüestió. 

 
Les cessions en concepte d’espais lliures es situaran al sud del sector, 

de manera que un cop eliminades les línies divisòries dels diferents sectors, 
passin a complementar els espais de protecció paisatgística del castell. La 
diferència entre cotes de les edificacions més altes del sector (609) i el pla 
del castell (634) és, en el pitjo dels casos, de 25 metres. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest sector són: 
 
- Aportar sòl a la part sud del sector per a intergar-se en la 

protecció paisatgística del castell. 
- Establir els paràmetres d’una intervenció residencial que 

garanteixi la preservació dels valors paisatgístics del Castell 
de Granyena. 

- Completar el teixit urbà entorn el castell. 
- Garantir la integració al medi  
- Ordenar de forma unívoca la edificació en aquest àmbit per a 

que la inserció resulti compatible amb l’objectiu paisatgístic 
del sector. 

- Realitzar un estudi paisatgístic i mediambiental de la zona 
que, si s’escau, pugui plantejar un alternativa d’ordenació 
que eventualment resolgui millor els objectius que es 
persegueixen, sense modificar els paràmetres bàsics.  

- Completar els serveis urbanístics d’aquesta zona 
- Completar el projecte d’urbanització aprovat el seu dia. 
- Executar la urbanització. 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 16.260 m2 
- Tipologies 

 Ordenació unívoca (clau 8c) 
 Unifamiliar aïllat (clau 7) 

- Densitat: 35 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 56 unitats 
- Coeficient d’edificabilitat: 0.48 m2 de sostre per m2 brut 
- Edificabilitat: 7.804 m2 de sostre 
- Habitatges protegits:  

 Sostre: 2.594 m2 (33.24%)  
 Habitatges: 32 (57.14%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- El vial circumval·lant al nord del sector 
- Instal·lacions a adaptar 
 
Executats a completar 

 
- Redefinir els serveis 
- Alineacions nova trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5 Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds       3.467 m2    21.32 % 
Vialitat     2.634 m2  16.20 % 
 
Total  SISTEMES    6.101 m2  37.52 % 
 
 
Zones 
 
Zona d’estructura tradicional (3) 1.701 m2  10.46% 
Zona unifamiliar aïllat (7)  3.640 m2  22.39 % 
Volumetria unívoca  (8c)   4.818 m2  29.63 % 
 
Total ZONES URBANES         10.159 m2  62.48 % 
 
TOTAL     16.260m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quatrieni  
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12.4 - PMU – LES OLUGES 

 
LO-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“LES OLUGES SECTOR PONENT”  

 
1. Objecte  
 
El sector “Sector Ponent” LO-1 de Les Oluges comprèn els sols 

situats a la part de ponent del nucli, on hi existeixen sòls amb vocació 
urbana, però consolidats en base a usos impropis de l’àmbit residencial en 
que es troben. 

 
A la banda nord del sector, el contacte amb el nucli de Les Oluges es 

produeix mitjançant una concentració de serveis i equipaments important: 
L’Ajuntament (la Oluja Jussana), l’Església, el Local Social, l’aparcament i 
uns jardins públics. Un parc esportiu (equipament esportiu pròpiament dit) 
complementant la zona, pot donar cabuda a una piscina que alleugi el rigor 
de l’estiu i ofereixi un atractiu addicional pels visitants, especialment els de 
turisme rural, permet pensar en aquesta localització en disposar dels 
complements escaients per a aquesta mena d’ús.  

 
La re ordenació d’aquests sòls comptaria una transformació d’usos, 

alhora de la redefinció de les alineacions de la xarxa viària, bàsicament 
superposada a camins existents, que connectaria amb la del nucli 
mitjantçant dos punts de contacte amb el carrer del riu Sió. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
 
- Transformar els sòls a ponent de les edificacions amb façana 

al carrer del riu Sió: 
 Canviant els usos actuals per l’ús residencial 
 Definir una trama viària precisa 
 Trencar amb la relativa desconnexió d’aquests sòls 

amb el nucli de les Oluges 
- Crear un equipament esportiu no competitiu al nord del 

sector, que es conjumini amb els equipaments i serveis 
existents en la part del nucli consolidat immediat. 

- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció.  
- Recomposar completament els serveis urbans existents, i 

completar els que hi manquen. 
- Urbanitzar el sector 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 9.510 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Residencial unifamiliar arrenglerada (clau 6) 

- Densitat: 39 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 37 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.50 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 4.755 m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.530 m2 (32.04%) 
 Habitatges: 19 ut (51.35%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Alineacions parcialment carrer del riu Sió. 
- Aigua potable carrer del riu Sió i edificacions dins el sector. 
- Electre carrer del riu Sió i edificacions dins el sector. 
- Telefonia carrer del riu Sió i edificacions dins el sector. 
- Desguassament carrer del riu Sió. 
 
A completar 
 
- Redefinició i distribució serveis dins el sector 
- Alineacions trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Redefinició aigua potable 
- Redefinició electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
 
Equipament esportiu    2.292 m2    24.10 % 
Vialitat     2.174 m2  22.88 % 
 
Total  SISTEMES    4.466 m2  46.96 % 
 
Zones 
 
Estructura tradicional (3)   1.047 m2  11.01 % 
Zona d’edificació arrenglerada (6) 3.997 m2  42.03 % 
 
Total ZONES URBANES  5.044 m2  53.04 % 
 
TOTAL     9.510 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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SF-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“SANTA FE SUD ( LES OLUGES)”  

 
 
 
1. Definició 
 
El nucli de Santa Fe, per la seva part sud, hi té la carretera d’accés al 

nucli, que entre la zona consolidada, la referida carretera i el carrer de la 
creu, defineix un triangle perfectament apte per a una intervenció urbana. 
Amb façana al carrer de la creu, hi ha un habitatge amb construccions 
annexes consolidats.  

 
 
 
Establint el límit urbà al camí de la creu, es compacta el nucli urbà. 

Aquesta bossa de sòl, amb algunes edificacions inadequades, permet assolir 
dos aspectes d’interès públic: d’una banda, obtenir un espai de fàcil accés 
per a l’aparcament de vehicles, fent que els visitants no entrin amb el cotxe 
dins el nucli, i d’altra banda,   situar l’església en un entorn enjardinat 
composat amb els espais hores d’ara existents més els que provendrien del 
sector. 
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2.- Objectius 
 
Els objectius d’aquest sector són: 
 
- Establir el límit urbà al camí de la creu. 
- Dotar d’una zona per a l’aparcament de vehicles a l’entrada 

al nucli urbà, en un àmbit pròxim a la plaça major i a 
l’església. 

- Crear un àmbit verd, que juntament amb els espais verds 
adjacents a l’església, la voregi completament. 

- Estudis i ajustar les alineacions trctant d¡afectar el menys 
possible edificacions existents 

- Estudiar l’impacta ambiental de la proposta. 
- Urbanitzar el sector 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
 
3. Paràmetres 
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 6.825 m2 
- Tipologia: 

 Estructura tradicional 
 Unifamiliar aïllat (clau 7) 

- Densitat: 50 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 34 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.53 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 3.617m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.267 m2 (35.03%) 
 Habitatges: 15 ut. (44.12%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Alineacions carretera i parcialment C/ de la creu. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia 
 
A completar 
- Reurbanització del sector 
- Alineacions C/Església i C/ de la creu 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
 
Parcs i Jardins       1.044 m2    15.30% 
Aparcaments públics   1.289 m2  18.89% 
Vialitat     1.387 m2  20.32 % 
Total  SISTEMES    3.720 m2  54.51 % 
 
 
Zones 
 
Zona d’estructura tradicional (clau 3) 1.296 m2  18.99 % 
Zona d’edificació aïllada (clau 7)) 1.809 m2  26.50 % 
Total ZONES URBANES  3.105 m2  45.49 % 
 
TOTAL     6.825 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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12.5 PMU  – MASSOTERES 

 
 

MS-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“MASSOTERES SECTOR PONENT”  

 
 
1. Definició  
 
L’adveniment a Massoteres d’habitants en habitatges sobre parcel·les 

de mitjana o gran superfície, es deu a la seva privilegiada situació, a 2 Km 
de Guissona, però amb uns preus inferiors als del referit municipi. Això ha 
provocat l’aparició de consolidacions en el sector oest del nucli, que a la 
vegada ha generat unes bosses de sòl intermèdies que, algunes d’elles 
parcel·lades i que haurien seguit el procés de construcció en taca d’oli, han 
quedat en terra de ningú.   

 
El sector “Sector Ponent” MS-1 de Massoteres comprèn els sols 

intermedis entre zones consolidades en baixa densitat en el creixement 
natural del nucli en direcció a ponent, pràcticament parcel·lats però sense 
una estructura viària prou definida en algunes tramades.  
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
 
- Ordenar la zona intermèdia del sector de ponent del nucli de 

Massoteres. 
- Ordenar la estructura viària del sector, fixant les alineacions. 
- Aportar al municipi una espai lliure d’entitat relatiu als 

amplis sòls fruit de consolidacions recents, complementari a 
la plaça del parc. 

- Reurbanitzar i completar la urbanització de la zona 
- Reservar sòl per a la construcció d’habitatges protegits en la 

proporció reglamentària, situant-la en lloc preferent però no 
intermèdia en sòls de molt baixa densitat. No intercalar 
models plurifamiliars entre sòls d’habitatges unifamiliars 
aïllats. 

- Estudiar l’impacta mediambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 18.430 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllat (clau 7) 

- Densitat: 29 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 53 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.39 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 7.187 m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre 2.350 m2 (32.70%) 
 Habitatges: 29 unitats (54.72%) ajustats a superfície 

útil reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Alineacions  reajustar en el perímetre 
- Aigua potable. 
- Electre carrer. 
- Telefonia. 
- Desguassament. 
 
A completar 
 
- Reurbanització del sector 
- Alineacions trams de la trama viària ocupada per camins 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds   2.273 m2  12.33 % 
Vialitat             4.442 m2          24.11 % 
 
Total  SISTEMES        6.715 m2  36.44 % 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)  2.109 m2  11.44 % 
Unifamiliar aïllada ( clau 7)   9.606 m2  54.12 % 
 
Total ZONES URBANES         11.715 m2  63.56 % 
 
TOTAL            18.430 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni  
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MS-2 PLA DE MILLORA URBANA  

“MASSOTERES PERÍMETRE NORD”  
 
 
1. Definició 
 
El “Sector nord” MS-2 de Massoteres comprèn els sòls que ocupen 

el perímetre exterior del carrer de les valls, al nord del nucli, 
majoritàriament ocupats per coberts, marcant el perímetre exterior del nucli 
clos de Massoteres. 

 
El sector aporta al conjunt, el que seria complement de la illa que 

hores d’ara ocupa parcialment la zona esportiva municipal, tendint a la 
qualificació global d’equipaments d’aquesta illa, i aporta també sòls per a 
la construcció d’habitatges protegits. 

 
Aquest sòls es podrien considerar els reramurs de la zona closa de 

Massoteres, de manera que vista l’estructura parcel·lada dels predis, i la 
important concentració d’edificacions, unides a la existència de la majoria 
dels serveis urbanístics, tot i que requereixin una modernització, confereix 
la condició urbana al sector. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
 
- Reconvertir els usos actuals pels residencials. 
- Millorar el format de connexió amb la carretera substituint el 

camí actual per una comunicació adient. 
- Ajustar les alineacions.  
- Aportar sòl illa d’equipaments 
- Completar els serveis urbanístics, modificant els obsolets 
- Urbanitzar l’àmbit 
- Aportar sòl per a la construcció d’habitatges protegits en la 

proporció reglamentària. 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 8.991 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar en rengle  (clau 6) 

- Densitat: 48 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges màxim: 43 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.48 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 4.315 m2 de sostre 
- Habitatges protegits 

 Sostre: 1.792 m2 (41.53%) 
 Habitatges: 22 ut. (51.16%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents a completar 
- Alineacions  reajustar  
- Aigua potable. 
- Electre carrer. 
- Telefonia. 
- Desguassament. 
- Reurbanització del sector 
 
 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
 
Equipaments públics   2.235 m2  24.86 % 
Vialitat     2.394 m2  26.62 % 
 
Total  SISTEMES      4.629 m2  51.48% 
 
 
Zones 
 
Estructura tradicional (clau 3)  2.987 m2  33.23 % 
Unifamiliar Aïllat (7)   1.375 m2  15.29 % 
 
Total ZONES URBANES  4.362 m2  48.52 % 
 
TOTAL               8.991 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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TL-1 – PLA DE MILLORA URBANA  

“ZONA D’ACCÉS TALTEÜLL (MASSOTERES)”  
 
 
1. Definició  
 
A la zona d’accés a Talteüll arrenca el carrer Major, amb un traçat 

sinuós, que puja a les cotes altes del nucli on es situa la torre de Talteüll. 
L’arranjament del carrer Major resulta necessari, així com la ordenació dels 
sòls a ponent d’aquest carrer  

 
La indústria a l’extrem sud, pot mantenir-se sense majors problemes 

sempre que es compleixin les condicions d’ús i compatibilitat amb 
l’habitatge prevists al POUMP, alhora que se li atorga una condició mixta, 
en que resulta possible un habitatge per parcel·la. 

 
La proximitat del cementiri és una condició que és compartida per la 

pràctica totalitat dels habitatges de Talteüll, atesa la seva centralitat. El 
desnivell respecte aquesta zona unida a una franja de verd que a més de 
contribuir a la imatge de la zona, permet la regularització del carrer, 
permeten la ubicació d’uns habitatges a la zona intermèdia buida que 
completin el nucli urbà. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
 
- Traçar les alineacions del Carrer Major en la zona d’accés 

eliminant el traçat sinuós. 
- Ordenar la estructura viària del sector, regularitzant el vial.  
- En no contradir-se amb els objectius del POUP, es pot 

mantenir el magatzem industrial actual amb usos 
compatibles amb l’habitatge. 

- Aportar espai verd al sector, desdoblat en jardins al nord, i 
protecció respecte del cementiri a l’est. 

- Aportar uns pocs habitatges de protecció pública, 
proporcionat a la migrada zona de nova edificació 
residencial. 

- Reurbanitzar la zona 
- Estudiar l’impacte mediambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 4.680 m2 
- Tipologia  

 Estructura tradicional 
 Industrial  

- Densitat: 30 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 14 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.55m2/m2 

 Edificabilitat bruta residencial: 0.30 m2/m2 
 Edificabilitat industrial: 0.25 m2/m2 

- Edificabilitat màxima: 2.574 m2 de sostre 
 Edificabilitat residencial: 1.400 m2 
 Edificabilitat industrial: 1.174 

- Habitatges de protecció pública: 
 Sostre: 455 m2 (32.50% del sostre residencial) 
 Habitatges: 5 ut. (35.71%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Accés rodat. 
- Aigua potable. 
- Electre carrer. 
- Telefonia. 
- Desguassament. 
 
A completar 
- Completar la urbanització del sector 
- Alineacions carrer Major 
- Completar paviments 
- Completar desguassament 
- Completar aigua potable 
- Completar electre 
- Completar telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
- Estació depuradora d’Aigües residuals (EDAR) en cas que la 

nau industrial canvi l’activitat. 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds      577 m2  12.33 % 
Altres sistemes       556 m2  11.88% 
Vialitat             1.051  m2          22.46 % 
 
Total  SISTEMES           2.184 m2  46.67 % 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)    1.322 m2  28.25 % 
Industrial (clau 11)   1.174m2  25.08 % 
 
Total ZONES URBANES           2.496 m2  53.33 % 
 
TOTAL               4.680 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   Segon quadrienni 
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12.6 PMU – MONTORNÈS DE SEGARRA 
 
 

MT-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“MONTORNÈS SECTOR PONENT”  

 
 
 
1. Definició  
 
El sector “Sector Ponent” de Montornès de Segarra, MT-1,  comprèn 

el sòls a continuació en direcció oest respecte de la illa en que es combinen 
l’escola (local social), aparcaments i terrassa públics, i que contenen el vial 
d’accés rodat a la part alta del nucli.  

 

 
 
Aquest sector, que es vertebra a partir del carrer Hospitalet que 

conforma el seu límit nord, connecta també amb el carrer Major de forma 
discontínua mitjançant franges de 35 i 40 metres al sud-est i sud-oest del 
sector, omplint buits d’edificació d’aquest vial on es recolza el nucli de 
Montornès de Segarra.    
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Completar el teixit urbà del nucli de Montornès de Segarra 

per la seva banda oest. 
- Complementar el conjunt de sòls públics mitjançant la 

previsió d’una àrea de parc, contigua a l’àmbit del local 
social (antiga escola). 

- Dotar el vial d’accés a la part alta del nucli d’una amplada 
adient, facilitant un accés hores d’ara deficient. 

- Reconvertir les edificacions a l’extrem de ponent del sector. 
- Completar els serveis remodelant-ne els obsolets. 
- Urbanitzar el sector. 
- Aportar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública en les proporcions reglamentàries. 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 7.495 m2 
- Tipologies  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllat a aparellat (clau 7) 

- Coeficient edificabilitat: 0.55 m2 de sostre per m2 de sòl brut 
- Edificabilitat màxima: 4.122 m2 de sostre 
- Densitat màxima:  50 habitatges/ha. 
- Habitatges: 37 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 1.548 m2 (37.55%)   
 Habitatges; 19 ut. (51.35 %) ajustats a superfície útil 

reglamentària  
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Alineacions consolidada al carrer Major al sud 
- Reajustar alineació vial nord  
- Aigua potable. 
- Electre carrer. 
- Telefonia. 
- Desguassament. 
 
A completar 
 
- Reurbanització del sector nord 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds          836 m2    11.15 % 
Vialitat     2.271 m2  30.30 % 
 
Total  SISTEMES    3.107 m2  41.45 % 
 
Zones 
Zona d’estructura tradicional (clau 3)    715 m2    9.54 % 
Zona d’hab. unif. Aïllats (Clau 7) 3.673 m2  49.01 % 
   
 
Total ZONES URBANES  4.388 m2  58.55 % 
 
TOTAL     7.495 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni   
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MT-2 - PLA DE MILLORA URBANA  
“FALDA ESGLÉSIA DE MONTORNÈS DE S.”  

 
 
1. Definició 
 
El sector “Falda Església” MT-2 de Montornès de Segarra comprèn 

els sòls al sud i oest de l’església, a la falda del turó que omplen el vuit 
entre el carrer Hospitalet i el pla de l’establiment religiós. 

 
Els forts desnivells condicionen una estructura esglaonada de la 

edificació. La illa més meridional del sector, completament integrada als 
sòls urbans consolidats del nucli històric de Montornès de Segarra, 
mantindran per coherència aquesta tipologia, amb el handicap que 
suposaria l’alta densitat si el model es desenvolupés en més de 2 plantes 
(B+1). Aquest model s’aplicarà a la façana al carrer Hospitalet (al sud) i 
una planta (B), enrasada amb la primera planta del conjunt de cota baixa, 
en la façana al carrer de major cota (nord). 

 
Les altres pastilles, sense estar físicament desconnectades, sí 

contenen una major flexibilitat compositiva, pel que la qualificació com a 
habitatges unifamiliars aïllats o aparellats, resulta més indicada. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
- Respondre en la mesura del possible, els forts desnivells de 

l’entorn de l’església.  
- Estructurar el sector, aprofitant la precària estructura viària. 
- Ordenar la edificació.  
- Completar els serveis urbanístics, modificant els obsolets 
- Protegir d’edificació la falda immediata a l’església. 
- Mantenir l’amplada del vial d’accés a la part alta del nucli 

com a mínim fins el carrer del Castell. 
- Completar els serveis remodelant-ne els obsolets. 
- Urbanitzar el sector. 
- Aportar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública en la proporció reglamentària. 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 5.650 m2 
- Tipologies  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllada (clau 7) 
 Ordenació específica consolidada (clau 8) 

- Coeficient edificabilitat:  0.63 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 3.559 m2 de sostre 
- Densitat:  50 habitatges per hectàrea 
- Habitatges: 28 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.256 m2 (35.29%) 
 Habitatges: 15 (53.57%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 

 
 
 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-222- TÍTOL IV- NORMATIVA  

 
4. Serveis 
 
Existents 
 
- Alineacions a  reajustar 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
- Desguassament. 
 
A completar 
 
- Reurbanització de la zona 
- Alineacions nova trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds       1.089 m2    19.27% 
Vialitat     1.247 m2  22.08% 
 
Total  SISTEMES    2.336 m2  41.35% 
 
Zones 
Zona d’estructura tradicional (3) 1.749 m2  30.95% 
Zona d’hab. unif. Aïllats (7)  1.429 m2  25.29% 
Edificació consolidada (8)     136 m2    2.41% 
 
Total ZONES URBANES  3.314 m2  58.65% 
 
TOTAL     5.650 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni   
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 MT-3 - PLA DE MILLORA URBANA  
“GRANJA URBANA DE MONTORNÈS DE S.”  

 
 
1. Definició 
 
El sector “Granja Urbana” MT-4 de Montornès de Segarra comprèn 

la illa hores d’ara ocupada per un establiment ramader de fort impacte dins 
el nucli urbà del POUPM i pròxim al centre neuràlgic. 

 
L’establiment ramader de referència conté la recent autorització del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, fins a cert 
punt incomprensible a no ser que des de les instàncies mediambientals 
s’entengui que municipis com ara Montornès de Segarra, tenen una 
estructura rural en que les granges no hi fan nosa, contràriament a 
l’objectiu del POUPM en el sentit d’allunyar les granges dels nuclis urbans 
mitjançant fórmules de foment de les que pugui disposar el planejament . 

 
En aquest context, el POUPM preveu la delimitació d’un sector 

objecte de Pla de Millora Urbana que atorgui a la illa el caràcter residencial 
que li pertoca per l’emplaçament, i que del seu desenvolupament s’en 
puguin generar els recursos per al trasllat de la granja a indrets més 
indicats. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
- Eliminar l’ús ramader a mig termini dins el sòl urbà. 
- Ampliar l’Avinguda Josep Balcells i Cortada.  
- Completar els serveis urbanístics, modificant els obsolets 
- Ordenar la edificació en una zona de certa complexitat 

formal. 
- Urbanitzar el sector. 
- Dotar d’un espai verd que descongestioni el cul de sac 

inferior 
- Aportar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública en la proporció reglamentària. 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície 3.014 m2 
- Tipologies  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllada (clau 7) 

- Coeficient edificabilitat: 0.47 m2 de sostre per m2 de sòl brut 
- Edificabilitat màxima: 1.416 m2 de sostre 
- Densitat:  44 habitatges per hectàrea 
- Habitatges: 13 unitats 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 470 m2 (33.19% ) 
 Habitatges: 5 ut. (38.46%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Alineacions a  reajustar 
- Aigua potable. 
- Electre carrer. 
- Telefonia. 
- Desguassament. 
 
A completar 
 
- Reurbanització del sector 
- Alineacions nova trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds          712 m2    23.62% 
Vialitat     1.038m2  34.44% 
 
Total  SISTEMES    1.750m2  58.06% 
 
Zones 
Zona d’estructura tradicional (clau 3)    616 m2  20.44% 
Unifamiliar aïllada (clau 7)     648 m2  21.50% 
 
Total ZONES URBANES  1.264 m2  41.94% 
 
TOTAL     3.014 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni  
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 MT-4  -  PLA DE MILLORA URBANA  
“ZONA NORD DE MONTORNÈS DE S.”  

 
  
 
1. Definició 
 
La zona nord de Montornès conté unes actuacions que tenen com a 

punt destacat la transformació d’usos inadequats en el sòl urbà. 
L’Avinguda de Joan Balcells Cortada esdevé eix vertebrador d’aquesta 
transformació. Al nord d’aquest vial, hi ha una zona hores d’ara 
desvinculada d’aquest procés, que, amb una baixa densitat, complementaria 
el sòl urbà per la banda nord del nucli. 

 
 
Aquest sector es recolza sobre el referit carrer Josep Balcells on es 

completen les edificacions alineades al vial per la banda nord, fent un final 
d’aquets model coherent i integrat. Aquesta part del sector amb ordenació 
d’estructura tradicional permet ubicar-hi els habitatges de protecció 
pública, doncs el model permet habitatges ajustats a les mides 
reglamentàries d’aquesta modalitat d’habitatge. 

 
A partir d’aquest punt, es donen diverses alternatives que el PMU 

haurà d’analitzar, essent la que consta als plànols del POUPM un model 
merament indicatiu. L’allunyament de la edificació respecte dels espais de 
protecció del turó de l’església, seria un criteri vàlid segons els resultats de 
l’estudi paisatgístic. La circumval·lació total entorn  el turó de l’església, 
en un nivell d’uns 18 metres per sota de la cota del cim pot ser també 
interessant. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són: 

- Completar el nucli urbà per la banda nord 

- Conformar un bulevard arbrat complementari de la xarxa 

viària de la zona. 

- Dotar el sector d’habitatges de protecció pública en la 

proporció reglamentària. 

- Completar els serveis urbanístics. 

- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció. 

- Completar la circumval·lació entorn el turó de l’església. 

- Repartiment de beneficis i càrregues de la urbanització entre 
els propietaris del sector. 

 
 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 5.640 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllada (clau 7)  

- Coeficient edificabilitat: 0.44 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 2.481 m2 de sostre 
- Densitat: 36 habitatges habitatge per hectàrea 
- Habitatges: 20 unitats 
- Protecció pública 

 Sostre: 1080 m2 (43.53%) 
 Habitatges: 13 (65.00%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% (opcions legals d’aquesta cessió) 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Desguassament. 
 
A completar 
 
- Alineacions vialitat 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Bulevard verd        483 m2      8.56 % 
Vialitat     1.321 m2  23.43 % 
 
Total  SISTEMES            1.804 m2  31.99 % 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)  1.038 m2  18.40 % 
Unifamiliar aïllat (Clau 7)         2.798 m2  49.61 % 
 
Total ZONES URBANES         3.836 m2  68.01 % 
 
TOTAL            5.640 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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12.7 -  PMU  – ELS PLANS DE SIÓ 

 
 

LP-1 -  PLA DE MILLORA URBANA   
“SECTOR NORD-EST PALLARGUES”  

 
 
 
1. Definició 
 
El sector “Nord-est” LP-1 de les Pallargues (Plans de Sió) comprèn 

una llenca de sòl al final del carrer del raval, que es recull en virtut de la 
oportunitat de compactar el conjunt urbà, englobant la edificació existent.  
 

 
La idoneïtat d’aquesta llenca de sòl és gairebé la única via de 

creixement més enllà de la rehabilitació o d’alguna actuació aïllada en el 
sòl urbà, entretant no es desbloqueigin altres operacions expectants que no 
tenen cabuda en el present POUPM. 

 
L’accessibilitat a aquest sector és raonablement acceptable, doncs al 

perllongament del carrer raval, s’hi uneix el camí inferior que és continuïtat 
de la trama viària. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Incorporar la zona per la seva consideració peri urbana. 

- Dotar el carrer del raval de la directiva original i d’una 

amplada adient. 

- Dotar el sector d’habitatges de protecció pública en la 

proporció reglamentària. 

- Completar els serveis  

- Urbanitzar la zona 

- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 

 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 3.989 m2 
- Tipologies 

 Estructura tradicional 
 Estructura tradicional unifamiliar 

- Edificabilitat: 0.50 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 1.994 m2 de sostre 
- Densitat: 46 habitatge per hectàrea 
- Habitatges: 18 unitats 
- Protecció pública 

 Sostre: 808 m2 (40.52%) 
 Habitatges: 10 ut. (55.56%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Accés rodat 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Desguassament. 
 
A completar 
 
- Alineacions carrer raval i vial  est 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Zona verda      1.143 m2    28.65 % 
Vialitat     1.247 m2  31.26 % 
 
Total  SISTEMES    2.390  m2  59.91 % 
 
Zones 
Zona d’estructura tradicional  1.559 m2  40.09 % 
 
Total ZONES URBANES  1.559 m2  40.09 % 
 
TOTAL     3.989 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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CC-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“GRANGES EN SÒL URBÀ DE CONCABELLA” 

 
 
1. Definició 
 
El sector CC-1 “Granges en sòl urbà”, comprèn la part occidental 

dels sòls entre el riu Oró i el nucli consolidat de Concabella. 
 

 
  Per la part sud del sector, travessa el riu Oró, que segons es descriu 

en l’estudi d’inundabilitat del present POUPM, porta associades una zona 
fluvial (període de retorn 10 anys) que no admetria cap ús, qualificant-se 
com a zona de protecció hidrogràfica. La zona inundable, es qualifica com 
a parc urbà, quedant la vialitat i la edificabilitat del sector fora de les zones 
inundables (PR 500z). 

 
El sector presenta una sèrie d’edificacions destinades a magatzems i 

explotacions ramaderes, que són incompatibles amb la ordenació, que el 
PMU en contempla la transformació a ús residencial. 
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2. Objectius  
 
- Preservar les zones de ribera i les inundables derivades de 

l’estudi d’inundabilitat del pla, contribuint a la creació del 
Parc Urbà de la Ribera, d’acord amb allò que diu l’art. 2.15 
de la normativa urbanística del Pla territorial de Ponent en 
referència al manteniment o, en el seu cas, restauració de la 
vegetació riberenca per tal d’incrementar, en la mesura del 
possible, la funció connectora del conjunt del curs fluvial i 
influir positivament en la qualitat del paisatge dels espais 
urbans que travessa.  

- El parc urbà de la ribera haurà de seguir específicament 
l’establer a les Directrius de planificació i gestió de l’espai 
fluvial (ACA-2007)”.  

- El carrer que connecta la carretera L-324 en el PK 12+140 
MB L plaça major serà de sentit únic cap el nucli urbà. En la 
connexió amb la carretera se suprimiran els girs a l’esquerra. 

- Dotar el carrer del raval d’una amplada adient. 
- Redactar el projecte d’urbanització per tal de completar els 

serveis urbans incloent les indemnitzacions. Caldrà respectar 
la zona de servitud (zona d’ús públic de 5m. d’amplada). 

- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues. 
- El Pla de Millora Urbana i, en especial, el projecte 

d’urbanització s’adequaran als Criteris d’Intervenció en els 
espais fluvials (ACA, març 2002) i a les Directrius de 
planificació i gestió de l’espai fluvial (ACA-2007). 

 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície 9.444 m2 
- Tipologia: Estructura tradicional (clau 3) 
- Coeficient d’edificabilitat: 0.45 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 4.249 m2 de sostre 
- Densitat: 48 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 45 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.350 m2 (31.77%) 
 Habitatges: 16 ut. (35.56%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Accés rodat. 
- Paviments parcials. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Reurbanització del sector 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Parc urbà (clau 13)      3.365 m2    35.63% 
Vialitat     3.070 m2  32.51%  
 
Total  SISTEMES    6.435 m2  68.14% 
 
Zones 
Zona d’Estructura tradicional (3) 3.009 m2  31.86%  
 
Total ZONES URBANES  3.009 m2  31.86% 
 
TOTAL         9.444 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni  
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CC-2 - PLA DE MILLORA URBANA  

“CARRER DE LES AFORES DE CONCABELLA”  
 
 
 
1. Definició 
 

El sector CC-2 “Carrer de les afores” de Concabella, comprèn una bossa 
de sòl amb façana al referit carrer de les afores i entre aquest i el riu Oró, 
immediat al nucli consolidat, on hi havia hagut la una nau de desengreix, 
amb presumptes restes contaminants en el subsòl. 

 

 
La col·lindància d’aquest sector amb el sector CC-1, i la pràctica 

coincidència dels objectius i similitud formal, fan possible una parc urbà de 
la ribera coherent, que agruparia els sòls inundables llevat de la zona 
inundable amb període de retorn 10 anys, que quedaria com a ribera 
pública.  
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2. Objectius  
 
- Preservar les zones de ribera i les inundables derivades de 

l’estudi d’inundabilitat del pla, contribuint a la creació del 
Parc Urbà de la Ribera, d’acord amb allò que diu l’art. 2.15 
de la normativa urbanística del Pla territorial de Ponent en 
referència al manteniment o, en el seu cas, restauració de la 
vegetació riberenca per tal d’incrementar, en la mesura del 
possible, la funció connectora del conjunt del curs fluvial i 
influir positivament en la qualitat del paisatge dels espais 
urbans que travessa. El parc urbà de la ribera haurà de seguir 
específicament l’establer a les Directrius de planificació i 
gestió de l’espai fluvial (ACA-2007)”.  

- Condicionar el desenvolupament a l’anàlisi en detall de la 
qualitat del subsòl i a les conclusions i  propostes d’actuació 
que se’n derivin, que en tot cas hauran de comptar amb el 
vist i plau del departament de Medi Ambient i Habitatge. 

- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues, 
- El PMU i en especial, el projecte d’urbanització, s’adequaran 

als Criteris d’Intervenció en els espais fluvials (ACA, març 
2002) i a les Directrius de planificació i gestió de l’espai 
fluvial (ACA-2007), i respectaran la zona de servitud (zona 
d’ús públic de 5m. d’amplada).. 

 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- La tramitació del present PMU s’ha de sotmetre a la 

valoració de l’Agència de Residus de Catalunya 
- Superfície: 8.578 m2 
- Tipologies:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Coeficient d’edificabilitat brut: 0.36 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 3.088 m2 de sostre 
- Densitat: 38 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 32 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 987 m2 (31.96%) 
 Habitatges: 12 ut. (37.50%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Accés rodat. 
- Paviments parcials. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds (bulevard)    2.967 m2    34.59% 
Vialitat     2.503 m2  29.18%  
 
Total  SISTEMES    5.470 m2  63.77% 
 
Zones 
Estructura tradicional   3.108 m2  36.23%  
 
Total ZONES URBANES  3.108 m2  36.23% 
 
TOTAL              8.578 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni   
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CC-3 - PLA DE MILLORA URBANA  
“SECTOR EST DE CONCABELLA”  

 
 
 
1. Definició 
 
El sector “extrem est” CC-3 de Concabella (Plans de Sió) comprèn 

sòls urbans no consolidats a l’est del nucli, on presumptament hi havia 
hagut la una nau de desengreix amb restes contaminants en el subsòl. 

 

 
Aquest sector inclou prop de la meitat d’una illa urbana, consolidada 

per la banda nord. Per la banda est, es marca el límit d’aquesta illa 
superposant un carrer de 10 metres d’maplada sobre el que seria hores 
d’ara un camí d’accés indefinit, recollint la consolidació existent a llevant 
d’aquest nou carrer. 

 
La ordenació s’estructura en base a dos models; la estructura 

tradicional seguint la pauta de la illa per la banda nord, i l’habitatge 
unifamiliar esponjant el model a m ida que ens acostem al sòl no 
urbanitzable. Aquesta dualitat de qualificació, permet reservar per a 
l’habitatge assequible la pert més densa. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Condicionar el desenvolupament a l’anàlisi en detall de la 

qualitat del subsòl i a les conclusions i  propostes d’actuació 
que se’n derivin, que hauran de constar en el PMU. 

- L’anàlisi del terreny, així com les operacions de neteja i 
recuperació de sòls previstes han de ser validades per 
l’Agència de residus de Catalunya, que haurà d’emetre 
informe favorable en el marc de l’aprovació del Pla de 
Millora Urbana. 

- Completar la illa urbana consolidada en prop de la meitat de 
la seva superfície 

- Incorporar la zona i el cobert existent a l’est del sector. 
- Completar els serveis remodelant-ne els obsolets. 
- Ordenar la edificació i volumetria en aquest sector de 

Concabella. 
- Dotar el sector d’habitatges de protecció pública. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- La tramitació del present PMU s’ha de sotmetre a la 

valoració de l’Agència de Residus de Catalunya 
- Superfície 8.069 m2 
- Tipologies:  

 Estructura tradicional (clau 3)  
 Unifamiliar aïllat (clau 7) 

- Coeficient d’edificabilitat: 0.40 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 3.227 m2 de sostre 
- Densitat: 38 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 30 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.476 m2 (45.74%) 
 Habitatges: 18 ut. (60.00%)  ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Accés rodat. 
- Xarxa de camins 
- Paviments parcials. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds (bulevard)       912 m2    11.30% 
Vialitat     3.416 m2  42.34%  
 
Total  SISTEMES    4.328 m2  53.64% 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)  1.274 m2  15.79%  
Unifamiliar aïllat aparellat (clau 7) 2.467 m2  30.57% 
 
Total ZONES URBANES  3.741 m2  46.36% 
 
TOTAL              8.069 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni  
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CC-4- PLA DE MILLORA URBANA  
“SECTOR NORD EST DE CONCABELLA”  

 
 
 
1. Definició 
 
El “sector nord-est” CC-4 de Concabella (Plans de Sió) comprèn sòls 

urbans no consolidats al nord-est del nucli, a tocar la carretera de Tàrrega a 
Guissona.. 
 

 
 
L’estructura d’aquest sector es a base d’estructura tradicional, amb 

una pastilla al sud a base d’habitatges unifamiliar, assimilable al el model 
equivalent del sector CC-3.   

 
La franja de verd adossada a la carretera de Tàrrega a Guissona a tot 

el front del nucli, proposada per la Comissió d’Urbanisme de lleida, 
adoptaria una ampliació progressiva en aquest sector, conformant un parc 
urbà on desembocaria la referida franja, com a final de la travessia urbana. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Condicionar el desenvolupament a l’anàlisi en detall de la 

qualitat del subsòl i a les conclusions i  propostes d’actuació 
que se’n derivin, que hauran de constar en el PMU. 

- L’anàlisi del terreny, així com les operacions de neteja i 
recuperació de sòls previstes han de ser validades per 
l’Agència de residus de Catalunya, que haurà d’emetre 
informe favorable en el marc de l’aprovació del Pla de 
Millora Urbana. 

- Completar el nucli per la banda nord-est 
- Crear un parc urbà adossat a la carretera de Tàrrega a 

Guissona on desembocaria la franja verda a tot el front de la 
carretera. 

- Completar els serveis remodelant-ne els obsolets. 
- Dotar el sector d’habitatges de protecció pública. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
- La ordenació del sòl que consta en la documentació gràfica 

del POUPM té caràcter indicatiu, per lo qual el PMU podrà 
plantejar un redistribució d’espais d’acord amb  els preceptes 
reglamentaris.  

 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 9259 m2 
- Tipologies:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllat (clau 7)  

- Coeficient d’edificabilitat: 0.48 m2/m2 Edificabilitat 
màxima: 4.444 m2 de sostre 

- Densitat: 32 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 29 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.350 m2 (30.38%) 
 Habitatges: 16 ut.  (55.17%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Accés pavimentat carretera i camí intermig. 
- Vialitat apuntada  
- Aigua potable a part del sector. 
- Electre a part del sector. 
- Telefonia a part del sector. 
 
A completar 
 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds   2.317 m2    25.02% 
Vialitat     1.714 m2  18.52%  
 
Total  SISTEMES    4.031m2  43.54% 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)  4.441 m2  47.96%  
Unifamiliar aïllat (clau 7)     787 m2    8.50% 
 
Total ZONES URBANES  5.228 m2  56.46% 
 
TOTAL              9.259 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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PMU – EL CANÓS (Els Plans de Sió) 

 
ELC-1  - PLA DE MILLORA URBANA  

“EL CANÓS SECTOR PONENT”  
 
 
1. Objecte  
 
El sector “Ponent” ELC-1 comprèn els sols a ponent mateix del nucli 

històric de El Canós (Plans de Sió), ocupats hores d’ara per coberts a 
remodelar. 

 

 
El sector objecte de Pla de Millora Urbana ELC-1, ocupa la part 

occidental respecte del nucli històric, d’una pastilla formada pel carrer que 
delimita el nucli històric per la seva banda de ponent, i per un vial de 
circumval·lació que envolta la zona de coberts on es troba el sector, 

 
La indicació de la Comissió d’Urbanisme de Lleida (v. Títol II) en el 

sentit de adaptar la delimitació del sector al camí circumval·lant a ponent, 
unida a la prioritat de conjunts volumètrics alineats a vial assimilables als 
preexistents, ha condicionat models, si bé plurifamiliars, amb alçades a 
base de dues plantes (B+1) amb característiques formals assimilables al 
casc antic històric (clau 3a), en ordre a no desvirtuar els valors 
arquitectònics de El Canós. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Remodelar les edificacions reconvertint l’ús 
- Ampliar el vial frontal 
- Ordenar la edificació i volumetria en aquest sector de El 

Canós. 
- Dotar el nucli d’habitatges de protecció pública en la 

proporció reglamentària. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització incloent les 

indemnitzacions. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Prestar especial atenció a no agredir el paisatge característic 

de El Canós, tant pel que fa a la volumetria com als materials 
a emprar. 

- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 
ordenació. 

 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 7.515 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllat (clau 7)  

- Coeficient d’edificabilitat: 0.46 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 3.456 m2 de sostre 
- Densitat: 42 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 31 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre; 1.109 m2 (32.09%) 
 Habitatges: 13 (41.94%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Paviments parcials. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Urbanització del camí/carrer  de circumval·lació  
- Definició d’alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds    2.377 m2    31.63% 
Vialitat     1.834 m2  24.40%  
 
Total  SISTEMES    4.211 m2  56.03% 
 
Zones 
Zona d’estructura tradicional:  1.473 m2  19.60% 
Zona Unifamiliar aïllat (clau 7)  1.831 m2  24.37%  
 
Total ZONES URBANES  3.304 m2  43.97% 
 
TOTAL              7.515 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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12.8 PMU – HOSTAFRANCS (Els Plans de Sió) 
 
 

PLA DE MILLORA URBANA  
HF-1 “HOSTAFRANCHS SECTOR NORD”  

 
 
1. Objecte  
 
El sector HF-1 Hostafrancs sector nord abasta una illa al nord el 

nucli urbà, ocupada per coberts, que apart la condició urbana, tenen una 
clara vocació residencial. 

 

 
La proposta del gràfic no és més que un assaig del que podria ser-ne 

la ordenació. Aprofitant camins perimetrals al clos d’ Hostafrancs, es 
generaria una circumval·lació que definiria l’àmbit amb precisió. 

 
Es pot configurar un sector en que en ordre a no pressionar sobre el 

nucli històric amb la proximitat en que hores d’ara es situen els coberts 
existents, cal algun element que doti l’àmbit d’una certa qualitat ambiental 
en un espai hores d’ara ombrívol, o si més no, sense massa atractiu 
residencial. Darrera d’aquest eventual bulevard amb façana a la 
circumval·lació, un vial auxiliar donaria accés a una pastilla d’habitatges 
d’estructura tradicional, la major part dels quals serien d’ús unifamiliar. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Remodelar ambientalment els reramurs del nucli clos de 

Hostafrancs. 
- Crear una zona verda que descongestioni la zona i li atorgui 

qualitat ambiental i atractiu residencial. 
- Urbanització integral carrer de les escoles. 
- Dotar Hostafrancs d’habitatges de protecció pública en  la 

proporció reglamentària. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 6.280 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Coef. d’edificabilitat: 0.48 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 3.014 m2 de sostre 
- Densitat: 39 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 24 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 986 m2 (32.71%) 
 Habitatges: 12 ut. (50.00%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds       1.593 m2    25.37% 
Vialitat     2.707 m2  43.10%  
 
Total  SISTEMES    4.300 m2  68.47% 
 
Zones 
Zona d’estructura tradicional (cl. 3) 1.980 m2  31.53%  
 
Total ZONES URBANES  1.980 m2  31.53% 
 
TOTAL      6.280 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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HF-2  - PLA DE MILLORA URBANA  

“HOSTAFRANCHS SECTOR PONENT”  
 
 
1. Objecte  
 
El sector HF-2 Hostafrancs sector ponent abasta una illa al sud-oest  

del nucli urbà, parcialment ocupat per coberts, que apart la condició 
urbana, té una clara vocació residencial. 

 

 
 

El sector té una configuració discontínua i completa la ordenació de 
l’entorn nord i oest del clos tancat de Hostafrancs, deixant el seu perímetre 
en condicions de residir-hi. Es crea un espai lliure a l’extrem nord del 
sector, que enllaçaria amb el bulevard verd del sector HF-1  La reserva 
d’equipaments es situa a tocar el local social. 

 
Aquest és pràcticament l’únic sector en que l’habitatge de protecció 

pública té les característiques d’unifamiliar aïllat, doncs en aquesta zona no 
seria coherent una qualificació més densa. 

 
 
 
 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-251- TÍTOL IV- NORMATIVA  

 
 
 
 
 
2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Reconvertir una zona de coberts i solars lliures en residencial 
- Ordenar la edificació i volumetria en aquest sector de  

Hostafrancs 
- Reservar un espai per a l’eventual ampliació del local social. 
- Dotar Hostafrancs d’habitatge de protecció pública. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció.  
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície 4.485 m2 
- Tipologia:   

 Unifamiliar aïllat (clau 7) 
- Coeficient d’edificabilitat: 0.37 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 1.659 m2 de sostre 
- Densitat: 25 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 11 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 560 m2 (33.76%) 
 Habitatges: 4 ut. (36.36%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Urbanització integral carrer des de la plaça de l’església fins 

el carrer de les escoles. 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds          618 m2    13.78 % 
Equipament públic      390 m2    8.70 % 
Vialitat     1.119 m2  24.94 %  
 
Total  SISTEMES    2.127 m2  47.42 % 
 
Zones 
Zona Unifamiliar aïllat (clau 7)  2.358 m2  52.58 %  
 
Total ZONES URBANES  2.358 m2  52.58% 
 
TOTAL      4.485 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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PMU  – MONT-ROIG (Els Plans de Sió) 
 
 

MR-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“SECTOR GRANGES URBANES OEST DE MONT-ROIG”  
 
 
1. Objecte  
 
El sector MR-1 de Mont-roig comprèn la granja urbana situada a 

ponent del nucli, amb façana al carrer de les escales.. 
 

 
Aquest sector escenifica a la perfecció aquell objectiu del present 

POUPM consistent en fomentar el trasllat (o clausura) de les explotacions 
ramaderes dins els nuclis urbans, foment que es materialitza  mitjançant la 
reconversió dels usos actuals a residencial. 

 
Aquest procés de transformació requereix un període de temps 

prudent, doncs un trasllat a corre cuita i precipitat seria traumàtic.  La nova 
ordenació seria en base a l’estructura tradicional de baixa alçada (B+1+G), 
majoritàriament unifamiliar, amb espai lliure públic lateral . 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 

- Eliminar l’ús ramader en el nucli urbà. 
- Ordenar la edificació i volumetria en aquest sector de 
Mont-roig. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització incloent les 
indemnitzacions. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Preveure espai lliure a la zona per a gaudi dels 
ciutadans. 
- Dotar Mont-roig d’habitatge de protecció pública 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de 
la ordenació en cas d’haver-n’hi  més de un. 

 
 
 
 
 

3. Paràmetres  
 

- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ CONSOLIDAT 
- Superfície: 2.794 m2 
- Tipologia  

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Coeficient d’edificabilitat: 0.55 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 1.536 m2 de sostre 
- Densitat: 40 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 11 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 490 m2 (31.90%) 
 Habitatges: 6 ut. (54.55%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Desguàs 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar o millorar 
 
- Definició d’alineacions de l’edificació 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds       1.125 m2    40.26 % 
Altra vialitat       306 m2  10.96 %  
 
Total  SISTEMES    1.431 m2  51.22 % 
 
Zones 
Zona Unifamiliar aïllat (clau 7)  1.363 m2  48.78 %  
 
Total ZONES URBANES  1.363 m2  48.78 % 
 
TOTAL      2.794 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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MR-2 - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECTOR SEUD CARRER DE PELAGALLS DE MONT-ROIG”  
 
 
1. Objecte  
 
El sector MR-2 de Mont-roig (Plans de Sió) abasta una bossa de sòl 

urbà, consolidada en base a usos impropis per a aquesta mena de sòl, 
situada a l’est del nucli de Mont-roig, recolzada sobre el camí de Pelagalls, 
que esdevé el seu límit nord.. 
 

 
 
L’explotació ramadera i els coberts existents en el sector són 

incompatibles amb el planejament. La previsió d’execució per al segon 
quadrienni dóna coll per a completar l’amortització de les instal·lacions 
existents i, eventualment, a la demanda de sòl per a habitatge que en 
justifiqui la clausura o trasllat de l’explotació actual.  
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Eliminació de l’actual us ramader del sector. 
- Reconversió dels coberts actuals a zona residencial 
- Ordenar la edificació i volumetria en aquest sector de Mont-

roig. 
- Preveure una espai verd en el sector útil per al conjunt del 

nucli. 
- Dotar Mont-roig d’habitatges de protecció pública. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització incloent les 

indemnitzacions. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 4.917 m2 
- Tipologia:  

 Unifamiliar aïllat o adossat (clau 7)  
- Coef. d’edificabilitat: 0.43 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 2.114 m2 de sostre 
- Densitat: 27 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 13 unitats 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 658 m2 (31.13%) 
 Habitatges: 4 ut. (30.77%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Definició d’alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds          665 m2    13.52 % 
Vialitat     1.202 m2  24.45 %  
 
Total  SISTEMES    1.867 m2  37.97 % 
 
Zones 
Zona Unifamiliar aïllat (clau 7)  3.050 m2  62.03 %  
 
Total ZONES URBANES  3050 m2  62.03 % 
 
TOTAL      4.917 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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PMU  – RATERA (Els Plans de Sió) 
 

RT-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“ENTORN DE  RATERA”  

 
 
1. Objecte  
 
El sector RT-1 “Entorn de Ratera”,  comprèn el front de la carretera, 

contenint l’accés al nucli. L’espai delimitat per la carretera al nord-est, el 
nucli consolidat de ratera a ponent, i el vial d’accés al nucli per llevant i 
migdia, conté sòls periurbans de Ratera ocupats majoritàriament per una 
explotació ramadera amb front la carretera, aptes per a la seva reconversió 
envers un ús residencial d’acord amb el caràcter rural disseminat de Ratera. 

 
La migrada edificació privada, amb densitat: 21 habitatges per ha, 

combinada amb l’important percentatge de sistemes, derivats de 
l’ampliació del vial d’accés fins a 8 metres i la disposició d’una àrea lliure 
públic separador el nou creixement residencial dels sòls consolidats, als que 
s’hauria d’afegir un separador (“parterre”) en el front de la carretera que 
n’impedeixi l’accés per aquesta banda, compromet l’Administració a 
implicar-s’hi en el procés de redacció i gestió. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Resoldre la mobilitat del nucli.  
- L’ordenació del sector s’ha d’ajustar al caràcter rural del 

disseminat de Ratera, de manera que s’utilitzi la cessió 
d’espai lliure públic per separar el nou creixement 
residencial dels volums edificats consolidats. 

- Conformar un espai lliure públic per a separar el nou 
creixement residencial dels volums edificats consolidats. 

- Eliminació de l’actual us ramader del sector. 
- Reconversió dels coberts actuals a zona residencial 
- No es permetrà l’accés directe a les parcel·les a la carretera 

L-304 en el pk 12+700.. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització incloent les 

indemnitzacions. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 3.459 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional unifamiliar entre mitgeres 
(clau 3d) 

- Coeficient d’edificabilitat: 0.34 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 1.176 m2 de sostre 
- Densitat: 21 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 7 unitats 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Definició d’alineacions de la trama viària perimetral 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds          656 m2    18.97% 
Vialitat     1.013 m2  29.28%  
 
Total  SISTEMES    1.669 m2  48.25% 
 
Zones 
 
Zona d’estructura tradicional (clau 3) 1.790 m2  51.75% 
 
Total ZONES URBANES  1.790 m2  51.75% 
 
TOTAL      3.459 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   Segon quadrienni 
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PMU  – SISTERÓ (Els Plans de Sió) 

 
SS-1 - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECTOR DE PONENT DE  SISTERÓ”  
 
1. Objecte  

El sector SS-1 “Sector de ponent de Sisteró” comprèn sòls a ponent 
d’edificacions i solars amb façana a la travessia de Sió ocupats per una 
explotació ramadera obsoleta,  que arriba fins al perllongament de la plaça 
del dipòsit i fins a tocar la carretera de Pelagalls. 

 
La mena de bulevard que neix del nucli històric de Sisteró, on 

hi ha el dipòsit en posició centrada, té la continuïtat envers el nou 
sector objecte de pla de millora urbana, amb la mateixa amplada. 

 
El vial perimetral per la banda de ponent, que enllaçaria amb 

aquest saló urbà, continuaria envers la carretera de Pelagalls. 
 
Els models d’edificació n o poden ser especialment densos, 

predominant l’edificació unifamiliar aïllada o formant grups petits. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Eliminar la granja obsoleta a ponent del nucli, d’acord amb 

els criteris generals del POUPM. 
- Ordenar el sector preferentment a base de unifamiliar aïllat o 

adossat els sòls a ponent dels solars a façana a la travessia de 
Sió.   

- Estudi de la possibilitat de dotació d’aparcament públic 
cèntric. 

- Completar els serveis urbans, definint les alineacions. 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció 
- Possibilitat de desdoblament del sector en dos subsectors 

amb els requisits legals per a fer factible tal divisió. 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
- Tot i la relativa distància respecte del riu, el Pla de Millora 

Urbana i, en especial, el projecte d’urbanització s’adequaran 
als Criteris d’Intervenció en els espais fluvials (ACA, març 
2002) i a les Directrius de planificació i gestió de l’espai 
fluvial (ACA-2007). 

 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície : 9.093 m2 
- Tipologia preferent:  

 Unifamiliar aïllat (clau 7) 
- Coeficient d’edificabilitat: 0.40 m2/m2 m2  
- Edificabilitat màxima: 3.637 m2 de sostre 
- Densitat: 28 habitatges per ha. 
- Habitatges: 25 ut. 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.122 m2 (30.90%) 
 Habitatges: 8 ut. (32.00%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
 
- Definició d’alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds          794 m2      8.73% 
Vialitat     2.921 m2  32.34%   
Altres sistemes       190 m2    2.08% 
 
Total  SISTEMES           3.905 m2  42.95% 
 
Zones 
Habitatge unifamiliar (clau 7)  5.188 m2  57.05% 
 
Total ZONES URBANES  5.188 m2  57.05% 
 
TOTAL            9.093 m2  100.00 % 
 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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12.8 -  PMU  – SANT GUIM DE LA PLANA 
 

PLA DE MILLORA URBANA SG-1 
“SECTOR EST DE ST. GUIM DE LA PLANA”  

 
 
1. Definició 
 
El “Sector est de Sant Guim de la Plana” SG-1,  comprèn una àrea de 

sòl no consolidat, col.lindant amb el Nucli històric de Sant Guim de la 
Plana, i formant migera amb sòls d’estructura tradicionals pertanyents al 
nucli antic. 
 

 
  

Aquests sòls amb façana al carrer que circumval·la el nucli històric 
per la banda de llevant, són la continuació natural de les edificacions 
d’estructura tradicional existents a la illa nord del sector. La condició 
urbana d’aquests sòls es resol mitjançant l’estructura tradicional en que la 
zona d’habitatge protegit té la condició plurifamiliar equivalent a la 
edificació consolidada contigua, mentre que la resta de sòls, limiten l’ús a 
l’unifamiliar segons alineació de vial. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Mantenir el model d’estructura tradicional adossant migeres 

a les edificacions del nucli antic de Sant Guim de la Plana. 
- Assolir la transició envers models menys densos (unifamiliar 

alineat a vial). 
- Aportar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública. 
- Millorar la mobilitat de l’entorn, mitjançant ampliacions en 

el vial de circumval·lació del nucli. 
- Crear una zona de verd públic com centre de relació i esbarjo 

dels residents. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 5.286 m2 
- Tipologies: 

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Coef. d’edificabilitat: 0.71 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 3.747 m2 de sostre 
- Densitat: 65 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 34 unitats. 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 1.249 m2 (33.33%) 
 Habitatges: 16 ut. (39.02%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Paviments. 
- Desguàs 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia. 
 
A completar 
- Alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds          950 m2    17.97% 
Vialitat     1.464 m2  27.70%  
 
Total  SISTEMES           2.414 m2  45.67% 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)  2.872 m2  54.33% 
 
Total ZONES URBANES          2.872 m2  54.33% 
 
TOTAL             5.286 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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SG-2 - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECTOR INTERMEDI DE ST. GUIM DE LA PLANA”  
 
 
1. Definició 
 
El “Sector intermedi de  Sant Guim de la Plana” SG-2,  complementa 

l’illa parcialment ocupada per edificis pertanyents al nucli antic de Sant 
Guim de la Plana i edificis pertanyents al sector SG-1, ambdós d’estructura 
tradicional, i una illa a l’est amb expectatives no més enllà de dos 
habitatges unifamiliars com a pas previ als sòls rústecs amb que limita. 

 

  
Aquest complement de la illa a l’est del nucli antic, no té més 

alternativa lògica que mantenir la estructura tradicional com a model, però 
la combinació d’aquest sector amb el sector SG-1 amb que limita al sud, 
permet interessants combinacions de zona verda, que en conjunt configuren 
un parc de 2.661 m2. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Mantenir el model d’estructura tradicional, assimilant-lo a 

les edificacions del nucli antic de Sant Guim de la Plana amb 
qui comparteix l’illa. 

- Assolir la transició envers models menys densos (habitatges 
unifamiliars alineats a vial). 

- Aportar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública. 

- Millorar la mobilitat de l’entorn, mitjançant mides de vialitat  
quelcom més àmplies que les pròpies dels nuclis antics. 

- Crear una zona de verd públic com a centre de relació i 
esbarjo dels residents que combinada amb la zona verda al 
sud del sector, permetin configurar un parc urbà. 

- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització incloent les 

indemnitzacions. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 6.711 m2 
- Tipologies: 

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllat (clau 7) 

- Coeficient d’edificabilitat: 0.58 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 3.911 m2 de sostre 
- Densitat: 46 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 31 unitats. 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 1.647 m2 (42.11%) 
 Habitatges: 21 ut. (67.74%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Accés rodat. 
- Electre. 
- Telefonia. 
- Desguàs 
- Aigua potable 
 
A completar 
- Alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds       1.711 m2    25.50% 
Vialitat        978 m2  14.57%  
 
Total  SISTEMES           2.689 m2  40.07% 
 
Zones 
Unifamiliar aïllat (clau 7)  2.828m2  42.14%  
Estructura tradicional (clau 3)  1.194 m2  17.79% 
 
Total ZONES URBANES          4.022 m2  59.93% 
 
TOTAL             6.711 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni   
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SG-3 - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECOR NORD-EST DE ST. GUIM DE LA PLANA”  
 
 
1. Definició 
 
El “Sector nord-est de Sant Guim de la Plana” SG-3,  comprèn els 

sòls a l’est de l’Església del poble, agrupant sòls desordenats i amb barreja 
d’usos que n’impedeix el funcionament urbà.    
  

 
La solució a aquesta complexitat passa per adreçar el vial que venint 

de l’est, desemboca amb força dificultant a l’àmbit de l’església, adoptant 
la directriu envers la carretera, traduint els vials i camins sobtats de la zona 
en una xarxa complementària. 

 
Aquest via vertebrador, separaria activitats industrials al nord-est, 

respecte de models més assimilables als nuclis rurals com ara la estructura 
tradicional de baix altura.  

 
La resta de la traça, contindria un model de cases aparellades de dues 

alçades i golfes (B+1+G), configurades directament pel planejament en 
ordre a situar fins a 10 unitats d’una forma ordenada i coherent. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Modificar el vial que ve de l’est, sortint a la carretera i 

transformar aquest vial en vertebrador de la zona. 
- Mantenir el model d’estructura tradicional a l’entorn de 

l’església. 
- Assolir la transició envers models menys densos (habitatges 

adossats de configuració unívoca Clau 8). 
- Integrar al medi urbà les dues indústries- magatzem 

existents. 
- Aportar sòl per a la construcció d’habitatge de protecció 

pública.  
- Millorar la mobilitat de l’entorn, mitjançant mides de vialitat  

d’un mínim de 10 metres d’amplària. 
- Intercalar zona de verd públic que configurin un mosaic 

integrador de la zona, obrint les visuals. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 9.739 m2 
- Tipologies: 

 Habitatge adossat de configuració unívoca (clau 8) 
 Estructura tradicional (clau 3) 
 Indústria compatible (clau 11) 

- Coef. d’edificabilitat: 0.56 m2/m2  
- Coeficient d’edificabilitat residencial: 0.42 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 5.453 m2 (4.090 m2 residencials) 
- Densitat: 37 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 36 unitats. 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 1.330 m2 (32.52% del sostre residencial) 
 Habitatges: 16 ut. (43.24%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Accés rodat. 
- Aigua potable 
- Electre 
- desguàs 
- Telefonia. 
 
A completar 
- Definició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds       1.196 m2    12.38% 
Vialitat     3.144 m2  32.28%  
Altres sistemes       578 m2    5.94% 
Total  SISTEMES           4.918 m2  50.50% 
 
Zones 
Unifamiliar unívoc (clau 8)  1.365 m2  14.02%  
Estructura tradicional (clau 3)  1.075 m2  11.04% 
Indústria compatible   2.381 m2  24.44% 
 
Total ZONES URBANES          4.821 m2  49.50% 
 
TOTAL      9.739 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni 
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CB-1 - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECTOR DISCONTINU DE COMABELLA (ST. GUIM DE LA P.)”  
 
 
1. Definició 
 
El “Sector discontinu Comabella (Sant Guim de la Plana)”,  comprèn 

sòls a l’est i a l’oest del nucli urbà respectivament, configurant un sector 
discontinu, reduint considerablement a instàncies de la Comissió 
d’urbanisme de Lleida, els àmbits de creixement previstos en el POUPM 
aprovat inicialment. Aquests sòls estan ocupats hores d’ara per 
construccions on es barregen habitatges, granges i coberts, en una plana 
superior als marges a la vall dels quals es situa la carretera, i a través dels 
quals hi ha l’accés a Comabella. 

 

  
 
Els marges a la zona sud del sector quedarà com a sòl no 

urbanitzable en tenir un pendent superior al 20% i no impedir el creixement 
de Comabella. 

 
La zona es reordena amb un  ús residencial esponjat, amb dues zones 

verdes importants a est i oest del sector. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Compactar el nucli de Comabella, ordenant el seu perímetre 

est i oest. 
- Reconvertir els usos impropis 
- Assolir la transició envers models menys densos  
- Mantenir les consolidacions residencials existents. 
- Millorar la mobilitat de l’entorn. 
- Intercalar zones de verd públic que configurin un sector  

integrador de la zona, obrint les visuals d’una zona hores 
d’ara difícil. 

- Aportar sòl per a la construcció d’habitatge protegit. 
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 6.960 m2 
- Tipologies: 

 Habitatge consolidat (clau 8) 
 Estructura tradicional (clau 3) 

- Coeficient d’edificabilitat: 0.57 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 3.967 m2 de sostre 
- Densitat: 42 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 29 unitats. 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 1.224 m2 (30.85%)  
 Habitatges: 15 ut. (51.72%)  ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Accés rodat. 
- Electre. 
- Aigua potable 
- Desguassament 
- Telefonia. 
 
A completar 
- Alineacions complementàries de la trama viària 
- Paviments 
- Complements desguassament 
- Complement aigua potable 
- Complement electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds       2.008 m2    28.85% 
Aparcament        630 m2    9.05% 
Vialitat     1.820 m2  26.15%  
 
Total  SISTEMES             4.458 m2  64.05% 
 
Zones 
Consolidat (clau 8)      715 m2  10.27% 
Estructura tradicional (clau 3)  1.787 m2  25.68% 
 
Total ZONES URBANES          2.502 m2  35.95% 
 
TOTAL              6.960 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni   
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VF-1  - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECTOR DE PONENT DE VICFRED (ST. GUIM DE LA P).”  
 
 
1. Definició 
 
El “Sector de Ponent de Vicfred (Sant Guim de la Plana)”,  comprèn 

els sòls a l’extrem de ponent del nucli, entorn el carrer de Ponent, que 
esdevé el passeig d’accés a la Plaça de Sant Jordi, i a l’ansem, vial d’accés 
a Vicfred des de la carretera  
 

  
El sector conté coberts i granges existents a l’interior del sector que 

en virtut del criteri general del POUPM, disposen d’un termini, 
relativament lax,  per a la clausura o trasllat.  El passeig d’accés es 
superposa a l’actual vial, i guanya en amplada, permetent la doble 
circulació i aparcament a banda i banda. 

 
 L’espai entre el vial d’accés i la carretera, que va guanyant amplada 

a mida que el passeig s’allunya de la carretera, conforma un espai lliure 
apte per a l’esbarjo dels ciutadans. A aquesta mateixa banda, una edificació 
de dues plantes (B+1), d’estructura tradicional, dona cabuda a habitatges de 
protecció pública, que, en la seva mitgera col.lindant amb el límit del 
sector, troba la mitgera dels habitatges de protecció pública del sector 
contigu (VF-2), formant un conjunt compacte i coherent. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Ordenar la zona d’edificacions a l’extrem oest de Vicfred 
- Assolir la transició envers models poc densos (Claus 6 i  7). 
- Millorar la mobilitat de l’entorn. 
- Precisar les alineacions 
- Destinar a verd públic els sòls a l’extrem oest del sector entre 

el vial d’accés i la carretera, garantint que no hi haurà 
accessos directes des de la carretera. 

- Dotar el sector d’habitatges de protecció pública formant 
mitgera amb la reserva per al mateix ús del sector adjacent.  

- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 7.072 m2 
- Tipologia:  

 Habitatge aïllat (clau 7) 
 Estructura tradicional (clau 3) 

- Coeficient d’edificabilitat: 0.32 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 2.263 m2 de sostre 
- Densitat: 26 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 18 unitats. 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 980 m2 (43.50%) 
 Habitatges: 12 ut. (66.67%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Accés rodat. 
- Electre. 
- Aigua potable 
- Desguassament 
- Telefonia. 
 
 
A completar 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Complements desguassament 
- Complement aigua potable 
- Complement electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds (clau 13)    1.484 m2    20.99% 
Vialitat     2.078 m2  29.38%  
 
Total  SISTEMES           3.562 m2  50.37% 
 
Zones 
Unifamiliar aïllat (clau 7)  2.547 m2  36.01% 
Estructura tradicional (clau 3)     963 m2  13.62% 
 
Total ZONES URBANES          3.510 m2  49.63% 
 
TOTAL            7.072 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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VF-2  - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECTOR C/PONENT DE VICFRED (ST. GUIM DE LA P.)”  
 
1. Definició 
 
El “Sector Carrer Ponent de Vicfred (Sant Guim de la Plana)”,  

comprèn els sòls a l’oest pròxim del nucli, entorn el carrer de Ponent, que 
esdevé el passeig d’accés a la Plaça de Sant Jordi  

El sector conté coberts i granges existents a l’interior del sector, així 
com un habitatge. El nou carrer de Ponent, es superposa sobre l’actual 
guanyant amplada, millorant considerablement la mobilitat d’aquest àmbit 
intercomunicador.  

 
La consolidació existent a la sí d’aquest sector provoca uns índex 

d’edificabilitat i una densitat relativament elevats en comparació amb 
d’altres sectors. No obstant, difícilment es construiran els 15 habitatges 
potencials en aquest àmbit. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Ordenar la zona d’edificacions a l’oest pròxim de Vicfred 
- Assolir la transició envers models poc densos (Claus 6 i  7). 
- Millorar la mobilitat de l’entorn eixamplant el carrer de 

Ponent. 
- Precisar les alineacions 
- Destinar a verd públic els sòls a l’extrem sud-est del sector 

on hores d’ara hi ha el pati de maniobres. 
- Dotar el sector d’habitatges de protecció pública formant 

mitgera amb la reserva per al mateix ús del sector adjacent.  
- Completar els serveis urbans. 
- Redactar el projecte d’urbanització  
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 5.097 m2 
- Tipologies:  

 Volumetria específica (clau8) 
 Estructura tradicional (clau 3) 

- Coeficient d’edificabilitat: 0.72 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 3.669 m2 de sostre 
- Densitat: 65 habitatges per hectàrea  
- Habitatges: 33 ut. 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 1.024 m2 (27.91%) 
 Habitatges: 12 ut. (36.36%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
Existents 
- Accés rodat. 
- Electre. 
- Aigua potable 
- Desguassament 
- Telefonia. 
 
A completar 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Complements desguassament, aigua potable, electre i telecos 
- Enllumenat públic 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds (clau 13)     900 m2    17.65% 
Vialitat               800 m2  15.70%  
 
Total  SISTEMES           1.700 m2  33.35% 
 
Zones 
Volumetria consolidada (clau 8) 1.569 m2  30.79% 
Estructura tradicional (clau 3)  1.828 m2  35.86% 
 
Total ZONES URBANES          3.397 m2  66.65% 
 
TOTAL            5.097 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni   
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VF-3  - PLA DE MILLORA URBANA  

“SECTOR AV. 11 DE SETEMBRE DE VICFRED (ST. GUIM DE LA P.)”  
 
1. Definició 
 
El “Sector Av. 11 de setembre de Vicfred (Sant Guim de la Plana)”,  

comprèn els sòls a l’est del referit carrer, a tocar la plaça de Sant Jordi al 
nord i a l’accés a Vicfred des de la carretera al sud. 

 
 

 
  

El sector disposa d’una posició estratègica, doncs a la immediatesa a 
la referida plaça li permet aportar un espai lliure que dignifica i dóna 
tranquil·litat a l’àmbit. És la pastilla natural de complement del nucli 
consolidat, doncs dona façana a l’accés de Vicfred i comparteix façana amb 
les edificacions  consolidades amb façana a la plaça. 
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2. Objectius  
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Ordenar la edificació en aquesta zona 
- Assolir la transició envers models poc densos (estructura 

tradicional unifamiliar alineada a vial). 
- Millorar la mobilitat de l’entorn del nucli consolidat 
- Destinar a verd públic els sòls a l’extrem nord-est del sector 

a la immediatesa de la plaça de Sant Jordi. 
- Dotar el sector d’habitatges de protecció pública. 
- Completar els serveis urbans. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la intervenció 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
 
3. Paràmetres  
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 2.970 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Coef. d’edificabilitat: 0.64 m2/m2  
- Edificabilitat màxima: 1.900 m2 de sostre 
- Densitat: 64 habitatges per hectàrea 
- Habitatges màxims: 19 unitats. 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 616 m2 (32.42%) 
 Habitatges: 7 ut. (36.84%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Accés rodat. 
- Electre. 
- Aigua potable 
- Desguassament 
- Telefonia. 
 
A completar 
- Redefinició d’alineacions de la trama viària 
- Paviments 
- Completar desguassament, aigua potable, electre i telecos. 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Sistema d’espais verds (clau 13)     640 m2    21.55% 
Vialitat      644 m2  21.68%  
 
Total  SISTEMES           1.284 m2  43.23% 
 
Zones 
Habitatges en rengle (clau 6)  1.686 m2  56.77% 
 
Total ZONES URBANES          1.686 m2  56.77% 
 
TOTAL            2.970 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni  
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12.9 -  PMU  – TALAVERA 
 

T-1 - PLA DE MILLORA URBANA  
“GRANGES OEST DE TALAVERA” 

 
2. Definició 
 
El sector anomenat “Granges Oest de Talavera” T-2, comprèn una 

zona de sòl a l’extrem oest del nucli on hores d’ara, apart unes naus, hi ha 
en funcionament una explotació ramadera pròxima a la obsolescència que 
cal resoldre.   

 
El sector disposa d’una vialitat circumdant que en facilita la mobilitat 

interna, alhora que aquesta vialitat connecta amb facilitat amb l’àmbit de la 
església i el vial que passant per la seva falda desemboca a la carretera, i, 
mitjançant una rampa preexistent de relatiu pendent, també connecta amb 
els sòls consolidats del carrer major.  L’ampliació del camí al nord a un 
mínim funcional, permet la optimització de la ocupació, i millora la 
mobilitat, La reconversió d’aquestes granges defineix correctament el límit 
urbà per la zona de ponent del nucli. 
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2.- Objectius 
 
Els objectius del PMU d’aquest sector són: 
 
- Reconvertir l’ús ramader. 
- Adaptar la xarxa viària de camins a les condicions de vies 

urbanes. 
- Garantir la integració al medi evitant la edificació en la zona 

de fort pendent. 
- Possibilitat de plantejar propostes d’ordenació alternatives 

que en permetin mantenir aquests objectius, sempre que sigui 
degudament justificades, i no alterin els estendards ni els 
espais destinats a sistemes.  

- Estudiar l’impacte ambiental de la proposta. 
- Cedir a l’administració els sòls amb destí públic 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Urbanitzar el sector 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
3. Paràmetres 
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 11.140 m2 

 Unifamiliar extensiva (clau 7) 
- Densitat: 20 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 22 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.28 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 3.119 m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública 

 Sostre: 954  (30.59%) 
 Habitatges: 7 ut. (31.82%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% en la modalitat que la llei permeti. 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Els propis de la granja existent 
- Accés rodat. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia 
 
A completar 
- Reurbanització de la zona 
- Alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Espais lliures       1.894 m2    17.00% 
Lliure protecció    1.918 m2  17.22% 
Vialitat     2.903 m2  26.06 % 
 
Total  SISTEMES    6.715 m2  60.28 % 
 
 
Zones 
Estructura tradicional   4.425 m2  39.72% 
 
Total ZONES URBANES  4.425 m2  39.72% 
 
TOTAL            11.140 m2   100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni  
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T-2 - PLA DE MILLORA URBANA  
“SECTOR NORD DE TALAVERA” 

 
 
1. Definició 
 
El sector anomenat “Sector nord de Talavera” T-2, comprèn una 

bossa de sòl al nord del carrer que venint de l’església va a sortir a la 
carretera, on hores d’ara hi ha una explotació ramadera en un cota encara 
més alta que la de l’església.   
 

 
La ordenació tindrà cura d’evitar aquest impacte paisatgístic cercant 

solucions més integradores i de menor impacte, alhora de donar 
compliment al criteri genèric del POUPM d’allunyar usos impropis del el 
sòl urbà. 

 
A la part més propera a l’església, a l’ansem la de menor cota 

d’alçada, donaria lloc a usos plurifamiliars d’escassa entitat, on s’ubicarien 
els habitatges de protecció pública. A la cota alta, habitatges unifamiliars 
de dues plantes (B+1) alineats al vial. En l’extrem nord de la vialitat neixen 
dos camins cap el sòl no urbanitzable. 
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2.- Objectius 

Els objectius del PMU d’aquest sector són: 
 
- Eliminar l’ús ramader a mig termini. 
- Integrar criteris de protecció paisatgística 
- Ordenar el sector reconvertint els usos existents. 
- Garantir la integració al medi de les edificacions potencials 

en virtut dels desnivells dins el sector. 
- Plantejar propostes d’ordenació alternatives que en permetin 

mantenir aquests objectius, sempre que sigui degudament 
justificades, i no alterin els estendards ni els espais destinats 
a sistemes.  

- Estudiar l’impacta ambiental, i sobre tot paisatgístic de la 
proposta. 

- Cedir a l’administració els sòls amb destí públic 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Urbanitzar el sector 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
 
3. Paràmetres 
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 6.171 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Densitat: 38 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 23 unitats 
- Edificabilitat bruta:0.44 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 2.715 m2 de sostre 
- Habitatge de protecció pública 

 Sostre: 1.080 m2 (39.78%)  
 Habitatges: 13 ut. (56.52%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Els propis de la granja existent 
- Accés rodat. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia 
 
A completar 
- Reurbanització de la zona 
- Alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Espais lliures    1.204 m2  19.51 % 
Protecció (lliure)    1.241 m2  20.11% 
Vialitat     2.160 m2  35.00 % 
Total  SISTEMES    4.605 m2  74.62 % 
 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)    1.566 m2  25.38 % 
 
Total ZONES URBANES  1.566 m2  25.38 % 
 
TOTAL     6.171 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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T-3 - PLA DE MILLORA URBANA  

“SÒLS INTERCALATS EN EL NUCLI DE TALAVERA” 
 
 
1. Definició 
 
El sector anomenat “Sòls intercalats en el nucli de Talavera” T-3, 

vertebra els sectors adjacents T-1 i T-4, de manera que el vial que passa 
davant de l’església i que ve del sector T-1, desemboca a la carretera, 
contribuint decisivament a la estructuració d’aquesta amplia zona 
desordenada al nor del nucli consolidat. 

 

 
La tipologia és dual. D’una banda, els sòls occidentals ocupen la 

zona més planera d’una macropastilla que, pel seu pendent, no és apta per a 
la urbanització. Aquesta part s’ordena en base a l’estructura tradicional, i 
dóna també cabuda als habitatges de protecció pública.  

 
La part oriental, més assimilables als models del sector T-4 que, com 

veurem, baixa la densitat a la mínima expressió, s’ordena en base a 
habitatges unifamiliars aïllats (clau 7). 
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2. Objectius 

Els objectius d’aquest sector són: 
 
- Completar la traça del viària que en aquest sector on troben 

el carrer que  ve de l’encreuament del carrer Major amb el 
carrer de la plaça, i el que surt de l’església, desembocant a 
la carretera. 

- Donar prioritat al desenvolupament d’aquest sector, per la 
seva situació estratègica adjacent al nucli, i estructurador 
dels sectors objecte de pla de millora urbana al nord. 

- Ordenar el sector reconvertint els usos existents. 
- Garantir la integració al medi de les edificacions potencials 

en virtut dels desnivells dins el sector. 
- Deixar com a espai lliure públic els sòls amb pendent límit, 

al nord del carrer Major. 
- Estudiar l’impacta ambiental de la proposta. 
- Cedir a l’administració els sòls amb destí públic 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Urbanitzar el sector 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
3. Paràmetres 
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 4.202 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
 Unifamiliar aïllat (clau 7) 

- Densitat: 36 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 15 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.44 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 1.848 m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre: 576 m2 (31.17%) 
 Habitatges: 7 ut. (46.67%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia 
 
A completar 
- Reurbanització de la zona 
- Alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Espais lliures       1.452 m2    34.55% 
Vialitat        760 m2  18.09 % 
Total  SISTEMES    2.212 m2  52.64 % 
 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)     767 m2  18.25% 
Zona d’edificació aïllada (clau 7) 1.223 m2  29.11 % 
 
Total ZONES URBANES  1.990 m2  47.76 % 
 
TOTAL     4.202 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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T-4 - PLA DE MILLORA URBANA  
“ZONA NORD-EST DE TALAVERA” 

 
 
1. Definició 
 
El petit sector “Zona nord-est de Talavera” T-4,  en una plataforma 

alta respecte de la carretera, hi té un baixador que hi dóna directament. 
Aquest sector, per la seva banda de ponent connecta el vial que, naixent al 
sector T-1,  recull l’àmbit del carrer de la família So, passa per davant 
l’església i del castell de Talavera, recull la mobilitat des sectors T-1 i T-3, 
i els canalitza envers la carretera mitjançant un vial que, sortint d’aquest 
sector, surt del sòl urbà en ordre a fer l’envoltant necessària per a minvar 
els pendents viaris.   
 

 
Els marges front la carretera tindran el caràcter d’espais lliures 

públics. La extraordinàriament baixa densitat, amb un total de només 4 
habitatges potencials, aconsella no fer reserva d’habitatges de protecció 
pública en aquest sector, sempre que a novell municipal se superi el 30% 
del sòls residencials de nova implantació, com així és. 
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2.- Objectius 

 
Els objectius d’aquest sector són: 
- Consolidar la rampa d’accés a la carretera 
- Ordenar el sector reconvertint els usos existents. 
- Deixar com a espai lliure públic els sòls entre la plataforma 

dels habitatges i la carretera. 
- Estudiar l’impacte ambiental de la proposta. 
- Cedir a l’administració els sòls amb destí públic 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Urbanitzar el sector 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
3. Paràmetres 
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 3.718 m2 
- Tipologia:  

 Unifamiliar aïllat (clau 7) 
- Densitat: 22 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges màxims: 8 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.24 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 892 m2 de sostre 
- Habitatges de protecció pública: 

 Sostre 0.00 
 Habitatges: 0.00 

- Aprofitament mig: 10% en la forma que la llei permeti. 
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4. Serveis 
 
Existents 
- Accés rodat a peu de finca. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia 
 
A completar 
- Reurbanització 
- Alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
 
Espai lliure públic       1.822 m2    49.01% 
Vialitat        125 m2    3.36 % 
Total  SISTEMES    1.947 m2  52.37 % 
 
 
Zones 
Zona d’edificació aïllada (clau 7) 1.771 m2  47.63 % 
 
Total ZONES URBANES  1.771 m2  47.63 % 
 
TOTAL     3.718 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni 
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CV-1  - PLA DE MILLORA URBANA  

“TRAVESSIA DEL RAVAL DE CIVIT (TALAVERA)” 
 
 
 
1. Definició 
 
El sector “Travessia del Raval” CV-1, de Civit comprèn els sòls amb 

façana a la travessia del Raval a ponent, i tenen com a límit de llevant el 
barranc de Civit.   
 

La immediatesa de la riera a l’est, obliga a tenir present l’estudi 
d’inundabilitat que conté el POUPM en ordre a establir les cotes 
d’implantació de l’edificació, així com els paràmetres d’ordenació dels 
espais lliures en ordre a evitar riscos. 

 
La edificació es preveurà amb façana a la travessia del raval, situada 

entre 9 i 10 metres per damunt la cota del barranc, i el jardí privat evitarà 
l’aparició de soterranis susceptibles d’inundació.  

 
 
  
 
2.- Objectius 
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- Ordenar la zona de Civit immediata a la riera. 
- Complementar l’estudi d’inundabilitat 

 Establint les cotes de referència de la planta baixa 
 Establir les condicions d’edificació del subsòl 
 Definir els usos admesos en la zona verda privada 

- Definir les alineacions. 
- Garantir la integració paisatgística de les edificacions que es 

duguin a terme en el sector. 
- Caldrà respectar la zona de servitud (zona d’ús públic de 5 m 

d’amplada). 
- El parc urbà de la ribera que es preveu junt al torrent de 

Civit, haurà de seguir específicament l’establert a les 
“Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial” (ACA-
2007). 

- Estudiar l’impacte ambiental de la proposta. 
- Cedir a l’administració els sòls amb destí públic. 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Urbanitzar el sector. Repartir entre els propietaris els 

beneficis i càrregues de la urbanització. 
- El Pla de Millora Urbana i, en especial, el projecte 

d’urbanització s’adequaran als Criteris d’Intervenció en els 
espais fluvials (ACA, març 2002) i a les Directrius de 
planificació i gestió de l’espai fluvial (ACA-2007). 

 
 
3. Paràmetres 
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 3.202 m2 
- Tipologia:  

 Estructura tradicional (clau 3) 
- Densitat: 38 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 12 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.35m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 1.120 m2 de sostre 
- Habitatge de protecció pública 

 Sostre: 556 m2 (49.64%) 
 Habitatges: 7 ut. (58.33%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
- Aprofitament mig: 10% en la forma que la llei admeti. 

 
4. Serveis 
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Existents total o parcialment 
- Paviments. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia 
- Desguassament 
 
A completar 
 
- Alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Espai lliure públic (clau 13)     991 m2  25.23 % 
Vialitat        805 m2  25.08% 
Altres sistemes       196 m2    6.12% 
Total  SISTEMES    1.992 m2  62.21 % 
 
 
Zones 
Estructura tradicional (clau 3)  1.210 m2  37.79%   
 
Total ZONES URBANES  1210 m2  37.79% 
 
TOTAL     3.202 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   primer quadrienni  
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PLL-1  - PLA DE MILLORA URBANA  
“ÀMBIT ESGLÉSIA DE PALLEROLS (TALAVERA)” 

 
 
1. Definició 
 
El sector anomenat “Àmbit Església” PLL-1, de Pallerols, comprèn 

els sòls a l’entorn immediat de l’església, els es situen en direcció sud-est, 
englobant la granja existent als darreres de les edificacions amb façana al 
carrer de Sant Jaume, i una peça de terreny lliure amb façana al nord del 
referit carrer Sant Jaume.   
 

 
El pla de millora urbana consolidarà el destí lliure de tres àmbits 

diferents: els sòls immediats a l’església de Pallerols, un parc central del 
nucli en els sòls frontals al carrer de Sant Isidre i un espai lliure a la façana 
nord del carrer Sant Jaume. La granja urbana situada als darreres de les 
edificacions al carrer de Sant Jaume donarà pas a un ús residencial en la 
modalitat d’estructura tradicional, però amb els laterals extrems oberts en 
ordre a no crear un espai obac d’escassa entitat al bell mig de l’illa que 
estaria en contradicció amb una qualitat ambiental que es persegueix com a 
criteri del POUPM. 

 
A ponent, unes illa encetada com a unifamiliar de parcel.la gran, es 

consolida i s’incorpora al sector. 
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2.- Objectius 
 
Els objectius del PMU d’aquest sector són: 
 
- Consolidar com a verd públic els sòls immediats a l’església. 
- Aportar espai lliure amb façana al carrer sant Jaume 
- Eliminar la granja urbana situada als darreres de les 

edificacions amb façana al carrer de Sant Jaume. 
- Re definir el teixit viari que en permeti millorar la mobilitat 

interior. 
- Redefinir les alineacions. 
- Estudiar l’impacta ambiental de la proposta. 
- Cedir a l’administració els sòls amb destí públic. 
- Redactar el projecte d’urbanització. 
- Urbanitzar el sector 
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

ordenació. 
 
 
 
 
3. Paràmetres 
 
- TIPOLOGIA: SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
- Superfície: 8.994 m2 
- Tipologies  

 Habitatge unifamiliar (clau 7) 
 Estructura tradicional (clau 3) 

- Densitat: 45 habitatges per hectàrea 
- Nombre d’habitatges: 40 unitats 
- Edificabilitat bruta: 0.51 m2/m2 
- Edificabilitat màxima: 4.586 m2 de sostre 
- Habitatge de protecció pública 

 Sostre: 1.762 m2 (38.42%) 
 Habitatges. 22 ut. (55.00%) ajustats a superfície útil 

reglamentària 
 Aprofitament mig: 10%. 
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4. Serveis 
 
Existents total o parcialment 
- Accés rodat. 
- Aigua potable. 
- Electre. 
- Telefonia 
- Desguassament 
 
A completar 
 
- Alineacions  
- Paviments 
- Desguassament 
- Aigua potable 
- Electre 
- Telecomunicacions 
- Enllumenat públic 
 
 
 
5. Distribució de sòl 
 
Sistemes 
Espai públic (clau 13)   1.948 m2  21.66 % 
Vialitat     1.801 m2  20.02% 
 
Total  SISTEMES    3.749 m2  41.68 % 
 
 
Zones 
Habitatge unifamiliar (clau 7)  3.150 m2  35.03% 
Ordenació oberta (clau 5)  2.095 m2  23.29%  
 
Total ZONES URBANES  5.245 m2  58.32% 
 
TOTAL     8.994 m2  100.00 % 
 
Sistema d’actuació:  Compensació bàsica 
Pla d’etapes:   segon quadrienni  
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CAPÍTOL 13  

POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU- G1 “GRANYENA DE S. - ARRABAL DEL MIGDIA (OEST)”  

 
 
1. Descripció 
 
El polígon “Arrabal del migdia oest” de Granyena de Segarra 

comprèn els sòls a ponent del nucli, col.lindants, complementaris i similars 
als del sector G-2, si bé amb unes característiques morfològiques diferents.  
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Aquest sector té tres habitatges i un magnífic jardí privat consolidats. 

El jardí presenta unes característiques que aconsellen el seu manteniment 
en l’estat actual. La resta del sector, està estretament vinculat als sectors 
PAU-G-2 i PMU-G-1, amb la particularitat que hores d’ara funciona, 
requerint com a màxim uns retocs d’urbanització. La interrelació amb els 
sectors col.lindants dona coherència a tot el conglomerat oest de Granyena. 

 
2. Criteris 
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Mantenir la volumetria consolidada dels habitatges existents. 
- Aplicar les característiques de la zona 8a (Volumetria 

consolidada). 
- Protegir i mantenir l’estat i la titularitat del jardí privat. 
- Completar el teixit urbà del sector PAU-G-2 i del carrer 

major 
- Contribuir a la connexió alternativa amb la sortida del poble 

dels sòls a ponent 
- Remodelar els serveis urbanístics d’aquesta zona. 
- Repartir entre els propietaris afectats els beneficis i càrregues 

de la ordenació si s’escau 
 

3. Dades 
 

PAU-G1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Superfície sector 7.249 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Habitatges Els derivats d’aplicar els paràmetres del sector 
Densitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic 509 m2 
Volumetria consolidada 4.077 m2 
Jardí privat 1.580 m2 
Vialitat 1.083 m2 
Sistemes 1.592 m2 (21.96%) 
Zones 5.657 m2 (78.04%) 
Urbanització Projecte d’actualització i 

complements d’urbanització 
Reparcel·lació Opcional 
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POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU-G2 - “GRANYENA ARRABAL DEL MIGDIA (EST)”  

 
 
1. Descripció  

El sector “Arrabal del migdia est” G-2 de Granyena de Segarra 
comprèn una bossa de sòl urbà consolidat que completa l’àmbit del 
conglomerat sud-oest del nucli, que requereix un procés de reurbanització i 
d’integració amb l’entorn.  

 
Aquest sector compta en el seu interior amb  un vial que comunica el 

carrer major amb la trama interna, que mitjançant el sector objecte de pla 
de millora urbana G-1, va fins la carretera.  

 
En aquest sector hi havia un solar de propietat municipal que, 

mitjançant l’oportú expedient d’alienació, es va trametre a un ciutadà per a 
poder-hi fer un habitatge unifamiliar tipus “xalet”. Aquest model és 
incompatible amb la zona on s’ubica, pel que s’ha hagut de reconduir la 
modalitat d’edificació a la d’alineació de vial dins la estructura tradicional. 
La fondària de 16 metres, 2 metres més que la genèrica de la zona 
d’estructura tradicional, permet les opcions de garatge en planta baixa i un 
habitatge assimilable al que es pretenia construir. 
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2. Criteris 
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Reurbanitzar el sector 
- Complementar-se amb els sectors objecte de pla de millora 

urbana de l’entorn. 
 
 

 
3. Dades 
 
 

PAU-G2  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Superfície sector 3.473 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Habitatges Els derivats d’aplicar els paràmetres del sector 
Densitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic - 
Estructura tradicional 1.467 m2 
Habitatges en rengle (clau 6) 584 m2 
Vialitat 1.422 m2 
Sistemes 1.422 m2 (40.94%) 
Zones 2.051 m2 (59.06%) 
Urbanització Redefinició alineacions 

Projecte d’actualització i complements d’urbanització 

Reparcel·lació No 
Repartiment costos d’urbanització Sí 
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POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  

PAU-LO-1 - “TURISME RURAL A LES OLUGES”  
 
 
1. Descripció  

El sector “Turisme rural a les Oluges” (PAU LO-1) comprèn 
l’establiment existent a l’extrem de llevant de les Oluges, que tot i limiar 
amb el sòl no urbanitzable, on hi podria tenir cabuda, forma part 
inequívoca del sòl urbà.  

 

 
Tot i disposar de façana a vies urbanes, està en connexió estreta amb 

la xarxa de camins de llevant de les Oluges que li garanteixen una 
comunicació fluïda amb l’exterior del nucli sense interferir la seva 
mobilitat interna. 

 
El flux des de dins del nucli es podria limitar als visitants i clients, 

mentre que la xarxa de camins podria donar cabuda a mercaderies, 
transport de bestiar, etc.  

 
Aquest és un dels escassos sòls comercials de l’àmbit del present 

POUPM, pel que hauria de requerir, en principi, llicència comercial del 
Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, si bé mentre l’ús 
sigui específicament destinat al turisme rural, la seva regulació serà la 
sectorial pertinent. Només un canvi d’ús s’hauria d’adequar a la normativa 
comercial vigent a Catalunya. 
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2. Criteris 
 
Els objectius d’aquest PMU són; 
 
- Regularitzar l’establiment de turisme rural 
- Garantir-ne la integració al medi. 
- Urbanitzar l’entorn immediat. 
- Aportar espai lliure. 

 
 

 
3. Dades 
 
 

PAU-G2  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Superfície sector 2.411 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Habitatges Els derivats d’aplicar els paràmetres del sector 
Densitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic - 
Estructura tradicional 1.000 m2 
Vialitat Exterior 
Sistemes 1.000 m2 (41.48%) 
Zones 1.411 m2 (58.52%) 
Urbanització Definició alineacions 

Projecte d’actualització i complements d’urbanització 

Reparcel·lació No 
Assumpció costos d’urbanització Sí 
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POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU-MS1  “MASSOTERES ZONA MAGATZEMS”  

 
 
 
1. Descripció  
 
El sector “Magatzems” MS-2 de Massoteres comprèn una illa 

intermèdia, única consolidada majoritàriament per magatzems, amb 
anterioritat a la irrupció de la residència a la zona oest del nucli. 
 

 
El sector es troba totalment rodejat per zones urbanes ordenades pel 

POUPM: unifamiliars consolidats i no consolidats a oest, sud i part est, 
habitatges de protecció pública al nord, i una espai verd de nova creació d 
l’est. 
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2. Criteris 
 
Els objectius d’aquest PMU són: 
 
- La xarxa de camins es pot mantenir a l’interior del polígon, i 

desapareixen en la part externa en quedar substituïda pels 
nous carrers. 

- Manteniment dels usos i ocupació actuals. 
- En cas de remodelació: 

 Reparcel·lació. 
 Ajustament a les alineacions del POUPM 
 Admissibilitat zona mixta magatzem- habitatge  
 Remodelació dels serveis urbans 
 Estudi d’impacte ambiental 

- Entretant no es plantegi cap remodelació, no s’admet cap 
mena d’ampliació d’edificabilitat. 

 
 
 
3. Dades 
 
 

PAU-MS1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Ús Magatzems 
Superfície sector 3.500 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Habitatges Els derivats d’aplicar els paràmetres del sector 
Densitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic - 
Magatzems 1.110 m2 (actual) 
Patis 1.603 m2 (actual) 
Vialitat interna 788 m2 (actual) (22.51%) 
Zones (magatzem i patis) 2.712 m2 (actual) (77.49%) 
Usos Magatzems agrícoles 

Magatzems urbans 
Habitatges (complementari) 
Lleure i oci 
Esportiu 
Lúdic 
Venda detall 
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POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  

PAU-PL-1 ZONA TALLERS A PALOUET (MASSOTERES)   
 
 
1. Descripció 
 
El sector “Tallers” PL-1 de Palouet (Massoteres) comprèn la illa 

industrial hores d’ara ocupada per diverses naus. El POUPM consolida el 
conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de Massoteres i la societat 
mercantil Agro Alsina, S.A. amb data 16 de maig de 2003. 
 

 
El conveni de referència, en la seva part expositiva, posava de 

manifest que l’Ajuntament de Massoteres tenia previst dur a terme la 
urbanització del carrer de la vall de Palouet, segons projecte redactat pels 
arquitectes Antoni Martí i Felip i Josep Esteve i Vila. 

 
El carrer de la Vall venia de Palouet i moria a les naus propietat d’ 

Agro Alsina, SA. El projecte, que en contemplava la urbanització, 
plantejava vorejar perimetralment la zona de les naus, i morir a la carretera 
de Massoteres a Palouet, cosa que afectava 1.130,97 m2 propietat d’ Agro 
Alsina, SA. 

 
En el conveni, Agro Alsina SA: cedia gratuïtament a l’Ajuntament 

de Massoteres una “parcel·la destinada a via pública – carrer de la Vall -, 
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situada a Palouet, de 8 metres d’amplada i 141,37 metres de llarg, amb 
una superfície de 1.130,97 m2”. 

 
L’Ajuntament de Massoteres acceptava la cessió i es comprometia a 

inscriure la cessió al Registre de la propietat i a urbanitzar el carrer. En el 
mateix acte, l’Ajuntament autoritzava la sol·licitud de tancar la finca. 

 
En definitiva, el carrer de la V all no moriria en arribar a les naus, 

sinó que desembocaria a la carretera. Avui aquest vial està completament 
urbanitzat.  

 
 
 
2. Criteris 
 
- Manteniment de les construccions i els usos actuals 
- En cas de canvi d’ús, les activitats no alteraran els vectors 

ambientals als habitatges de Palouet (sorolls, vibracions, 
pol·lució atmosfèrica, contaminació del sòl, etc.), i no 
suposaran cap risc per a la població.  

- En cas de reordenació del sector, amb enderroc i/o 
construcció de noves naus, caldrà redactar un pla de millora 
urbana que aporti un espai lliure equivalent al 10% de la 
superfície de la pastilla industrial situada entorn l’església de 
Palouet. 

 
 
3. Dades 
 
 

PAU-CC1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Ús Indústria no contaminant 
Superfície sector 4.915 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic 491,50 m2 (*) 
Viari 1.766 m2 
Total sistemes 2.257 m2 (45.93%) 
Zones (naus) 2.658 m2 (54.07%) 
Usos Indústria no contaminant 

 
(*) En cas de remodelació del sector amb canvi d’usos i reordenació dels volums. 
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POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU-MT1 “ SECTOR OEST DE MONTORNÈS”  

 
 
1. Descripció 
 
El “sector oest” de Montornès (Montornès de Segarra) comprèn una 

sèrie de naus i magatzems a l’extrem de ponent del nucli urbà, des de on 
surt una xarxa de camins que condeixen a la carretera d’una banda, i al sòl 
no urbanitzable d’altra,. 

 
 

El vials que ve dels sectors residencials a l’est, en perllongar-se, 
afecten lleugerament les naus actuals. Les naus actuals podran mantenir la 
seva funció i format actuals entretant no es donin alguna de les dues 
circumstàncies següents: 

 
- Que es redacti i s’executi el projecte d’urbanització del vial 
- Que es plantegi la reconversió del sector. 
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2. Criteris 
 
- Manteniment provisional dels usos actuals 
- Alinear les naus quan es redacti el projecte d’urbanització 

del sector. 
- Possibilitat de reconversió de la zona envers 4 habitatges 

amb 870 m2 de sostre, mitjançant un pla de millora urbana. 
- Redactar projecte de complements d’urbanització de la zona. 

Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 
urbanització. 

- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció. 
 
 
 
3. Dades 
 
 

PAU-CC1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Ús Reconversió a residencial 
Superfície sector 1.606 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic - 
Viari 293 m2 
Total sistemes 293 m2 (18.24%) 
Zones (naus) 1.313 m2 (81.76%) 
Complements d’urbanització Remodelació del vial  

Remodelació serveis 
Enllumenat públic 
Desguassament 
EDAR 

Reparcel·lació Opcional 
Repartiment càrregues i beneficis Sí 
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POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU-LP-1 “ IMPLANTACIÓ INDUSTRIAL LES PALLARGUES”  

 
 
1. Descripció 
 
El sector “Implantació industrial Les Pallargues” (Plans de Sió) com 

el seu nom indica, recull i consolida l’imponent implantament industrial de 
la Cooperativa de Guissona, que amb el temps s’ha incorporat al paisatge 
de les Palarguies, essent-ne un referent geogràfic.  

 

 
 

El sector té una accessibilitat immediata a la carretera, que a llevant 
porta a Concabella, i a partir d’aquí, totes les direccions (Cervera, 
Guissona, Sant Ramon, etc.), mentre que a ponent porta a Agramunt o 
Tàrrega. 

 
La connexió amb la carretera serà objecte determinant del projecte 

d’urbanització del sector. El vial al nord, límit del sector, tot i tenir 
continuïtat cap a ponent mitjançant camins, aporta una àrea de maniobra 
que en permet el retorn. 
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El sector aporta una petita àrea d’ampliació potencial, que compacta 
la zona, que pot ser ampliació pròpiament dita, o establiment d’indústria 
auxiliar. 

 
 
 
2. Criteris 
 
- Manteniment dels usos actuals 
- Dotar el sector d’una vial pròpia dels usos industrials. 
- Eliminació de riscos ambientals al nucli de Les Pallargues 

(sorolls, vibracions, pol·lució atmosfèrica, contaminació del 
sòl, etc.) 

- Redactar projecte de complements d’urbanització de la zona.  
- Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció. 
- Dissenyar la connexió amb la carretera que serà sotmès a  

informe de la DG de Carreteres. 
 
 
3. Dades 
 
 

PAU-CC1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Ús Indústria no contaminant 
Superfície sector 24.717 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Equipament públic 885 m2 
Viari 4.786 m2 (inclou àrea de maniobres) 
Total sistemes 5.671m2 (22.94%) 
Zones (naus) 19.046 m2 (77.06%) 
Usos Indústria no contaminant 
Complements d’urbanització Remodelació del vial nord 

Remodelació serveis 
Enllumenat públic 
Desguassament 
EDAR 

Reparcel·lació Opcional 
Repartiment càrregues i beneficis Sí 
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POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU-CC1 “ CONCABELLA 

ZONA TALLERS”  
 
 
1. Descripció 
 
El sector “Tallers” CC1 de Concabella (Plans de Sió) comprèn els 

sols a ponent del nucli urbà, majoritàriament ocupats per tallers i 
magatzems. 

 
 

Es tracta d’una llenca triangular limitada pel nucli urbà consolidat de 
Concabella per la banda est, i per les carreteres L-310 de Tàrrega a 
Guissona al nord i la L-324 de Sant Ramon a Concabella al sud. 

 
Aquesta excepcional accessibilitat als eixos de comunicació 

comarcals d’una banda, la immediatesa del nucli consolidat i les 
preexistències a la zona, fan d’aquesta un emplaçament idoni per a 
activitats industrials no molestes, compatibles amb l’habitatge.  
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En aquest mateix criteri hi coincideix la Comissió d’urbanisme de 
Lleida (v. informe CULL de 12-6-2008) 

 
 
 
2. Criteris 
 
- Manteniment dels usos actuals 
- Ampliar el vial central facilitant la maniobrabilitat derivada 

dels usos industrials. 
- Eliminació de riscos ambientals al nucli de Concabella 

(sorolls, vibracions, pol·lució atmosfèrica, contaminació del 
sòl, etc.) 

- Redactar projecte de complements d’urbanització de la zona. 
Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 
urbanització. 

- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció. 
- Limitar l’accés a l’antiga carretera L-324 a Sant Ramon, tal i 

com es desprèn de l’informe de la DG de Carreteres. 
 
 
3. Dades 
 
 

PAU-CC1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Ús Indústria no contaminant 
Superfície sector 12.693 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic 1.076 m2 
Viari 4.199 m2 (inclou àrea de maniobres) 
Total sistemes 5.275m2 (41.56%) 
Zones (naus) 7.418 m2 (58.44%) 
Usos Indústria no contaminant 
Complements d’urbanització Remodelació del vial central 

Remodelació serveis 
Espai verd carretera 
Enllumenat públic 
Desguassament 
EDAR 

Reparcel·lació Opcional 
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Repartiment càrregues i beneficis Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU-ELC1 “ EL CANÒS - ÀMBIT DE LA BÀSCULA”  

 
 
1. Descripció 
 
Al sud de la carretera que passa al peu de El Canós, hi ha una zona 

ocupada per tallers, immediata a la bàscula.  
 
De fet, davant la bàscula, ve funcionant una mena de¡’esplanada que 

permet la maniobrabilitat dels vehicles que hi van a pesar. Aquesta mena 
d’ampliació de vial cal que sigui consolidada per a la funció que ve 
complint.  

 

 
A la part de ponent del polígon, travessat el vial que va en direcció al 

sòl no urbanitzable, es contempla un espai lliure públic que faci de barrera 
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verda de les naus respecte del nucli. A la banda de llevant, on hi ha l’accés 
a la bàscula, caldria disposar que la barrera verda es doni dins l’àmbit 
industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Criteris 
 
- Consolidar les activitats no residencials a l’àmbit. 
- Disposar el carril d’accés a la bàscula com a públic. 
- Crear una barrera verda entre les activitats no residencials 

del polígon respecte del nucli urbà d’ El Canós 
- Urbanitzar la zona, especialment pel que fa als dos àmbits 

públics al front de la carretera. 
 
 
 
 
 
3. Dades 
 
 

PAU-ELC1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Ús Indústria no contaminant 
Superfície sector 4.573 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic 1.155 m2 (inclou accés bàscula) 
Viari 322 m2 
Total sistemes 1.477 m2 (32.30%) 
Zones (naus) 3.096 m2 (67.70%) 
Usos Indústria no contaminant 
Complements d’urbanització Remodelació del carril d’accés a la 

bàscula 
Remodelació serveis 
Espai verd frontal carretera 
Enllumenat públic 
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Desguassament 
Reparcel·lació Opcional 
Repartiment càrregues i beneficis Sí 

 
 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
PAU-SS1 “ SISTERÓ ZONA TALLERS”  

 
 
 
1. Definició 
 
Al sud-est del nucli de Sisteró (Plans de Sió) ve funcionant una 

indústria sense que, fins a hores d’ara, s’hagin donat especials 
circumstàncies que en dificultin la seva viabilitat.  

 
No obstant això, la Comissió d’Urbanisme de Lleida en té (v. 

informe 12-6-2008), que l’escàs punt de contacte de la zona amb la trama 
urbana, i en especial amb la trama viària de Sisteró, no era apropiada ni 
viable.  

 

La única manera de dotar les naus del sector d’una façana adient, és 
la transformació a públic del camí interior que ara els hi dóna accés, i, a 
l’ansem, crear un  vial al sud-oest que permeti la maniobrabilitat dels 
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vehicles propis d’una activitat industrial, trenant una xarxa que el 
comuniqui amb la xarxa primària.  

 
 
 
 
 
2. Criteris 
 
- Manteniment dels usos actuals 
- Transformar el camí interior en vial públic. 
- Crear una xarxa local que connecti el sector amb la xarxa 

primària, sense problemes de maniobrabilitat. 
- Garantir la eliminació de riscos ambientals al nucli de Sisteró 

(sorolls, vibracions, pol·lució atmosfèrica, contaminació del 
sòl, etc.) 

- Redactar projecte de complements d’urbanització de la zona. 
-  Repartir entre els propietaris els beneficis i càrregues de la 

urbanització. 
- Estudiar l’impacta ambiental de la intervenció. 
 
 
 
3. Dades 
 
 

PAU-SS1  
Tipologia Sòl Urbà Consolidat 
Ús Indústria no contaminant 
Superfície sector 4.108 m2 
Coeficient d’edificabilitat El derivat d’aplicar els paràmetres del sector 

Edificabilitat La derivada d’aplicar els paràmetres del sector 
Espai lliure públic - 
Viari 1.112 m2 
Total sistemes 1.112 m2 (27.07%) 
Zones (naus) 2.996 m2 (72.93%) 
Usos Indústria no contaminant 
Complements d’urbanització Remodelació del vial interior 

Urbanització bàsica vial exterior 
Remodelació serveis 
Enllumenat públic 
Desguassament 
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Reparcel·lació Opcional 
Repartiment càrregues i beneficis Sí 

 
 
 

 
 

CAPÍTOL 14  
SECTORS OBJECTE DE PLA ESPECIAL 

 
 

1 INTRODUCCIÓ 
 
 
El present Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal ordena el sòl 

urbà i el sòl no urbanitzable de 8 termes municipals de la Segarra que, en 
conjunt, contenen 31 nuclis de població. No és d’estranyar que davant la 
diversitat de models preexistents, n’hi hagi que requereixen un 
aprofundiment de les característiques específiques que el nivell genèric del 
POUPM no assoleix.  

 
Quan es tracta de processos de reconversió o de remodelació més o 

menys complexes, el POUPM les resol mitjançant paràmetres específics i 
ordenacions indicatives que, mitjançant la adscripció a un pla de millora 
urbana, s’integren al sòl urbà consolidat amb totes les garanties. 

 
Però hi ha altres sectors en que els referents històrics, paisatgístics, 

mediambientals, artístics o d’altra mena, es fan necessaris processos de 
recaptament d’informació, referents històrics, valors d’interès, etc., i sobre 
tot, conscienciació i participació dels ciutadans, permetin incorporar 
solucions adients, sempre en el marc de les normes sectorials d’aplicació. 

 
L’art. 67 de la Llei d’Urbanisme fa previsió d’aquesta mena de 

situacions mitjançant la delimitació de sectors objecte de pla especial per a 
l’ordenació de recintes i conjunts artístics, per a la recuperació i el 
millorament del paisatge urbà, per a la protecció addicional de les vies de 
comunicació, per al millorament dels àmbits rurals, per a la identificació de 
les masies i les cases rurals, per a la implantació de les obres i els usos en el 
sòl no urbanitzable, per a la protecció dels espais agrícoles i forestals i dels 
espais fluvials, o per qualsevol altra finalitat anàloga. 

 
Els sectors objecte de pla especial plantejats pel POUPM, així com 

aquells que es facin necessaris en el procés de gestió del POUPM, seran 
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redactats per especialistes en aquesta mena d’instruments de planejament, 
fomentant la participació d’estudiosos, amants dels valors del país, 
professionals i, per damunt de tot, dels ciutadans. 

 
 
 
 
 
2.- PLA ESPECIAL DE REHABILITACIÓ DEL SECTOR DE 

LLEVANT DE LES OLUGES 
 
 
El nucli de les Oluges és el resultat de la unió de la Oluja Jussana i la 

Oluja Sobirana, dos sectors diferenciats, tant morfològicament com 
topogràficament, dominats per sengles castells o oluges; la oluja Jussana a 
ponent del nucli i a 
la cota entorn els 
523 metres 
d’altitud, i la oluja 
sobirana, al nord-
est, a la cota 
aproximada de 
570m. Recordem 
que la cota d’accés 
al nucli es troba 
situada als 506 m. 
d’altitud; 65 
metres de 
desnivell des de 
l’accés al nucli i la 
Oluja Sobirana. 

 
Entre mig, a l’est de la Oluja 

Jussana i al sud de la Oluja Sobirana, 
un ampli sector, en bona part enrunat, 
conté un seguit de camins exclusius per 
a vianants, alguns realment empinats, 
que determinen un àmbit que no es pot 
ni obviar ni tractar d’ordenar ni amb 
tècniques genèriques i tècniques 
agressives. 
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El carrer Pere Vila es desdobla en dues tramades diferents. Al nord 
de la Oluja Jussana surt de la plaça de l’església i, tot i que fa pendent, 
planeja si se’l compara amb la tramada que des del carrer de Bonavista 
enllaça amb el carrer Montserrat. Entremig d’aquesta rampa, al marge 
d’algun habitatge, un seguit de camins voregen edificacions enrunades o 
semi enrunades. 

 
Davant qüestions que es poden plantejar com ara la condició urbana 

del sector, la condició de sòl urbà consolidat o no consolidat i/o la 
oportunitat de reconstrucció i/o rehabilitació com eina d’actuació, el 
present POUPM entén que, efectivament estem en zona urbana, però que 
les característiques topogràfiques d’una banda i les preexistències realment 
singulars d’un altra, requereixen un estudi permenoritzat i aprofundit que 
arribi a uns nivells de concreció i ordenació molt precisos. 

 
Aquest estudi excedeix allò que el present POUPM pot resoldre, 

doncs aquest i altres sectors amb tractaments similars, requereixen una 
atenció especial que es pot resoldre mitjançant un planejament a redactar a 
posteriori del POUPM per tècnics especialistes. 

 
El Pla Especial del Sector de Llevant de les Oluges analitzarà 

aquestes circumstàncies i plantejarà la ordenació de la zona a partir de les 
preexistències, amb una trama viària adequada que resolgui la mobilitat 
dins el sector i la comunicació d’aquest amb el nucli de les Oluges, 
delimitarà els sistemes urbans que en permetin la rehabilitació ambiental de 
la zona i establirà les xarxes de serveis que en permetin el funcionament 
urbà.  
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El Pla Especial també determinarà en quins casos s’aplicarà la 

tècnica de reconstrucció o rehabilitació, i, en el seu cas, en quins solars es 
permet la nova edificació i en quines condicions aquests serà permesa. La 
edificabilitat bruta màxima no superarà la de 1 m2 de sostre per m2 de sòl, 
que podrà reduir-se tant com l’assoliment dels objectius ho determini.  

 
La ordenació es durà a terme sota criteris de sostenibilitat, integració 

ambiental i memòria històrica, i detallarà les xarxes de serveis, espais verds 
i/o sistemes urbans, i, en el seu cas, reserva de sòl per a la construcció 
d’habitatges protegits.  

 
El Pla Especial també podrà proposar l’adquisició pública de runes o 

sòls en aquesta zona per a l’assoliment d’altres objectius públics com 
l’habitatge assequible o tasques de cohesió urbana entre ambdues oluges. 
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3.- PLA ESPECIAL ILLA CENTRAL SANTA FE 

 
Al centre de la 

trama urbana de Santa 
Fe (municipi de les 
Oluges), al sud del 
castell, hi ha una petita 
pastilla que malgrat la 
seva centralitat respecte 
del nucli, està en una 
situació fàctica de 
col·lapse.  

 
La illa presenta 

tres característiques que 
n’exigeixen un estudi detallat (un Pla Especial). D’una banda, l’estat ruïnós 
de les edificacions en el seu sí; en segon terme, el fort impacte dels 
desnivells de l’entorn sobre les possibilitats en el seu sí, i en darrer terme, 
la situació estratègica de la illa dins el nucli de Santa Fe.  

 
El Pla Especial haurà de dotar l’illa d’unes alineacions de la 

edificació i unes cota d’implantació precises, una composició volumètrica, 
definició dels materials, xarxes de serveis i ordenació de l’entorn, cercant 
una ordenació integrada, sostenible, reduint l’ impacte que suposaria 
l’aplicació directe de les ordenances de nucli antic. 

 
La edificabilitat, computada d’acord amb les especificacions del 

POUPM, no 
superarà una 
edificabilitat neta 
de 2 m2/m2, que 
es podrà reduir 
tant com calgui 
per a 
l’assoliment dels 
objectius. El Pla 
Especial 
determinarà el 
sistema 
d’actuació, que 
en principi seria 
el de cooperació. 
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4.- PLA ESPECIAL DEL CLOS DE MAS DE BONDIA 
 
En el terme municipal de Montornès de Segarra, apart el propi nucli 

de Montornès, hi ha el nucli del Mas de Bondia, que amb independència 
d’edificacions construïdes fora el clos, presenta unes característiques 
morfològiques realment singulars, úniques a la Segarra i possiblement 
úniques a Catalunya. 

 
Una portalada orientada a llevant dona pas a un únic vial sense altra 

sortida. Al voltant seu, un camí que circumval·la tot el nucli per la falda 
d’un turó on s’assenta el nucli. Inicialment, el POUPM plantejava el clos 
com a nucli antic i en preservava les seves característiques.  

 
Però les intervencions dutes a terme en els que podríem anomenar 

reramurs, i les intencions de fer noves edificacions recolzades al camí  
 

 
perimetral, han fet del tot imprescindible la necessitat de redactar un  Pla 
Especial que analitzi la viabilitat d’aquestes pretensions, què cal fer amb 
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les edificacions als darreres de les cases amb façana al carrer central, com 
garantir el manteniment dels valors morfològiques singulars del clos tancat 
i els valors paisatgístics del seu entorn.  

 
 
El present POUPM planteja la oportunitat d’un Pla especial que 
 
- Analitzi l’àrea d’actuació 
- Si s’escau, faci un aixecament de les façanes actuals 
- Contrasti les necessitats específiques del nucli. 
- Reculli informació històrica 
- Contrasti propostes amb tots els estaments. 
 
I com a conclusió defineixi: 
 
- Les característiques de les edificacions i rehabilitacions s dins el 

clos del nucli. 
- Les pautes d’actuació pel que fa a les edificacions existents. 
- Pautes de protecció de l’espai entre el nucli i el camí perimetral. 
- Possibilitats d’actuació a l’entorn immediat del nucli, 

especialment pel que fa a les faldes del turó 
 
Aquest procés ha de dur com a resultat, una proposta específica per 

al nucli del Mas de Bondia 
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5.- PLA ESPECIAL DEL CLOS DE 

EL CANÓS (Plans de Sió) 
 
El nucli històric del Canós és un clos tancat amb un contingut de 

qualitat arquitectònica i històrica notables.  
 
En el seu sí hi ha edificacions, alguna d’elles magníficament 

restaurades, que són un fidel reflex d’una època passada rica i vigorosa que 
sortosament ha arribat als nostres dies, i que la primera versió del present 
POUPM no va tractar del tot com és degut. 

 
No es tracta d’inventar res, ni pretendre introduir criteris més o 

menys agosarats en un tema que, sense normes preestablertes, els habitants 
de El Canós han sabut resguardar. L’estudi detallat del nucli històrics de El 
Canós he de permetre detallar, de forma individualitzada, els valors a 
preservar, les condicions d’intervenció en cadascuna de les edificacions i la 
incorporació al Catàleg de Béns d’Interès Local d’aquelles parts i/o del 
conjunt, amb els seus referents històrics i les pautes d’actuació. 

 
La delimitació del perímetre històric de El Canós subjecte a un Pla 

Especial de Preservació, s’ajusta al clos, i tindrà permanentment en compte 
els referents històrics. 



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL 
BIOSCA-GRANYENA DE S.-LES OLUGES-MASSOTERES-MONTORNÈS DE S.-PLANS DE SIÓ-SANT GUIM DE LA 

PLANA-TALAVERA 

EXP.193704- TEXT REFÓS -IV-332- TÍTOL IV- NORMATIVA  

 
Aquest procés de planejament especial pot obrir les portes a 

subvencions públiques que en permetin el manteniment i la rehabilitació 
d’aquelles parts més malmeses. 

 
Els projectes d’urbanització que es redactin dins el sector, tindran en 

compte els aspectes que el pla especial pretén de preservar. La eliminació 
de cables vistos serà imprescindible, i el disseny dels elements de 
l’enllumenat, mobiliari urbà, etc., i el model dels paviments, evitant que les 
tapes de registres dels serveis s’integrin als mateixos, s’ adiguin amb 
l’època i característiques de les edificacions. 

 

 
 
El Pla especial no ha de limitar-se a cantar les excel·lències de lo 

existent, sinó contenir un programa d’inversions públiques de manera que 
allò que es comú, es conjumini de forma harmoniosa amb allò que han 
invertit els propietaris en ares al manteniment del nucli. 
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6. PLA ESPECIAL DEL CATELL DE MONTCORTÈS 

 
 
El Castell de 

Montcortès, com tots els 
castells del territori català, és 
un Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), al que s’hi 
afegeix un component 
paisatgístic d’indubtable 
importància. 

 
Les opcions d’actuació 

passen ineludiblement es el 
foment de que els titulars 
d’aquesta mena de béns en 
general, i la del castell de 
Montcortès en particular, del 
manteniment de la fortificació, 
del seu caràcter paisatgístic i 
històric en un marc en que les 
inversions que la rehabilitació 
comporta no esdevingui una 
càrrega que en virtut de 
determinades proteccions, pot 
resultar excessiva o simplement 
inviable. 

 
No vol dir això que el 

grau de protecció de l’edifici i 
del seu entorn s’hagi de 
matisar, sinó abans el contrari. 
La recent transmissió de la 
titularitat del Castell comporta 
necessàriament el coneixement 
de les condicions històriques i 
paisatgístiques de l’edifici i del 
seu entorn. 
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S’ha pogut constar la voluntat de rehabilitació, no només del Castell 
en sí mateix, sinó de les antigues runes al seu peu, just a tocar les 
edificacions del nucli a que pertany, així com l’entorn de l’església de 
Santa Anna 

 
 
Els objectius del Pla Especial del castell de Montcortès, entre altres, 

són: 
 
- Def

inic
ió 
pre
cisa 
de 
l’à
mbi
t 
del 
PE 
que 
en 
per
met
i 
l’as
soli

ment dels objectius. 
- Condicions de rehabilitació del Castell, l’Església, i del cobert 

amb contraforts i llindes interessants a l’est de l’àmbit. 
- Usos admesos 
- Condicions de protecció i integració Paisatgística 
- Model de recuperació del les runes al peu del Castell 
- Estudi paisatgístic i d’impacte ambiental 
- Condicions d’urbanització 
- Eventualment, repartiment de càrregues i beneficis de l’actuació 
- Canalització d’ajudes públiques 
- Evitar el tancament de recintes avui obert que n’impedeixin 

l’accés públic. 
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7. PLA ESPECIAL DE MONTFALCÓ MURALLAT 

 
 
 

 
El  sector de Montfalcó (Les Oluges), monument nacional, domina 

àmplies zones de la Segarra des d’una posició privilegiada.  
 
Els habitants han cuitat de mantenir la qualitat ambiental de l’indret, 

però hi ha alguns factors que fan necessari una aprofundiment en les 
característiques d’ordenació, entre les que destaquen: 

 
- Les característiques de les rehabilitacions dins el recinte murallat. 
- Les pautes d’actuació de les construccions enrunades, semi 

enrunades i les de baix valor qualitatiu adossades a la muralla per 
la seva banda exterior. 

- Les edificacions, i els usos, alguns de fort impacte, a la carretera 
d’accés a Montfalcó Murallat. 

- Les demandes de zones on poder construir alguns habitatges per 
als residents, o descendents dels residents. 
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El tema pot suscitar, i de bon segur suscitarà una debat important. El 
Pla Especial determinarà les solucions pertinents, sense determinacions 
prèvies, tenint en compte que 

 
- Tractarà de 

recuperar la muralla 
original 

- Serà curós amb les 
edificacions 
adossades, de 
manera que si no 
disposen de base 
històrica i no són 
compatibles amb la 
voluntat de 
recuperar la muralla, 
caldrà plantejar-ne 
la supressió. 

- Es tractarà 
d’eliminar usos i 
edificacions 
impròpies en el 
recinte objecte de 
Pla Especial. 

- Serà molt curós en la permissibilitat de noves actuacions a 
l’àmbit. 

- Establirà formats específics de les edificacions, inclusiu tonalitats 
de color més concretes que no pas les generals d’aquest POUPM. 

- Marcarà el camí per a les obres públiques, amb el tractament que 
han de tenir els serveis, prohibint-ne els aeris, senyals de trànsit, 
rètols indicadors, tapes de registre, etc. 

- Recuperació d’àmbits públics i pautes d’actuació. 
 
El Pla plantejarà també aquells altres aspectes que sorgeixin del 

debat en el seu procés de formulació. 
 
La direcció general d’Urbanisme de la Generalitat ha endegat les 

tasques de redacció d’aquest pla especial, amb tràmit immediatament 
posterior al mateix.  S’han incorporat les pautes d’ordenació d’aquest 
treball. 
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8.- PLA ESPECIAL DE SANT GUIM DE LA PLANA 

 
 
El nucli 

històric de Sant 
Guim de la Plana 
dona cabuda cada 
any en els mesos 
de desembre i 
gener, a unes 
representacions del 
pessebre vivent 
d’alt valor cultural, 
essent un dels de 
més anomenada de 
Catalunya. 

 
La diferència d’aquesta representació respecte d’altres, rau en 

l’empeny del habitants i representants dels habitants, en crear un marc 
adient per al bon resultat del muntatge.  

 
De forma lenta i progressiva, el nucli històric de Sant Guim de la 

Plana el caràcter rural característic dels nuclis de la Segarra ha permès 
ambientar l’entorn al que deuria ser el paisatge de Natzarè,  amb un gran 
dosi de fidelitat, devenint un espectacle d’altíssim valor cultural. 

 
Si hom passeja pel nucli històric en època fora de temporada, gaudirà 

d’unes sensacions 
de certa 

intemporalitat, 
doncs no hi trobarà 
cap dels elements 
que han malmès la 
gran majoria de 
nuclis històrics. Un 
poble com els 
d’abans, però viu i 
dinàmic. Si hom hi 
passeja en plena 
temporada del 
pessebre, no només 
gaudirà d’aquelles 
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sensacions, sinó que podrà presenciar l’activitat manufacturera pròpia de fa 
vint segles. 

 
Tot aquest bagatge s’ha assolit a base de tenacitat, rigor i compromís 

dels habitants de Sant Guim, 
pel que un Pla d’Ordenació 
Urbanística, no pot entrar a 
sac o marcar unes pautes 
genèriques que puguin 
malmetre l’esforç de molts 
anys de treballs i esforç. Les 
eventuals desavinences entre 
responsables del pessebre i 
del comú, no són un 
handicap per al model, si bé 
impliquen que l’adaptació i 
preservació del model tingui 
un matís de no exclusivitat 
respecte a lo permissible en 
el seu sí. 

 
El present POUPM planteja la oportunitat d’un Pla especial que 
 
- Analitzi l’àrea d’actuació 
- Faci un aixecament de les façanes actuals 
- Contrasti les necessitats específiques de l’espectacle i de la vila. 
- Assolir models que facin compatible la qualitat ambiental i 

urbana amb allò que representa un fet cultural de temporada. 
- Reculli informació i referents històrics 
- Contrasti propostes amb  

o Els veïns 
o Les Administracions 

 Locals (Ajuntament, Diputació) 
 Comarcals (Consell comarcal) 
 Nacionals (Departament de Cultura) 
 Etc. 

o Les institucions 
o Els col·lectius 

 
Aquest procés ha de dur com a resultat, una proposta específica per 

al nucli antic de Sant Guim. 
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9.- PLA ESPECIAL DE RECUPERACIÓ DEL 
CASTELL DE VICFRED 

 
El castell de Vicfred ha tingut 

darrerament una seguit 
d’intervencions que, sobre tot, 
afecten el seu entorn, i que s’han 
dut a terme sense cap referent 
normatiu que en garanteixi la seva 
procedència. 

 
Les rehabilitacions de 

monuments històrics són 
encomiables, però no poden 
dependre del criteri del propietari 
del moment, tret que aquest hagi 
estat plantejat i contrastat per 
l’Administració. 

 
En el cas del castell de 

Vicfred, els desnivells de l’entorn, 
la presumpció de ruïnes vinculades a l’edifici a al seva immediatesa i la 
necessitat de disposar de referents històrics per a actuar degudament, obliga 
a la realització d’un estudi detallat, permenoritzat  i ben documentat que 
canalitzi les actuacions que la propietat vulgui o pugui dur a terme, i que 
l’Administració a d’encoratjar a fer. 

 
Cal tenir present que el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya en informe sobre el contingut del POUPM, a més de considerar 
molt positiva la feina feta en el referent al catàleg, diu que cal definir quins 
són els elements a protegir, i especifica “tot recordant que els elements com 
els castells” són Bens Culturals d’interès Nacional. 

 
En l’avanç de normativa que facilita el departament de cultura, en 

parlar dels bens culturals d’interès nacional (BCIN), especifica que aquests 
bens, en les seves diferents categories tenen el nivell de protecció integral 
que els augura la llei 9/93 de setembre del patrimoni cultural català, i així 
ho especifica el present POUPM en el Catàleg de Béns a Protegir. Poc més 
s’hi pot afegir a aquest tema. 
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En conseqüència, aquest estudi permenoritzat, que adoptarà la forma 
de Pla Especial, cuitarà d’aquesta protecció i d’altres objectius, entre els 
que destaquen els següents:: 

 
 

 
 
- Delimitar amb precisió els límits del Castell 
- Garantir el nivell de protecció que es desprèn de la seva 

consideració com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 
- Analitzar la vinculació històrica de les edificacions, ruïnes i 

paratges de l’entorn del Castell. 
- Ordenar tot l’àmbit, sense que de la delimitació del mateix no 

se’n desprenguin aprofitaments fora el nucli aliens a l’objectiu de 
recuperar el Castell 

- Ajustar el límit de la zona d’actuació al perímetre on aquest sigui 
factible, deixant en el seu cas com a sòls rústecs els sòls que, dins 
el perímetre no intervinguin en l’actuació. 

- Establir una normativa precisa 
- Dictaminar si les actuacions a l’entorn del Castell dutes a terme 

responen a la legalitat i, en el seu cas, instruir expedients de 
protecció de la legalitat urbanística que permetin restituir l’entorn 
a l’estat anterior a la presumpta actuació irregular. 
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10.- PLA ESPECIAL DE BELLMUNT (TALAVERA) 

 
 
El nucli de Bellmunt (Talavera), s’alça sobre un magnífic turó, que 

fa que els accessos, la relació amb l’entorn  i la mobilitat tant interior com 
perifèrica, plantegin una problemàtica que cal analitzar amb detall.  

 
D’altra banda, l’Ajuntament de Talavera te en estudi la possibilitat 

de dotar Bellmunt d’una mostra cultural del país, recolzant-se sobre un dels 
eixos viaris del turó, amb unes visuals esplèndides sobre el territori, més o 
menys on avui hi ha una explotació ramadera que no es propi de mantenir 

 
Aquestes dues circumstàncies, recomanen un estudi detallat que, a 

l’ansem, resolgui la ordenació dels sòls que connectarien amb el nou traçat 
circumval·lant.   

 
Començant per l’estudi de mobilitat, Bellmunt presenta avui una 

vialitat interna que discorre pel cim del turó. 
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Els accessos al nucli es produeixen des de la carretera de la Panadella 

a Santa Coloma. Ambdós desemboquen en una circumval·lació que si bé 
per la banda sud s’ajusta al nucli, per la banda nord s’aparta de ell per 
coherència topogràfica. Des d’aquesta anella s’accedeix al nucli per la 
banda de ponent, mitjançant dos punts de connexió, que van directes a la 
plaça de l’església, mentre que per la banda de llevant hi ha un tercer accés 
des d’aquesta anella, si bé el recorregut presenta certes dificultats, malgrat 
diverses edificacions residencials hi tinguin façana. 

 
Un nou tram circumval·lant, aprofitant el carrer que s’insinua 

actualment entre el vial de ponent de l’anella referida fins la zona esportiva 
i, per darrera de ella a l’àmbit de l’església, dotaria Bellmunt d’un 
circumval·lació estricte del nucli, facilitant-ne la mobilitat interna. 

 
Aquest vial, i els talussos o elements de suport per a sustentar el 

nivell de la resant en cada punt, són els aspectes que hauria d’aprofundir el 
pla especial, especialment pel que fa a rasants, ampliacions fins a mínims 
viaris, i tractar d’eventuals afectacions. 

 
Però la oportunitat d’un planejament especial no s’hauria d’aturar 

aquí en el cas de Bellmunt, doncs les seves característiques de turó enlairat, 
comporten altres elements a analitzar.  

 
Entre aquests, la possibilitat d’ubicar una equipament cultural en el 

marge de ponent del turó, que canviaria l’ús actual de granja per 
equipament, es situa en un punt amb conseqüències paisatgístiques 
notables. 

 
El nou tram circumval·lant té rellevància ens sí mateix i en el 

referent a mobilitat, però engloba una bossa de sòls que no poden quedar 
fora de la ordenació adient. 

 
En definitiva, l’objecte del pla especial és la previsió de l’enllaç 

circumval·lant dins un estudi aprofundit de la mobilitat de tot el nucli, la 
ubicació d’un equipament cultural al marge de ponent del turó, dins un  
estudi paisatgístic aprofundit, i la ordenació dels sòls entre el nou tram 
circumval·lant i el carrer major, deixant com a lliures els sòls amb pendent 
inadequada per a la urbanització. 
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Els tres aspectes determinants del PE podrien tenir un 

desenvolupament diferent:  
 
La construcció del nou vial formaria part d’un pla d’obres 

degudament programat, i inclouria les indemnitzacions precises i podria 
incloure la millora o ampliació d’altres tramades de la circumval·lació.  Pel 
que fa al nou equipament, passaria per l’adquisició onerosa dels sòls 
necessaris, i fe independent l’actuació respecte de la trama viària, si bé 
ambdós aspectes formen part de la dotació de serveis el nucli de Bellmunt. 

 
En darrer terme, la ordenació dels sòls intermedis, amb la cessió dels 

sòls públics generats, podrien tenir el tractament assimilable al d’un pla de 
millora urbana.   Aquest estudi analitzaria les circumstàncies de la cessió 
gratuïta d’una part de la zona esportiva feta en el seu dia, que 
suposadament s’havien de compensar  amb la edificabilitat d’aquests sòls. 
L’anàlisi es centraria en la prova documental d’aquest acord, o en el seu 
defecte, del testimoniatge de ciutadans, el paràmetres de la operació i la 
seva proporcionalitat, i, en definitiva, l’adequació del mateix als criteris i 
objectius del POUMP. 

 
En tot cas, els nous sòls tindrien una caràcter unifamiliar, que en la 

façana del carrer major serien segons alineació de vial, podent tenir el 
caràcter d’habitatge aïllat en els sòls posteriors, per la seva situació uns 10 
metres per sota del nivell d’aquells. 
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11.- PLA ESPECIAL D’ESTUDI D’OBERTURA VIÀRIA A 
PAVIA (TALAVERA) 

 
 
El nucli de Pavia (Talavera), com molts d’altres a la Segarra, 

presenta una topografia accidentada que comporta una estructura viària 
complexa, amb una mobilitat interna deficient. 

 
Hi ha un ampli sector a l’est i sud del nucli que, per a sortir en 

direcció a la carretera, ha de fer un circuit serpentejat sobre el que, si més 
no, caldria veure si hi ha alguna alternativa.   

 
En el període d’informació pública de la primera versió del POUP, 

han estat diverses les aportacions que veuen la imperiosa necessitat de 
dissenyar un vial a ponent, d’uns 50 metres de recorregut, que comunicaria 
els àmbits oest i sud de Pavia, facilitant-se en gran mesura la sortida. 
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Els estaments municipals coincideixen en que la oportunitat de 
redacció del POUPM que afecta entre altres nuclis el de Pavia, és un 
document en que hi cap l’estudi d’aquesta opció; un estudi que sota cap 
supòsit comporta la construcció final del carrer. 

 
La decisió ha estat la d’ajornar el debat mitjançant la previsió d’un 

pla especial que en permeti analitzar amb el detall necessari, i amb una 
cartografia més detallista que la del POUPM, la viabilitat i oportunitat de la 
proposta. 

 
Entre els factors a favor de la obertura, es contemplarà, bàsicament, 

la millora de la mobilitat interna de Pavia, però no tot són avantatges, doncs 
els riscos són també importants, entre els que destaquen els següents: 

 
- Topografia accidentada. 
 
- Rasants complicades. 

 
- Afectació de les edificacions que hi donarien façana 
 
- Existència d’ estrangulaments en l’itinerari de sortida. 

 
- Fort pendents dels dos carrers que es comunicaries. 
 
- Un impacte ambiental important. 

 
- Presumpció d’un ingent cost econòmic. 
 
Aquests factors són prou importants com per a no precipitar-se en 

l’adopció pura i simple d’aquesta opció viària.  
 
El Pla Especial haurà de comptar amb un debat serè de les opcions i, 

com a primera mesura, determinarà si les avantatges són més importants 
que les dificultats o a l’inrevés.  

 
Si les avantatges no topessin amb dificultats que en desaconsellessin 

el carrer, i aquestes dificultats disposessin de solucions adients, el pla 
especial concretaria el pas del carrer amb el detall suficient per a poder-ne 
endegar la seva execució. 

 
En cas que les dificultats i problemes que generaria el vial superessin 

els avantatges que del mateix se’n derivarien, s’hauria de descartar la 
possibilitat de construcció del nou vial.  
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CAPÍTOL 15 – DISPOSICIONS FINALS 
 
1. Ordenances complementàries 

En el termini de dos anys a partir de la vigència del present POUPM,  
caldrà redactar, tramitar i aprovar, les ordenances reguladores municipals 
dels diferents vectors de qualitat ambiental i dels corresponents mapes de 
capacitat acústica. 

 
Aquestes ordenances seran d’àmbit municipal, si bé seguint el 

mètode de delegació al Consell Comarcal de la Segarra per a la seva 
redacció i tràmit, podran tenir caràcter uniforme als vuit municipis objecte 
del present POUPM. En el cas que el Consell Comarcal redactés total o 
parcialment alguna d’aquestes ordenances amb caràcter comarcal, aquestes 
seran les d’aplicació en el territori que abasta el present POUPM. 

 
 
2.- Normativa sectorial 

L’aprovació de qualsevol normativa de caràcter sectorial o de 
matèria legislativa o reglamentària urbanística, serà d’aplicació automàtica 
a partir de la seva vigència. 

 
En cas de contradicció entre una eventual nova normativa nacional i 

les disposicions del present POUPM, prevaldrà la més restrictiva, llevat 
que per imperatiu legal s’imposi l’aplicació de normes alternatives 
d’obligat compliment i prevalguin per damunt d’aquest. 

 
 
3.- Patrimoni municipal del sòl i habitatge 

El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió 
gratuïta i obligatòria, s’incorpora al patrimoni municipal de sòl i habitatge.  

 
Si els terrenys són d’ús residencial, el producte obtingut de 

l’alienació de sòl que no té la qualificació d’habitatge protegit passa a 
formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’ha de 
destinar obligatòriament mitjançant un règim de protecció pública. a la 
finalitat de fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne 
i adequat, d’acord amb els articles 156 i 157 de la LU i els articles 220 a 
225 del Reglament de la LU, en que queda definida la gestió. 
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CAPÍTOL 16-DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
 
1.- Disposició transitòria  
 
En qualsevol cas, són d’aplicació els articles 2.6, 2.8, 2.10, títol IV i 

disposicions transitòries primera, segona i tercera de la normativa del Pla 
territorial, que es donen aquí per reproduïts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fe d’errades 
Document en que s’han esmenat les errades materials següents en les numeracions de l’índex: 
 
La pàgina referent al sector SS-1 Sector ponent de Sisteró(pàg.IV.3) és la 262 i no la 252 
La pàgina referent al polígon PAU G1 Granyena Arrabal de migdia oest (pàg.IV.3) és la 304 i no la 303 
El Capítol 11. Disposicions finals (pàgines IV.3 de l’índex i 346 del text), és en realitat el capítol 15 
El Capítol 12. Disposició transitòria (pàgines IV.3 de l’índex i 347 del text), és en realitat el capítol 16 
 


