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MEMÒRIA 1

0. CONTIGUT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM D’IVARS D’URGELL
La present Modificació del POUM d’Ivars d’Urgell consta dels documents següents:

MEMÒRIA

PLÀNOLS
1 Ordenació vigent
2 Ordenació modificada

MEMÒRIA 2

1. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
La situació actual i les disfuncions que el planejament vigent presenta respecte als assumptes que
són objecte d’aquesta modificació es resumeixen en els següents punts:
1.1 El POUM d’Ivars d’Urgell regula els sols destinats a la ubicació d'indústries i magatzems
mitjançant l’establiment de la qualificació de Zona d'indústria urbana, clau 4, les condicions de la
qual es determinen fonamentalment a través de les especificacions contingudes en el plànol de
qualificacions i en l’art.131 de les normes urbanístiques del POUM. Aquesta regulació presenta
una sèrie d’imprecisions i disfuncions que afecten a la interpretació de la norma i que
aconsellen la modificació d’aquets extrems per a fer l’aplicació de les seves determinacions més
ajustada a la realitat d’aquets tipus d’usos en sòl urbà. En concret es poden observar
edificacions existents en ple servei en les àrees qualificades de zona de clau 4, i que són
pròpies i necessàries per a les activitats que en aquestes àrees es desenvolupen, que
sobrepassen, tant pel que fa a les pròpies edificacions com als elements tècnics que les
complementen, les alçades permeses pel POUM.

INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS DE LA COOPERATIVA D’IVARS D’URGELL
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El POUM preveu també una regulació gràfica dels gàlibs de les edificacions en la subzona clau
4b . Aquest grafisme no s’especifica en totes les unitats de zona qualificades amb aquesta clau.

UNITATS DE ZONA QUALIFICADES COM 4b AMB I SENSE ESTABLIMENT DE GÀLIB

El POUM també estableix un cas en que un grafisme, que sembla indicar una futura alineació
de vial en sòl urbà consolidat, no troba correspondència amb les definicions del POUM ni amb
les de la llegenda del plànol en que s’estableix l’esmentat grafisme. La reproducció de les
determinacions gràfiques del POUM en el plànol de qualificació és la següent:

GRAFISME SENSE CORRESPONDENCIA AMB LES DEFINICIONS DEL POUM NI AMB LA LLEGENDA DEL
PLÀNOL
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El grafisme, tot i que perllonga un vial situat a banda i banda del solar de la Cooperativa d’Ivars,
no es correspon amb la d’una alineació de vial, doncs en els plànols d’ordenació aquesta es
defineix sempre mitjançant una línia negra continua, d’acord també amb la llegenda del plànol,
per contra aquestes es defineixen mitjançant línies discontinues. Considerem dues possibles
interpretacions. La primera és que aquest grafisme indica una alineació orientativa, per la qual
cosa s’estima que no té cap significat jurídic i per tant no correspondria incloure-la en un plànol
que té com objectiu determinar el règim jurídic del sòl. La segona, és interpretar que realment
es tracta d’una alineació de vial, situació que obligaria a l’ajuntament, al trobar-se en sòl urbà
consolidat i no

preveure’s en el POUM cap mecanisme d’obtenció sistemàtica mitjançant

compensació, a l’expropiació onerosa i l’enderroc i compensació dels edificis de la cooperativa
afectats per aquestes alineacions, situació completament inassolible des del manteniment de la
sostenibilitat econòmica de la hisenda municipal, i que la corporació municipal no estima que
tingui un interès públic superior al manteniment de les activitats econòmiques i productives que
la cooperativa d’Ivars, entitat que agrupa a la major part dels agricultors i de la capacitat
productiva del municipi.
Per tant es considera la situació més adequada i acord amb les condicions pròpies del municipi
eliminar aquestes alineacions gràfiques i incloure en el text normatiu la obligatorietat de que si
en l’àmbit del terrenys actualment ocupats per la cooperativa es produís una transformació dels
usos i intensitats actualment assignats, el planejament derivat que establis l’ordenació hauria de
preveure l’apertura d’aquest carrer i els mecanismes de gestió necessaris per a l’obtenció
gratuïta per part de l’ajuntament. El mateix criteri ha estat per altra banda l’utilitzat pel MUC a
l’hora d’interpretar aquest grafisme com podem observar en la següent reproducció del plànol
del MUC:

SUPERPOSICIÓ DEL PLÀNOL DEL MUC I EL FOTOPLÀ
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1.2 El POUM d’Ivars d’Urgell no preveu explícitament la remissió de competències a l’administració
de la Generalitat per l’aprovació definitiva del planejament derivat prevista en l’article 81.3 de la
Llei d’Urbanisme. Aquesta situació no és acord amb els recursos personals i tècnics que
l’ajuntament pot destinar per assumir amb garanties la tramitació d’aquest tipus d’expedients
molt especialitzats tècnica i jurídicament.
1.3 El POUM d’Ivars d’Urgell contempla en alguns casos de sol·licitud de llicència per a granges
l’obligació del tràmit establert en l’art. 48 de la Llei d’Urbanisme, entrant en contradicció amb la
regulació actualment vigent després de la modificació de la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
En el que segueix s’explicita i es concreta les modificacions del POUM que es realitzen per a
resoldre les disfuncions exposades.
2. ABAST DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM D’IVARS D’URGELL
La modificació del POUM que es proposa afecta a:
-

L’alçada màxima de les edificacions industrials tal com es regula en l’article 131 de les
normes urbanístiques del POUM

-

La nova regulació dels elements tècnics de les instal·lacions, que s’incorporarà en el
mateix article 131

-

L’establiment de les distancies mínimes al carrer en la subzona 4b, que es regularà de
manera subsidiària en el mateix article 131, en cas de no es reguli gràficament en els
plànols d’ordenació.

-

La supressió de les línies de caràcter orientatiu establertes en els plànols d’ordenació i
sense correspondència amb la regulació normativa del POUM o amb les seves definicions.

-

L’atribució a l’administració de la Generalitat l’aprovació definitiva del planejament derivat
en els termes en que aquesta possibilitat s’estableix en l’article 81.3 de la Llei
d’Urbanisme.

-

La correcció d’errades en el POUM pel que fa a l’establiment obligatori en alguns casos
del tràmit de l’article 48 de la Llei d’Urbanisme per a les noves granges.

3. PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent al terme municipal d’Ivars d’Urgell és:
-

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament en data de 24 de
novembre de 2005 i amb data de publicació d’1 de febrer de 2006.

-

El planejament supramunicipal d’aplicació és el Pla territorial parcial de Ponent (Terres de
Lleida).
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4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE NOVA ORDENACIÓ
Els objectius i la descripció de la proposta de modificació amb els que se’ls dona compliment són els
següents:
a. L’adequació del planejament a les preexistències edificades i a les característiques habituals
de les noves edificacions per a permetre la

seva adequada funcionalitat en les zones

qualificades pel POUM com a Zona d'indústria urbana, clau 4. Per a la qual cosa es proposa
incorporar a l’article 131 de les NN.UU. del POUM un alçada reguladora màxima de 10,50m
per a les edificacions i admetre explícitament els elements tècnics de les edificacions, la
implantació i necessitat dels quals s’haurà de justificar en el projecte d’obres que es presenti
per a l’obtenció de la llicència. En cap cas la modificació d’alçades o la incorporació dels
elements tècnics comportarà un increment de sostre edificable, doncs es manté el nombre
màxim de plantes de la regulació vigent.
b. La supressió de determinacions confuses o imprecises en el contingut del POUM, i en concret
del grafisme que perllonga les alineacions d’un carrer sobre les instal·lacions de la cooperativa
d’Ivars. La modificació es resol en aquest punt mitjançant l’eliminació dels grafismes que
perllonguen les alineacions dintre de la unitat de zona on es situa la Cooperativa del Camp
d’Ivars d’Urgell. S’afegeix un annex d’ordenació gràfica on es concreta la nova ordenació que
substitueix a la vigent
c.

L’atribució a l’administració de la Generalitat dels tràmits d’aprovació definitiva del
planejament derivat, tot seguint el que determina l’article 81.3 de la Llei d’Urbanisme, a fi i
efecte de donar més seguretat jurídica a les tramitacions del planejament urbanístic i per
adequar els procediments a les capacitats tècniques i jurídiques actuals de l’administració
municipal. Per donar compliment a aquest objectiu la modificació proposa afegir un nou punt 4
a l’article 9 “Iniciativa i competències” de les NN.UU del POUM amb el següent redactat: “
Correspon a l’administració de la Generalitat l’exercici de les competències establertes en
l’apartat 1 i 2 de l’article 81 de la Llei d’Urbanisme, i en general del planejament derivat que
s’hagi promogut d'acord amb les determinacions del POUM d’Ivars d’Urgell”

d. La modificació del POUM pel que fa a la regulació de les llicències de les granges amb la
finalitat de fer-la compatible amb la Llei 3/20012 de 22 de febrer modificada. En aquest sentit
es modifica l’article 155 de les NN.UU del POUM, remetent la tramitació de les llicències de
les granges al procediment que regula directament la Llei d’Urbanisme

5. MODIFICACIONS EN LA REGULACIÓ NORMATIVA
5.1 Es proposa modificar l’article 131.4.1 i 131.4.2 , de les normes urbanístiques del POUM, i
restaran com segueix :
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4. Condicions de l'edificació de la zona d'indústria urbana. Clau 4
4. 1 Paràmetres referits al carrer de la zona d’indústria urbana Clau 4
Paràmetre
Alineació de Carrer
Rasant de l’alineació de carrer
Rasant de carrer o vial
Amplada de carrer o vial
Alineació de l’edificació

Cond. gral.
art.182
Art.183
Art.184
Art.185
art.186

Alçada reguladora ref. al carrer

art.187

Punt d’aplicació A.R. referida al carrer
Nombre de plantes referides al carrer
Planta Baixa referida al carrer

art.188
art.189
Art.190

Condicions particulars
Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà
Segons NN.UU. generals
Segons NN.UU. generals
Segons NN.UU. generals
4a: Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà
4b: No es fixa
L'alçada màxima edificable es de 10,50 mts, referits
a la rasant de la vorera del carrer, amidada a l'eix de
parcel·la, fins al punt d'arrencada de la coberta.
En funció dels processos de producció es permetran
alçades fins a 14,00 m, sempre que estiguin
degudament justificades en el mateix projecte
d’edificació. Per sobre d'aquesta alçada es permetrà
que sobresurtin només les xemeneies i elements
tècnics puntuals.
Segons NNUU generals.
4a: 2p (pb+1pp)
L’alçada de la planta baixa no serà vinculant en
aquesta zona i es podrà adaptar a les necessitats de
l’activitat industrial

4. 2 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria urbana Clau 4
Paràmetre
Cond. gral.
Condicions particulars
Solar
art.194
Segons NNUU generals.
Coeficient d’edificabilitat neta
4a: 1.80 m2 sostre/m2 sòl.
4b:1.40 m2 sostre/m2 sòl.
Densitat màx. d’habitatges neta

Art.198

Ocupació màxima de la parcel·la

Art.199

Sòl de parcel·la lliure d'edificació

art.200

Alçada reguladora ref. a parcel·la

art.202

Punt d'aplicació alç. ref. a parcel·la
Nombre de plantes referides a la parcel·la
Planta baixa referida a parcel·la
Separacions
mínimes

art.203
Art. 204
art.205
Art.206

Es permet únicament un habitatge per parcel·la
vinculat a l'explotació, vigilància o guarda del servei.
4a:90%
4b:70%.
Es destinarà preferentment a aparcament.
El sòI lliure d'edificació garantirà que les necessitats
de l’activitat: aparcament, càrrega, emmagatzematge
;es puguin resoldre a l'interior de la parcel·la.
L’alçada màxima edificable es referirà sempre al
carrer segons s’estableix en el punt 4.1 d’aquest
article
Segons NNUU generals.
4b:2p (pb+1pp)
Segons NNUU generals.
carrer
4a: 0m.
4b: Segons plànol d'ordenació detallada
del sol urbà. En el cas que no es determini
en els plànols s’aplicarà una distancia al
front de carrer de 3m. Les edificacions
preexistents a l’entrada en vigor del POUM
que no s’ajustin a aquestes distancies es
consideraran conforme a norma a tots els
efectes.
lateral
4a: 0m.
4b: 3 m,
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5.2 Es proposa afegir un nou punt 4 a l’article 9 “Iniciativa i competències” de les NN.UU del
POUM amb el següent redactat:
Article 9.4

“ Correspon a l’administració de la Generalitat l’exercici de les competències

establertes en l’apartat 1 i 2 de l’article 81 de la Llei d’Urbanisme o norma que el substitueixi , i
en general del planejament derivat que s’hagi promogut d'acord amb les determinacions del
POUM d’Ivars d’Urgell”
5.3 Es proposa modificar l’últim paràgraf de l’article 155.3.c de les NNUU del POUM que restarà
com segueix:
2

“Llindars d'ocupació : Els projectes de noves granges que superin els 2.000 m d'ocupació i els
2

de magatzems que superin els 400 m d'ocupació es sotmetran al procediment de tramitació
regulat a l’efecte en la legislació urbanística vigent.”
Així com l’últim paràgraf del punt 4 de l’article 155.4 que restarà com segueix:
“Les edificacions situades a les categories de sòl no urbanitzable Conca de l'Estany, clau 10a, 10b,
10c i 10d, es sotmetran al procediment regulat per l'article 48 de la Llei d’Urbanisme, excepte pel que
fa a les granges que es tramitaran segons el que s’estableix a l’efecte la legislació urbanística
vigent”

6. JUSTIFICACIÓ
6.1

-

Justificació legal
Les modificacions puntuals objecte d’aquest expedient s’efectuen en base a l’article 96
(Modificació de les figures de planejament urbanístic) i a l’article 97 (Justificació de la
modificació de les figures del planejament urbanístic) del Text refós de la Llei d’urbanisme
1/2010, de 3 d’agost (LU), modificat per la Llei 3/2012,de 22 de febrer.

-

L’article 96 de la LU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament està subjecte a les mateixes disposicions que regeixen la seva formació.

-

L’article 97 de la LU estableix que les propostes d’una figura de planejament urbanístic han
de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació
als interessos públics i privats concurrents.

-

La seva tramitació s’ajustarà al procediment establert en l’article 85 de la LU i en general als
articles que siguin d’aplicació tal com determina el Capítol II Formació i tramitació de les
figures de planejament urbanístic del TÍTOL TERCER de la mateixa Llei.

-

Es considera que la modificació no comporta el canvi d’ús dels terrenys afectats, doncs
mantenen el mateix ús a que se’ls destina en el règim transitori vigent.

6.2 Justificació de la necessitat de la iniciativa, i la conveniència en relació als interessos públics i
privats concurrents
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La justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació es fonamenta en els següents
motius:
-

L’adequació de la normativa a la realitat edificada preexistent i a la funcionalitat que les
noves edificacions han de complir, evitant així situacions de volum disconforme o de fora
d’ordenació que no obeeixen a motius d’interès públic.

-

S’incrementa la seguretat jurídica tant en la interpretació de la norma com en la tramitació
del planejament derivat

-

Es compleixen íntegrament els supòsits que fan possible l’aprovació de la modificació
proposada.

7. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
D’acord amb l’article 7 de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, la
present modificació no està sotmesa a avaluació ambiental perquè no s’altera la classificació del sòl
no urbanitzable, ni es proposen alteracions substancials en les estratègies i directrius del POUM que
tinguin cap incidència de caràcter ambiental.
Per tant, es pot concloure que no és necessària l’avaluació ambiental estratègica de la modificació.
8. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
Segons l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de
la mobilitat generada, en la redacció de figures de planejament general, així com en llurs revisions i
modificacions, només serà necessari incorporar un estudi de la mobilitat generada en el cas que
aquelles comportin noves classificacions de sòl urbà o urbanitzable. Tenint en compte que en cap
cas la present modificació del POUM d’Ivars d’Urgell incrementa la classificació urbanística del sòl
destinat a usos urbans, concloem que no és preceptiva la incorporació d’un estudi de la mobilitat
generada a la present modificació de planejament.
9. AVALUACIÓ ECONOMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ
La modificació proposada no comporta la generació de noves necessitats d’obra urbanitzadora,
per la qual cosa no comporta cap modificació de la rendibilitat o la sostenibilitat econòmica .
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10. RESUM COMPRENSIU
La simplicitat d’aquesta modificació fa que el resum coincideixi amb la pròpia redacció del
document. No s’estima precís establir suspensió de llicències, ja que la normativa vigent és més
restrictiva que la modificada

11. IINICIATIVA I EQUIP REDACTOR
Aquesta modificació del POUM d’Ivars és d’iniciativa municipal i ha estat redactada per:

David Portolés Martínez, arquitecte urbanista

Lleida, gener de 2019
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ANNEX GRÀFIC-PLÀNOLS
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