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1. OBJECTE DEL DOCUMENT I PROMOTOR. 

1.1 Objecte del Document.  

El present document proposa la modificació dels àmbits del SUD-6 i SUD-11 definits en el 

POUM de Vila-sana com a conseqüència de la modificació puntual aprovada per al Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Lleida en data de 18 d’abril de 2017 i que es publica al Diari oficial 

de la Generalitat de Catalunya número 7378 en data de 26 de maig de 2017. 

La modificació es planteja per tal d’ajustar-lo a les realitats de propietat i propiciar que la seva 

gestió i el seu desenvolupament resulti més àgil i ajustat a les necessitats de les empreses que 

estan implantades en l’actual polígon o altres que es puguin interessar per la zona. 

D’aquesta forma es proposa de donar resposta a la necessitat de creixement d’una de les 

activitats industrials instalꞏlades en el Polígon actual i que actualment és en creixement. 

L’empresa ocupa una parcelꞏla del polígon inicial i tot el sòl d’aprofitament privat del SUD-10 

i, ara, mitjançant aquest document, proposa de modificar els límits entre el SUD-11 i el SUD-6 

per tal d’ajustar-los a la seva propietat a la zona del polígon industrial.  

Ambdós polígons són limítrofs, i ambdós discontinus, amb la part més important a la zona 

industrial propera al polígon existent i a l’autovia AII i una part menor situada més pròxima al 

nucli del poble, en aquesta zona, i derivat del procés de parcelꞏlació i zonificació, es preveu 

ubicar únicament zona verda i equipament. 

Per ser conseqüents amb el plantejament que feia la modificació de POUM aprovada i publicada 

el 26/05/2017, la modificació dels límits dels SUD-6 i SUD-11 a la zona industrial, ha de 

comportar també la modificació, en la mateixa proporció dels límits dels àmbits discontinus 

situats pròxims al nucli de Vila-sana. 

Amb la nova definició dels  SUD-6 i SUD-11, amb tots els seus sectors, i la voluntat real 

d’iniciar els tràmits pel desenvolupament del SUD-11,  l’objectiu final és el d’aconseguir un 

important paquet d’equipaments i zones verdes situades a l’entorn del nucli urbà del municipi, 

que és on poden ser més utilitzades en servei dels ciutadans. 

Això no hauria de ser possible si hagués de comportar una zona industrial sense cap zona que 

aporti qualitat urbana als espais lliures, així es limitarà la part de cessions mantenint un mínim 

que garanteixi la qualitat urbana i paisatgística de la zona industrial. 
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1.2 Promotor del Document. 

La proposta del document de modificació del POUM correspon únicament a l’Ajuntament de 

Vila-sana, que d’aquesta manera, dona resposta a les situacions particulars que es produeixen i 

que es descriuen breument a continuació.  

La primera és la voluntat d’una de les empreses instalꞏlades en el Parc Agroalimentari, Logística 

i serveis del fred de Ponent SLU, en endavant Logikfred, que disposa dels terrenys situats al 

nord oest de la seva ubicació actual i vol ampliar les seves instalꞏlacions amb noves 

edificacions. 

D’acord a allò que consta a l’article 101.3 del Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, en el punt que incorpora l’article 41 de la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer, atès que els particulars no tenen reconegut el dret al tràmit per l’aprovació de les 

propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal, l’Ajuntament de Vila-

sana assumeix aquestes iniciatives tot i que les modula de manera apropiada a l’interès general. 

1.3 Redactor del Document. 

Redacta el present document l’arquitecte Toni Bosch Miquel, colꞏlegiat número 23451.6 del 

Colꞏlegi oficial d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Lleida. 

Domicili professional.  Mollerussa, CP25230, Carrer Ferrer i Busquets 3, baixos. 

Telèfons.  973 711841   -   608 587401 

Correu electrònic. tonibosch@coac.net   -   toni@gda.cat 

Essent aquesta adreça la fixada a efectes de notificacions. 
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2. PETICIONARI I ANTECEDENTS. 

2.1 Peticionari. 

La proposta de modificació puntual pretén donar resposta a la solꞏlicitud que va presentar 

Xavier Argelich Tugues, amb DNI 78062719Y, amb registre d’entrada de 16 d’octubre de 2017, 

en representació de la mercantil LOGISTICA i SERVEIS DEL FRED DE PONENT SLU. 

D’acord a allò que s’estableix a l’article 8.7 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, a l’article 8, punt 7, diu: 

En matèria de planejament i de gestió urbanística, els poders públics han de respectar la 

iniciativa privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos 

d’insuficiència o d’incompliment, sens perjudici dels supòsits d’actuació pública directa. 

Així mateix, a l’article 97, punt 1, diu: 

Les propostes de modificació´ d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar 

la necessitat de la iniciativa, la oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i 

privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar 

adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de 

denegar-la. 

Així doncs, es redacta aquest document d’acord amb les competències que corresponen a 

l’Ajuntament de Vila-sana, d’acord al que diu l’article 2 del DL 2/2010. 

1.  Per tal de fer efectives les competències en matèria d’urbanisme, de protecció del 

territori i d’habitatge establertes per la Constitució i per l’Estatut, aquesta Llei atribueix als 

òrgans administratius que pertoca les facultats pertinents i necessàries per formular, tramitar, 

aprovar i executar els els diferents instruments urbanístics de planejament i de gestió, per 

intervenir en el mercat immobiliari, per regular i promoure l’ús del sòl, de l’edificació i de 

l’habitatge i per aplicar les mesures disciplinàries i de restauració de la realitat física alterada 

i de l’ordenament jurídic vulnerat. 

2. Les competències urbanístiques de les administracions públiques inclouen, a mes de les 

expressament atribuïdes per aquesta Llei, les facultats complementàries i congruents per poder 

exercir-les d’acord a la llei i per satisfer les finalitats que en justifiquen l’atribució expressa. 
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Aquest document considera la proposta de modificació presentada per la mercantil Logikfred 

dins del marc normatiu vigent, tot esmenant aquells aspectes que es considera procedent per tal 

d’ajustar el seu contingut a les determinacions de la legislació vigent, a les propostes generals 

del POUM de Vila-Sana i als interessos públics. 

La solꞏlicitud de modificació de POUM presentada a l’Ajuntament de Vila-Sana, per la societat 

LOGISTICA i SERVEIS DEL FRED DE PONENT SLU i en les converses prèvies s’exposaven 

les finalitats següents: 

La modificació dels límits actuals entre el SUD-6 i el SUD-11, establerts per la modificació 

aprovada per la CTULL en data de 18 d’abril de 2017, i publicada al DoGC número 7378 en 

data de 26 de maig de 2017. 

Aquesta modificació ve determinada per la voluntat d’ajustar els límits a la propietat de 

Logikfred SLU a la zona industrial, i per tal de mantenir l’esperit de la modificació puntual de 

POUM esmentada, es proposa de modificar també els límits dels àmbits discontinus situats prop 

del nucli de Vila-sana en la mateixa proporció en que es faci a la zona industrial. 
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2.2 Antecedents. 

D’acord als plantejaments inicials de la societat que fa la petició a l’Ajuntament de Vila-sana, 

s’han mantingut converses amb els Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i 

Sostenibilitat i amb la Direcció General d’Urbanisme. La valoració primera del plantejament ha 

estat positiva i s’interpreta que són compatibles els interessos particulars amb els interessos 

públics i que cap dels supòsits que podrien comportar una valoració negativa hi concorren. 

En el present document s’esmena l’errada en el redactat dels punt 2 i 7 de l’article 161.6 del 

POUM – SUD-11, modificat en la modificació puntual de POUM de maig de 2017, en el que es 

feia referència a unes cessions en sòl provinent de l’antic PMU-1, redactat que només era vàlid 

per al SUD-10 derivat de la modificació esmentada, i que eren restes d’un redactat anterior de la 

modificació en la que no es mantenia el PMU-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toni Bosch Miquel  Gemma d’Arquitectura SL 
Arquitecte Colꞏlegiat número 23451.6    Carrer Ferrer i Busquets, 3. Mollerussa  
    Telèfons 973 711841   608587401 
  tonibosch@coac.net – toni@gda.cat 
 
  23 10 2020 
 
AJUNTAMENT DE VILA-SANA  MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
  AMBITS SUD-6 i SUD-11 
  DOCUMENT PER APROVACIO INICIAL 
     

8 de 32 
 

3. SITUACIÓ i ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. 

3.1 Situació. 

Els terrenys objecte d’aquesta modificació són els inclosos en el Sectors Urbanitzables 

Delimitats  número 6 i 11, SUD-6 i SUD-11, que es situen al voltant del sector urbanitzat del 

Parc Agroalimentari i, de forma discontinua, a l’oest del nucli del poble de Vila-Sana.  

Es situen de forma general en la imatge sobre els documents inclosos en la modificació de 

POUM i que actualment es vigent. 

Plànol 3.1 de la modificació de POUM corresponent a la zona industrial 

 

Plànol 3.2 de la modificació de POUM corresponent a la zona residencial, adjacent al nucli de 

Vila-sana 
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3.2 Estructura de la Propietat. 

Els àmbits inclosos en la proposta de modificació de POUM només afecten a dos propietats, la 

pròpia mercantil que proposa la modificació i el mateix ajuntament de Vila-sana. 

Logikfred SLU te la propietat en els sectors SUD-11 i SUD-6 a la zona industrial, i la proposta 

contempla incloure-la tota en el SUD-11. 

L’Ajuntament de Vila-sana te la propietat de tot el sòl inclòs en els discontinus dels sectors 

SUD-6 i SUD-11 situats al oest del nucli de Vila-sana. 

La modificació aprovada i publicada l’any 2017 ja ajustava els límits a les propietats d’aquell 

moment, però amb posterioritat, hi ha hagut una compravenda que propicia la proposta actual. 

Tot i això, la intenció és la mateixa que la que era en el seu moment, agilitzar la gestió i el 

desenvolupament de la iniciativa privada atenent l’interès públic, la obtenció d’espais verds i 

d’equipament per al municipi. 

La societat Logikfred SLU, peticionaria de la modificació ha manifestat la voluntat de 

desenvolupar el sub-sector que es derivi de la present modificació puntual de POUM i vinculat a 

les seves propietats, en principi el SUD-11. 
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3.3 Ordenació Vigent.  

La ordenació vigent és la derivada de la modificació de POUM publicada el 26/05/2017 i que es 

presenten a continuació: 
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3.4 Marc General. 

Els instruments de planejament actualment vigents que estableixen el marc urbanístic aplicable 

a aquesta modificació són els següents: 

Pla territorial de Ponent, Les Terres de Lleida, aprovat definitivament el 24 de Juliol de 2007 

Pla d’Ordenació Urbana Municipal, POUM, de Vila-Sana, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data de 17 de maig de 2012, Expedient 

2011/043315/L 

Modificació puntual aprovada per al Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data de 18 

d’abril de 2017 i que es publica al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 7378 en 

data de 26 de maig de 2017. 

Els terrenys afectats per la modificació s’ordenen els plànols següents del document de 

modificació del POUM: 

Plànol 3.1  Delimitació Proposada Sectorització àmbit SUD-6. Escala 1-4000 

Plànol 3.2 Delimitació Proposada Sectorització àmbit PMU-1. Escala 1-4000 
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4. PLANEJAMENT VIGENT 

Es detalla a continuació les especificacions que dicta el POUM per a cada un dels àmbits que 

estan afectats per la modificació. 

4.1 Sector Urbanitzable Delimitat 6.  SUD-6. 

SUD-6 article 161.1 del POUM. 

1 Objectius. Són bàsicament facilitar al màxim el desenvolupament industrial de 
l’àmbit referit per tal d’ordenar aquesta zona de manera conjunta i harmònica i obtenir el sòl 
suficient per a equipaments i zones verdes, juntament amb el sol industrial existent. 

Específicament, en el desenvolupament de l’àmbit es podria plantejar una sortida a la peça 
d’equipament situada en façana a l’autovia, essent una peça molt ben situada però molt poc 
hàbil per un equipament de dimensions ajustades al municipi de Vila-Sana vinculant-la a 
operacions de permuta o canvis d’ubicació amb altres sòls que es derivin del desenvolupament 
de l’àmbit. 

Així mateix, es preveu habilitar espai de zona verda i/o equipaments a l’entorn de la residència 
geriàtrica situada al nord, per tal de possibilitar la seva ampliació i integració en la trama 
urbana. 

2. Àmbit Discontinu. Està definit en plànols de la modificació de POUM i consta 
d’una gran peça situada al nord del actual polígon industrial i del 27,32% del sòl de la peça 
situada a l’oest del nucli de Vila-Sana i que també es detalla en plànols. 

3. Superficies Orientatives. 

SUD-6

Zona Ambit industrial 205.877,12 m2

Zona Discontinu 27,32% 11.245,06 m2

TOTAL AMBIT SUD-6 217.122,18 m2

Zona Verda 15,96% 34.652,70 m2

Equipament 6,97% 15.133,42 m2

Serveis Tècnics 0,54% 1.172,46 m2

Vialitat 15,00% 32.568,33 m2 indicatiu

Superfície Zona 31 Industrial 133.595,28 m2  

4. Paràmetres Bàsics. 

Índex d’edificabilitat brut: 0,70 m2sostre / m2sòl 

5. Condicions d’edificació i ús. L’ús global serà l’industrial, amb un ús complementari de 
caràcter terciari, oficines, restauració, hoteleria, comerç, esport, etc., fins un màxim en aquests 
usos complementaris del 25% del sostre.  

Els usos es regularan d’acord a l’Annex B del POUM. 
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6. Condicions d’urbanització. El SUD i/o Projecte d’Urbanització que el desenvolupi 
definirà i executarà les xarxes bàsiques de serveis, com la xarxa de clavegueram separativa i la 
descripció de la gestió de les aigües residuals i pluvials, en principi s’hauria d’instalꞏlar un 
sistema de depuració propi amb l’autorització  d’abocament corresponent, les seves 
instalꞏlacions  i elements tècnics necessaris per donar servei al sector. 

Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del SUD resoldrà el subministrament 
d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà en xarxa separativa, així com 
la petició de certificats, tramitació, autoritzacions, dimensionat i descripció detalla da de les 
instalꞏlacions tècniques que corresponguin. Es justificarà la disponibilitat d’aigua amb el 
corresponent estudi de demanda i informe o certificat de disponibilitat de recurs. 

Dins les despeses d’urbanització del sector s’imputaran la connexió de les xarxes de serveis 
existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a l’increment de cabals i 
consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en el finançament, si s’escau, del 
sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma proporcional al cabal 
subministrat al sector. 

7. Cessions mínimes al municipi dels vials, espais lliures i equipaments, a més del 10% del 
aprofitament mig. 

8. Condicions de gestió: Reparcelꞏlació: Modalitat per compensació bàsica, es podrà 
canviar a cooperació si no s’executa el SUD en els terminis establerts al document del pla 
d’etapes, o per necessitats públiques convenientment justificades. 

9. Períodes de formulació i tramitació: Es modifiquen i es detallen en annex a la 
present modificació Puntual de POUM de Vila-Sana. 
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4.2 Sector Urbanitzable Delimitat 11.  SUD-11. 

SUD-11 article 161.6 del POUM. 

1 Objectius. Són bàsicament facilitar al màxim el desenvolupament industrial de 
l’àmbit referit per tal d’ordenar aquesta zona de manera conjunta i harmònica i obtenir el sòl 
suficient per a equipaments i zones verdes, juntament amb el sol industrial existent. 

Específicament, en el desenvolupament de l’àmbit es podria plantejar una sortida a la peça 
d’equipament situada en façana a l’autovia, essent una peça molt ben situada però molt poc 
hàbil per un equipament de dimensions ajustades al municipi de Vila-Sana vinculant-la a 
operacions de permuta o canvis d’ubicació amb altres sòls que es derivin del desenvolupament 
de l’àmbit. 

2. Àmbit Discontinu 1. Està definit en plànols de la modificació de POUM i consta 
d’una gran peça situada al nord del actual polígon industrial i del 6,63% del sòl de la peça 
situada a l’oest del nucli de Vila-Sana i que també es detalla en plànols. 

 Àmbit Discontinu 2. A més s’hi adjunta en discontinu la resta de sòl provinent del 
canvi de qualificació del sòl del PMU-1 per incloure’l en el pla parcial urbanitzable provinent 
de la sectorització de l’antic SUD-6 i que no s’ha inclòs en el SUD-10, aproximadament 
2.412,00 metres quadrats. 

3. Superficies Orientatives. 

PPU-11

Zona Ambit industrial 49.960,98 m2

Zona Discontinu 6,63% 2.728,95 m2

TOTAL AMBIT PPU-11 52.689,93 m2

Zona Verda 15,96% 8.409,31 m2

Equipament 6,97% 3.672,49 m2

Serveis Tècnics 0,54% 284,53 m2

Vialitat 15,00% 7.903,49 m2 indicatiu

Superfície Zona 31 Industrial 32.420,11 m2  

4. Paràmetres Bàsics. 

Índex d’edificabilitat brut: 0,70 m2sostre / m2sòl 

5. Condicions d’edificació i ús. L’ús global serà l’industrial, amb un ús complementari de 
caràcter terciari, oficines, restauració, hoteleria, comerç, esport, etc., fins un màxim en aquests 
usos complementaris del 25% del sostre. 

Els usos es regularan d’acord a l’Annex B del POUM. 
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6. Condicions d’urbanització. El SUD i/o Projecte d’Urbanització que el desenvolupi 
definirà i executarà les xarxes bàsiques de serveis, com la xarxa de clavegueram separativa i la 
descripció de la gestió de les aigües residuals i pluvials, en principi s’hauria d’instalꞏlar un 
sistema de depuració propi amb l’autorització  d’abocament corresponent, les seves 
instalꞏlacions  i elements tècnics necessaris per donar servei al sector. 

Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del SUD resoldrà el subministrament 
d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà en xarxa separativa, així com 
la petició de certificats, tramitació, autoritzacions, dimensionat i descripció detalla da de les 
instalꞏlacions tècniques que corresponguin. Es justificarà la disponibilitat d’aigua amb el 
corresponent estudi de demanda i informe o certificat de disponibilitat de recurs. 

Dins les despeses d’urbanització del sector s’imputaran la connexió de les xarxes de serveis 
existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a l’increment de cabals i 
consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en el finançament, si s’escau, del 
sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma proporcional al cabal 
subministrat al sector. 

7. Cessions mínimes al municipi dels vials, espais lliures i equipaments, a més del 10% del 
aprofitament mig de l’aprofitament provinent del antic SUD-6 i del 15% del aprofitament mig 
provinent del PMU-1, que ha sofert un canvi d’ús. 

8. Condicions de gestió: Reparcelꞏlació: Modalitat per compensació bàsica, es podrà 
canviar a cooperació si no s’executa el SUD en els terminis establerts al document del pla 
d’etapes, o per necessitats públiques convenientment justificades. 

9. Períodes de formulació i tramitació: Es modifiquen i es detallen en annex a la 
present modificació Puntual de POUM de Vila-Sana. 
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5. MARC LEGAL URBANÍSTIC. 

L’actual i vigent marc legal a Catalunya en matèria d’urbanisme està conformat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 5 d’Agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i per la 

Llei 3/2012, de 22 de Febrer, de modificació del Text Refós de la LUC.  Pel Decret 305/2006, 

de 18 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i el Decret Legislatiu 

1/2007, de 16 d’Octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

El Planejament vigent al municipi de Vila-sana es el POUM, aprovades definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de data de 17 de maig de 2012 i publicat 

al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya en data de 30 de novembre de 2012. 

En data de 18 d’abril de 2017, s’aprova una modificació a l’entorn del polígon industrial que 

modificava el SUD-6 i PMU-1 definint un conjunt de sectors urbanitzables discontinus a partir 

del SUD-6 i numerats des del SUD-6 fins a SUD-14. 

Aquesta modificació es publica al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 7378 en 

data de 26 de maig de 2017. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 

El contingut de la modificació s’ajusta a allò que es determina a l’article 96 del DL 1/2010, 

modificat per l’article 38 de la Llei 3/2012 i per tant se subjecta a les mateixes disposicions. 

La modificació es limita al POUM de Vila-Sana, i no te cap incidència en el contingut de cap 

altre planejament plurimunicipal, afectant únicament el terme municipal de Vila-Sana, per tant 

correspon a aquest Ajuntament, acordar-ne l’aprovació inicial i provisional. 

No s’afecta a les determinacions que el POUM de Vila-Sana estableix respecte dels sistemes 

generals de zones verdes i d’equipaments esportius. 

La proposta de modificació no suposa en cap cas increment de sostre edificable. No es 

modifiquen els usos en la mesura que es transforma els usos residencials de la zona del PMU-1 

a industrials ubicats en l’àmbit del SUD-6. Eliminant els usos residencials es produeix una 

disminució objectiva de densitat de l’ús residencial al nucli de població.  

En observança de l’article 97 del DL 1/2010 i de l’article 39 de la Llei 3/2012 que el modifica 

cal dir que la proposta de modificació de POUM feta per l’empresa, justifica la seva oportunitat 

i conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents pel fet que ha de permetre 

desenvolupar previsions del POUM vigent, si més no, en els SUD-11 completant l’ordenació de 

la zona al voltant del Parc Agroalimentari i a la zona d’equipaments municipals pel que fa a la 

implantació de sistemes públics en coherència amb els existents actualment.  

Així mateix es pot afirmar que no es dóna cap dels supòsits que podrien comportar una 

valoració negativa, donat que la modificació proposada no comporta un increment del sostre 

edificable, ni un increment de la densitat d’ús residencial ni de la intensitat de l’ús industrial, ni 

es tracta de cap tipus de sòl públic que detalla l’apartat a del punt 2 del article 97, essent tot el 

sòl afectat per la modificació de titularitat privada. 

L’ordenació que es proposa és coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament 

urbanístic vigent i no entra en contradicció amb els principis de desenvolupament  urbanístic 

sostenible. 

La ordenació proposada no comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament 

territorial. 

En la modificació proposada es produeix una projecció adequada dels interessos públics donat 

que es manté la quantitat i qualitat dels espais lliures i d’equipaments previstos en l’àmbit del 
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POUM. No es redueix la superfície dels sòls qualificats per sistema d’espais lliures ni 

d’equipaments, considerant-los de forma conjunta. 

A més és d’interès municipal el fet d’acumular equipaments i zones lliures de forma adjacent a 

equipaments consolidats i en ús en el nucli de població, sense menystenir la qualitat dels àmbits 

de nova urbanització industrial al voltant del polígon industrial  consolidat i conegut com a Parc 

Agroalimentari. 

Com ja s’ha dit, no es considera que la proposta de modificació pugui ajustar-se a allò que 

determina l’article 99 per la qual cosa no li és d’aplicació. 

De la mateixa forma tampoc seria d’aplicació l’article 100 del DL 1/2010. 

Per altra banda cal considerar que la proposta de modificació de POUM ve motivada per la 

solꞏlicitud d’una empresa, instalꞏlada i consolidada en el polígon industrial actual, d’ampliar les 

seves instalꞏlacions i de forma conseqüent, oferir una quantitat de llocs de treball que ha de 

derivar de les majors instalꞏlacions.  

Així mateix, i tal com s’ha dit, la modificació, prenent el model del SUD-6 definit en el POUM 

inicial, proposa la cessió dels sòls d’equipament i part de les zones verdes de forma adjacent al 

equipament municipal, cosa que ha de revertir en benefici directe del conjunt de la població de 

Vila-Sana. Dir que es manté un mínim de zones verdes a l’àmbit del polígon industrial per tal de 

garantir un complement de qualitat al sistema viari. 
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7. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA. 

La proposta de modificació planteja ajustar els límits del SUD-11 i SUD-6 a realitats de 

propietat per tal d’agilitzar la gestió del SUD-11 davant l’interès efectiu de la societat mercantil 

que proposa aquesta modificació de desenvolupar el SUD-11 de manera immediata.  

La proposta afecta únicament els dos sectors esmentats, que són limítrofs i senzillament es 

compensen entre ells. 

La modificació afectaria aproximadament 15.000 metres quadrats de sòl inclosos actualment en 

el SUD-6, ubicats en la zona del polígon industrial, i que s’incorporarien al SUD-11. 

Donat que els dos sectors, SUD-6 i SUD-11 són discontinus, i compten amb una part del sector 

situada a la finca propietat de l’Ajuntament de Vila-sana, a l’oest del nucli del municipi, les 

parts dels sectors incloses en aquesta finca també es modificaran en la mateixa proporció que ho 

facin les parts ubicades a la zona industrial. 

En el quadre seguent es detalla les superfices actuals dels sectors SUD-6 i  SUD-11 així com les 

superfícies proposades en la present modificació puntual de POUM. 

En la nomenclatura dels sectors, es complementa amb l’apèndix “zi” la superfície de cada sector 

a la zona industrial, i amb l’apèndix “zn” la superfície de cada sector ubicada en la zona prop 

del nucli del municipi. 

SECTOR       ACTUAL       PROPOSTA 
                  
SUD-11     52.689,93     68.551,42 
  SUD-11 ZI   49.960,98     64.999,26 
  SUD-11 ZN   2.728,95     3.552,16 
                    
SUD-6     217.122,18     201.260,69 
  SUD-6 ZI   205.877,12     190.838,84 
  SUD-6 ZN   11.245,06     10.421,85 

  

Tal com preveia la modificació de POUM, i que actualment es vigent, els sectors, i de forma 

ajustada al que prescriu les fitxes, materialitzaran les cessions d’equipament i zona veda, en la 

mesura de lo possible en la resta de la finca que actualment és propietat de l’Ajuntament. 

A continuació, es detallen les Fitxes de cada un dels nous sectors. 



Toni Bosch Miquel  Gemma d’Arquitectura SL 
Arquitecte Colꞏlegiat número 23451.6    Carrer Ferrer i Busquets, 3. Mollerussa  
    Telèfons 973 711841   608587401 
  tonibosch@coac.net – toni@gda.cat 
 
  23 10 2020 
 
AJUNTAMENT DE VILA-SANA  MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
  AMBITS SUD-6 i SUD-11 
  DOCUMENT PER APROVACIO INICIAL 
     

20 de 32 
 

8. FITXES SECTORS. 

SUD-6 Proposta article 161.1 del POUM. 

1 Objectius. Són bàsicament facilitar al màxim el desenvolupament industrial de 
l’àmbit referit per tal d’ordenar aquesta zona de manera conjunta i harmònica i obtenir el sòl 
suficient per a equipaments i zones verdes, juntament amb el sol industrial existent. 

Específicament, en el desenvolupament de l’àmbit es podria plantejar una sortida a la peça 
d’equipament situada en façana a l’autovia, essent una peça molt ben situada però molt poc 
hàbil per un equipament de dimensions ajustades al municipi de Vila-Sana vinculant-la a 
operacions de permuta o canvis d’ubicació amb altres sòls que es derivin del desenvolupament 
de l’àmbit. 

Així mateix, es preveu habilitar espai de zona verda i/o equipaments a l’entorn de la residència 
geriàtrica situada al nord, per tal de possibilitar la seva ampliació i integració en la trama 
urbana. 

2. Àmbit Discontinu. Està definit en plànols de la modificació de POUM i consta 
d’una gran peça situada al nord del actual polígon industrial i del 25,32% del sòl de la peça 
situada a l’oest del nucli de Vila-Sana i que també es detalla en plànols. 

3. Superficies Orientatives. 

                            
SUD-6                     
Zona Ambit industrial       190.838,84 m2       
Zona Discontinu       10.421,85 m2       

TOTAL AMBIT SUD-6         201.260,69 m2       
Zona verda 15,96%   32.121,21 m2       
Equipament 6,97%   14.027,87 m2       
Serveis Tècnics 0,54%   1.086,81 m2     indicatiu 
Vialitat 15,00%   30.189,10 m2       
Superfície Zona 31 Industrial       123.835,70 m2       

 

4. Paràmetres Bàsics. 

Índex d’edificabilitat brut: 0,70 m2sostre / m2sòl 

5. Condicions d’edificació i ús. L’ús global serà l’industrial, amb un ús complementari de 
caràcter terciari, oficines, restauració, hoteleria, comerç, esport, etc., fins un màxim en aquests 
usos complementaris del 25% del sostre.  

Els usos es regularan d’acord a l’Annex B del POUM. 
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6. Condicions d’urbanització. El SUD i/o Projecte d’Urbanització que el desenvolupi 
definirà i executarà les xarxes bàsiques de serveis, com la xarxa de clavegueram separativa i la 
descripció de la gestió de les aigües residuals i pluvials, en principi s’hauria d’instalꞏlar un 
sistema de depuració propi amb l’autorització  d’abocament corresponent, les seves 
instalꞏlacions  i elements tècnics necessaris per donar servei al sector. 

Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del SUD resoldrà el subministrament 
d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà en xarxa separativa, així com 
la petició de certificats, tramitació, autoritzacions, dimensionat i descripció detalla da de les 
instalꞏlacions tècniques que corresponguin. Es justificarà la disponibilitat d’aigua amb el 
corresponent estudi de demanda i informe o certificat de disponibilitat de recurs. 

Dins les despeses d’urbanització del sector s’imputaran la connexió de les xarxes de serveis 
existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a l’increment de cabals i 
consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en el finançament, si s’escau, del 
sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma proporcional al cabal 
subministrat al sector. 

7. Cessions mínimes al municipi dels vials, espais lliures i equipaments, a més del 10% del 
aprofitament mig. 

8. Condicions de gestió: Reparcelꞏlació: Modalitat per compensació bàsica, es podrà 
canviar a cooperació si no s’executa el SUD en els terminis establerts al document del pla 
d’etapes, o per necessitats públiques convenientment justificades. 

9. Períodes de formulació i tramitació: Es modifiquen i es detallen en annex a la 
present modificació Puntual de POUM de Vila-Sana. 
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SUD-11 Proposta article 161.6 del POUM. 

1 Objectius. Són bàsicament facilitar al màxim el desenvolupament industrial de 
l’àmbit referit per tal d’ordenar aquesta zona de manera conjunta i harmònica i obtenir el sòl 
suficient per a equipaments i zones verdes, juntament amb el sol industrial existent. 

Específicament, en el desenvolupament de l’àmbit es podria plantejar una sortida a la peça 
d’equipament situada en façana a l’autovia, essent una peça molt ben situada però molt poc 
hàbil per un equipament de dimensions ajustades al municipi de Vila-Sana vinculant-la a 
operacions de permuta o canvis d’ubicació amb altres sòls que es derivin del desenvolupament 
de l’àmbit. 

2. Àmbit Discontinu 1. Està definit en plànols de la modificació de POUM i consta 
d’una gran peça situada al nord del actual polígon industrial i del 8,63% del sòl de la peça 
situada a l’oest del nucli de Vila-Sana i que també es detalla en plànols. 

  

3. Superficies Orientatives. 

                            
SUD-11                     
Zona Àmbit industrial       64.999,26 m2       
Zona Discontinu       3.552,16 m2       

TOTAL AMBIT SUD-11         68.551,42 m2       
Zona verda 15,96%   10.940,81 m2       
Equipament 6,97%   4.778,03 m2       
Serveis Tècnics 0,54%   370,18 m2     indicatiu 
Vialitat 15,00%   10.282,71 m2       
Superfície Zona 31 Industrial       42.179,69 m2       

 

4. Paràmetres Bàsics. 

Índex d’edificabilitat brut: 0,70 m2sostre / m2sòl 

5. Condicions d’edificació i ús. L’ús global serà l’industrial, amb un ús complementari de 
caràcter terciari, oficines, restauració, hoteleria, comerç, esport, etc., fins un màxim en aquests 
usos complementaris del 25% del sostre. 

Els usos es regularan d’acord a l’Annex B del POUM. 
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6. Condicions d’urbanització. El SUD i/o Projecte d’Urbanització que el desenvolupi 
definirà i executarà les xarxes bàsiques de serveis, com la xarxa de clavegueram separativa i la 
descripció de la gestió de les aigües residuals i pluvials, en principi s’hauria d’instalꞏlar un 
sistema de depuració propi amb l’autorització  d’abocament corresponent, les seves 
instalꞏlacions  i elements tècnics necessaris per donar servei al sector. 

Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del SUD resoldrà el subministrament 
d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà en xarxa separativa, així com 
la petició de certificats, tramitació, autoritzacions, dimensionat i descripció detalla da de les 
instalꞏlacions tècniques que corresponguin. Es justificarà la disponibilitat d’aigua amb el 
corresponent estudi de demanda i informe o certificat de disponibilitat de recurs. 

Dins les despeses d’urbanització del sector s’imputaran la connexió de les xarxes de serveis 
existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a l’increment de cabals i 
consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en el finançament, si s’escau, del 
sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma proporcional al cabal 
subministrat al sector. 

7. Cessions mínimes al municipi dels vials, espais lliures i equipaments, a més del 10% del 
aprofitament mig. 

8. Condicions de gestió: Reparcelꞏlació: Modalitat per compensació bàsica, es podrà 
canviar a cooperació si no s’executa el SUD en els terminis establerts al document del pla 
d’etapes, o per necessitats públiques convenientment justificades. 

9. Períodes de formulació i tramitació: Es modifiquen i es detallen en annex a la 
present modificació Puntual de POUM de Vila-Sana. 
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9. ASPECTES AMBIENTALS.  

9.1 Informe Ambiental. 

La modificació de POUM planteja una reducció de superfície de sòl urbanitzable. Així mateix 

també planteja una reducció de sòl urbà consolidat en la zona del PMU-1. És per això que 

segons consulta a l’Oficina de Tramitació Ambiental del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Delegació de Lleida, es va considerar innecessari cap estudi ambiental vinculat a 

la modificació donat que l’impacte ambiental que proposa la modificació és menor que la que 

proposava el POUM vigent, i en el mateix POUM ja hi havia el corresponent estudi i informe 

ambiental i no es modifiquen les condicions. 
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10. ASPECTES ECONÒMICS i DE SOSTENIBILITAT. 

D’acord a l’article 59.e del DL 1/2010, i que no modifica la Llei 3/2012, preveu que el POUM, i 

en aquest cas, les seves modificacions, Ha d’incloure una avaluació econòmica de les actuacions 

a desenvolupar. Així, doncs es detalla  a continuació un estudi de viabilitat econòmica per a 

cada un dels sectors de forma individualitzada i a continuació un estudi de sostenibilitat 

econòmica i de com cada un dels sectors pot influenciar en les finances de l’administració 

pública afectada directament que és l’ajuntament. 

10.1 Avaluació Econòmica dels diferents sectors derivats de la modificació i justificació 
de la seva viabilitat. 

La modificació proposa l’ajust a la realitat de la propietat del sector SUD-11 amb un increment 

de superfície d’aproximadament 15.000 metres, que suposa un 30% de la seva superfície actual. 

La conseqüència que se’n deriva és la reducció del sector SUD-6, que és el més gran de la zona. 

L’ajust es produeix en el límit entre els dos subsectors de cada un dels sectors, i la modificació 

és pot fer sense afectar cap altre sector. 

A posteriori, es redactaran els documents de desenvolupament de cada sector, atenent als criteris 

d’oportunitat i conveniència que considerin els propietaris implicats. En aquest 

desenvolupament, es redactaran els projectes de reparcelꞏlació i d’urbanització que definiran 

amb exactitud les despeses associades al desenvolupament urbanístic. 

Per altra banda es considerarà uns ingressos derivats també del valor que es fixi per el sòl 

resultant del desenvolupament urbanístic. En aquest cas caldrà considerar les cessions que 

caldrà realitzar a l’ajuntament en concepte del 10% de l’aprofitament mig, per tant valorar 

només el 90% del aprofitament resultant per a cada sector. 

D’aquestes consideracions prèvies es derivaran una sèrie de càrregues i beneficis associades a la 

operació urbanística, i, de la valoració en conjunt es conclourà la viabilitat econòmica de cada 

sector. 
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Es determinaran les despeses associades a cada sector en base als següents grups. 

1. Despeses relatives a la infraestructura bàsica: infraestructures i estructures 

necessàries per el desenvolupament urbanístic del sector i la seva urbanització d’acord a 

normatives vigents i directrius fixades per l’Ajuntament de Vila-sana. Es considerarà un 

cost de 80,00 euros per metre quadrat de vialitat i 10,00 per metre quadrat de zona 

verda. 

2. Despeses complementaries a la Urbanització: costos vinculats a la urbanització però 

que no es materialitzen en obra directament al servei de l’àmbit, costos d’entroncament 

de xarxes, taxes, cànons, etc. Com que no estan valorades, en base a l’experiència es 

considera un 10% de les despeses relatives a la infraestructura bàsica. 

3. Despeses de Gestió: Costos derivats de la gestió i tramitació de tot el procés 

urbanístic, administratiu i registral. També en base a l’experiència es considera un 5% 

de la suma anterior. 

4. Despeses Financeres, Seran les derivades del capital invertit en el període de temps 

de tramitació i execució de les obres. No es valoraran per considerar tant les despeses 

com els ingressos a temps, per tant la repercussió financera afectaria en igual mesura els 

dos conceptes. 

Tampoc es consideren despeses derivades d’expropiacions ni d’indemnitzacions per el 

coneixement que est te de l’àmbit i la garantia de que no n’existeixen. 

Aquests valors anteriors són els mateixos que es van considerar en la modificació de POUM 

aprovada l’any 2017, i que va determinar els polígons objecte de modificació actual. 

Així mateix, es consideren els ingressos possibles per tal de contraposar-los a les despeses. Per 

això és pren com a referència els valors de venda que es van considerar en la modificació de 

POUM de l’any 2017, i es fixen en 60,00 euros per metre quadrat de sòl. 

D’aquestes consideracions se’n deriven els quadres d’anàlisi de la viabilitat econòmica de cada 

un dels sectors, essent tots ells positius i per tant considerant-se viables en el plantejament que 

es proposa a criteri final dels propietàries implicats.  
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Es detallen a continuació els quadres de cada un dels sectors d’activitat industrial. 

          
AVALUACIÓ ECONÒMICA SUD-6   
Ingressos Derivats Venda Sòl   60€/m2sòl 6.687.127,94 € 
          

DESPESES DERIVADES PROCÉS URBANÍSTIC       
Valor del Sòl   10€/m2sòl brut 2.012.606,90 € 
Despeses urbanització VIALITAT 80€/m2 de vial 2.415.128,28 € 
  ZONA VERDA 10€/m2 de z.v. 321.212,06 € 
Despeses complementaries   10% suma anterior 273.634,03 € 
Despeses de Gestió.   5% suma anterior 150.498,72 € 

RESULTAT DESENVOLUPAMENT URBANISTIC SECTOR   1.514.047,94 € 

          
AVALUACIÓ ECONÒMICA SUD-11         
Ingressos Derivats Venda Sòl   60€/m2sòl 2.277.703,19 € 
          

DESPESES DERIVADES PROCÉS URBANÍSTIC       
Valor del Sòl   10€/m2sòl brut 685.514,20 € 
Despeses urbanització VIALITAT 80€/m2 de vial 822.617,04 € 
  ZONA VERDA 10€/m2 de z.v. 109.408,07 € 
Despeses complementaries   10% suma anterior 93.202,51 € 
Despeses de Gestió.   5% suma anterior 51.261,38 € 

RESULTAT DESENVOLUPAMENT URBANISTIC SECTOR   515.699,99 € 

 

En ambdós casos es pot determinar la viabilitat econòmica dels sectors. 
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10.2 Informe de sostenibilitat econòmica de la modificació del POUM 

D’acord a l’article 59 del DL 1/2010, l’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir la 

justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 

l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 

responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i 

prestació dels serveis necessaris. 

La modificació proposa l’ajust a la realitat de la propietat del sector SUD-11 amb un increment 

de superfície d’aproximadament 15.000 metres, que suposa un 30% de la seva superfície actual. 

La conseqüència que se’n deriva és la reducció del sector SUD-6, que és el més gran de la zona. 

L’ajust es produeix en el límit entre els dos subsectors de cada un dels sectors, i la modificació 

és pot fer sense afectar cap altre sector. 

En la definició dels sectors modificats es mantenen les mateixes premisses que defineixenels 

actuals sectors, per tant es manté la proporció de carregues i beneficis per els propietaris del sòl 

i futurs promotors del planejament derivat, i en conseqüència, tal com s’ha determinat en el punt 

anterior, es veu garantida la seva viabilitat econòmica. 

Es valora a continuació l’impacte sobre les finances de l’administració pública afectada, que 

únicament és l’Ajuntament de Vila-sana. Que s’especificarà per a cada sector amb un quadre 

resum que considerarà les despeses següents: 

No es preveuen despeses d’implantació que afectin a la hisenda pública, donat que el 

desenvolupament de cada un dels sectors i les despeses que es produeixin han de ser suportades 

només per els propietaris del sòl i/o promotors del desenvolupament. 

Les xarxes de subministraments no suposen cap afectació a la hisenda pública en la seva fase 

d’implantació, tal com s’ha dit anteriorment, les despeses que es produeixin han de ser 

suportades només per els propietaris del sòl i/o promotors del desenvolupament urbanístic.  

En tot cas, aquelles que comportin un manteniment i aquest sigui assumit per l’Ajuntament de 

Vila-sana, de forma directa o indirecta mitjançant concessió a alguna tercera empresa, el cost 

d’aquest manteniment ha de ser igual a les taxes repercutides sobre els propietaris de les 

parcelꞏles resultants. Per tant no ha de suposar cap impacte negatiu sobre la hisenda pública. 
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No es considera el sistema d’Equipaments, donat que no suposa, per ell mateix cap despesa de 

manteniment, ni cap afectació a la hisenda pública. Els equipaments que s’hi construeixin 

demanaran el seu propi estudi de viabilitat econòmica que serà objecte d’un altre document. 

Per altra banda si que cal considerar les despeses de manteniment que comportaran els 

manteniments de via pública i de zones verdes, aquestes despeses si que són assumides 

directament per l’ajuntament. En aquest cas es considera estàndards de cost de manteniment, 

que caldrà diferenciar per via pública, zona verda en un entorn urbà residencial i zona verda en 

un entorn industrial. 

La ràtio de cost de manteniment per via pública es fixa en 1,00 euros l’any. 

La ràtio de cost de manteniment per zona verda es fixa en 1,00 euros l’any, entent-ho 

com una mitjana dels dos conceptes anteriorment esmentats. 

Altrament, caldrà considerar els impactes positius que es puguin produir sobre la hisenda 

pública afectada.  

Les finances municipals es veuran afectades positivament per els ingressos derivats de les 

llicències d’obra que es solꞏlicitin. Aquests possibles ingressos no es consideraran, donat que 

poden veure’s minimitzats, ja sigui per una política d’ajuts i incentius a la creació de llocs de 

treball o per altres que hi puguin concórrer. Els ingressos obtinguts de la taxa van directament 

vinculats a una despesa de gestió directament  derivats de la tasca que comporta la gestió de 

l’expedient.  

En tot cas, si es produeixen serien puntuals i per tant, en un criteri de prudència no es 

consideraran. 

L’impost sobre els bens immobles si que es produirà de forma recurrent i anualment. En aquest 

cas es considera un ràtio de 20euros per metre quadrat de sòl i un ràtio de 120 euros per metre 

quadrat de sostre, valors aproximats als aplicats actualment als immobles industrials de Vila-

sana. Així mateix es considera el coeficient que aplica actualment l’Ajuntament de Vila-sana, 

del 0.6%. 

Igualment que en el cas anterior es consideren els mateixos valors que en la modificació 

aprovada el maig de 2017. 
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Es detallen a continuació els quadres de cada un dels sectors atenent a les despeses i ingressos 

que s’ocasionen i es produeixen de forma recurrent. Així es demostra la sostenibilitat del 

creixement plantejat i l’afectació en positiu a les finances de l’Ajuntament de Vila-sana.  

          
ESTUDI SOSTENIBILITAT ECONOMICA. SUD-6   
Despeses ocasionades        
Manteniment via pública 1,0 €/m2 30.189,10 € 

Manteniment zona verda 1,0€/m2 32.121,21 € 
          
Ingressos          
IBI  vinculat al sòl   20 euros/m2 i 0,6% 14.860,28 € 
IBI  vinculat al sostre   120 euros/m2 i 0,6% 62.413,19 € 
          

RESULTAT DESENVOLUPAMENT URBANISTIC SECTOR   14.963,17 € 

          
ESTUDI SOSTENIBILITAT ECONOMICA. SUD-11       
Despeses ocasionades        
Manteniment via pública 1,0 €/m2 10.282,71 € 

Manteniment zona verda 1,0€/m2 10.940,81 € 
          
Ingressos          
IBI  vinculat al sòl   20 euros/m2 i 0,6% 5.061,56 € 
IBI  vinculat al sostre   120 euros/m2 i 0,6% 21.258,56 € 
          

RESULTAT DESENVOLUPAMENT URBANISTIC SECTOR   5.096,61 € 
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11. AGENDA DEL DESENVOLUPAMENT. 

En aquest moment es planteja el desenvolupament del sector SUD-11 derivat de la present 

modificació, cosa que la motiva. 

Per tant es manté allò que es preveia en la modificació aprovada a maig de 2017, per als sectors 

SUD-6 i SUD-11 de desenvolupar-se durant el període 2017-2025. 

Resulta una agenda com la següent. 

Sectors Sòl Urbanitzable d’activitat econòmica. 

Atenent als tipus de plans de millora urbana i als sistemes d’actuació proposats, a la ubicació en 

el territori i al coneixement de les intencions dels propietaris, l’agenda de desenvolupament del 

sectors urbanitzables és la següent. 

    

              
PERIODE 2017-2025             

  Superfície Edificabilitat   Usos 
% 

Cessions Gestió 
  Ha bruta         

Sector SUD-11 6,85 0,70   Industrial 38,47% Compensació Bàsica 

Sector SUD-6 20,12 0,70   Industrial 38,47% Compensació Bàsica 
              

 

Mollerussa, a 23 d’Octubre de 2020. 

 

Toni Bosch Miquel, arquitecte. 

 

 

 



Toni Bosch Miquel  Gemma d’Arquitectura SL 
Arquitecte Colꞏlegiat número 23451.6    Carrer Ferrer i Busquets, 3. Mollerussa  
    Telèfons 973 711841   608587401 
  tonibosch@coac.net – toni@gda.cat 
 
  23 10 2020 
 
AJUNTAMENT DE VILA-SANA  MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
  AMBITS SUD-6 i SUD-11 
  DOCUMENT PER APROVACIO INICIAL 
     

32 de 32 
 

12. PLANOLS. 

Es complementa la informació amb la documentació gràfica en plànols adjunts. 

1.1  Normativa Vigent. Àmbit sòl industrial 
Plànol informatiu estat actual en POUM – aprovada la modificació de 26/05/2017 - de l’àmbit 
zona industrial. 

1.2  Normativa Vigent. Àmbit discontinu en sòl residencial. 
Plànol informatiu estat actual en POUM – aprovada la modificació de 26/05/2017 - de l’àmbit 
zona discontinu en sòl residencial. 

2.1  Delimitació sobre Topogràfic. Àmbit sòl industrial. 
Delimitació dels àmbit del SUD-6 i SUD-11 a la zona al voltant del Polígon industrial 
consolidat. 

2.2  Delimitació sobre Topogràfic. Àmbit discontinu en sòl residencial. 
Delimitació dels àmbit del SUD-6 i SUD-11 a la zona al voltant del nucli de població. 

3.1 Delimitació Proposada i Sectorització entre SUD-6 i SUD-11. 
Plànol de delimitació proposada ajustada a realitats de propietat en zona industrial.  

3.2  Delimitació Proposada i Sectorització entre SUD-6 i SUD-11. 
Plànol de delimitació proposada ajustada a les proporcions que es modifiquen en zona industrial 
 
4.1 Superposició de la proposta sobre planejament vigent, Àmbit zona industrial. 
 Plànol escala 1.4000 i Plànol escala 1.2000 

4.2 Superposició de la proposta sobre planejament vigent, Àmbit nucli població. 
 Plànol escala 1.4000 i Plànol escala 1.2000 

5.1 Ordenació Proposada. 
Plànol ordenació proposada d’acord a la traça de la vialitat existent. Ordenació orientativa. Zona 
àmbit industrial. 
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