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1.1. ANTECEDENTS  
 
El municipi d’Algerri disposa de les Normes de planejament urbanístic dels municipis de ponent, 
aprovades definitivament el 18 de febrer de 2015. Anteriorment a l’aprovació d’aquestes normes, el 
municipi no disposava de planejament general executiu propi. 
 
A partir de l’al·legació d’en Francesc Xavier Rodríguez Martin a la proposta inicial de Normes de 
planejament urbanístic dels municipis de ponent, de 19 d’abril de 2010, que no preveia aquest PMU, 
es va justificar raonadament i detallada la conveniència de la inclusió de l’àmbit dins la classificació de 
Sòl Urbà del municipi mitjançant la delimitació d’un PAU o PMU, atesa: 

- La seva situació de contacte directe amb l’actual límit del Sòl Urbà i, en conseqüència la 
disponibilitat dels serveis bàsics a peu de l’àmbit. 
- L’estructura de la propietat amb tres parcel·les de molt petita dimensió en relació a les 
adequades per el SNU i, algunes d’elles ja edificades amb edificis i usos aliens al agrari o 
ramader. 
- L’existència des de ja fa més de 10 anys d’una activitat en una nau que ocupa a 19 
treballadors directes i molts altres indirectes. 
- La compatibilitat amb els criteris i dades bàsiques del planejament vigent (l’àmbit proposat 
és el 5,26% del sòl urbà, la zona 7 (industrial) existent es només el 0,52% del sòl urbà, sense 
risc d’inundabilitat ni d’esllavissades, no es troba en SNU protegit, sense afectació 
paisatgística d’acord al Catàleg del P de les TLL, etc...) 

 
El febrer de 2016 l’ajuntament d’Alguaire va comunicar al promotor que l’al·legació havia estat 
acceptada, i per tant el planejament viget recull l’àmbit com a Pla de Millora Urbana 2 Prolongació del 
carrer de les Eres. 
 
PROMOLAU 2008 SL i Estructures de formigó Rodríguez SL, empreses promotores del present 
document, són propietàries de les finques, parceles 120,121 i 315 del polígon 4 en la zona d’estudi 
del PMU-2. La superfície de l’àmbit de la proposta que constitueixen les 3 parcel·les, segons cadastre 
és de 7.995,00 m2. 
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1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE LA FORMULACIÓ DEL 
PLA DE MILLORA URBANA 
 
 
 
Les NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC. MUNICIPIS DE PONENT en relació al municipi 
d’Algerri (La Noguera), aprovades definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 18 
de febrer de 2015, delimiten i defineixen en l’entrada oest del nucli el Pla de Millora Urbana PMU-2 
“Prolongació carrer de les Eres” amb una superfície total de l’ambit de 8.803,20 m2 segons la fitxa de 
les NPU Municipis de Ponent. Algerri (La Noguera)  
 
L'objectiu del present document de Pla de Millora Urbana és el desenvolupament de les previsions de 
les NPU i que es concreten exactament en : 
 

“Millorar la vialitat, els accessos i les infrastructures d’aquesta zona del nucli amb caràcter 
industrial, endreçant l’ordenació actual fent-la compatible amb les edificacions veïnes, per tal 
de desenvolupar les activitats que ja s’hi porten a terme actualment”. 

 
D’acord al que determina l’article 70.1 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012) es tracta d’un PMU que te per objecte acomplir 
operacions de reurbanització en un àmbit d’activitat industrial en funcionament mantenint 
aquest ús.  
El planejament urbanístic general en la seva fitxa del PMU-2 concreta les reserves necessàries per 
als sistemes urbanístics locals de la seguent manera:  

X vialitat  11% 
V zona verda    0% 
E equipament   0% 
T servei tècnic   0% 

 
D’acord al que determina l’article 70.8 del Text refós de la Llei d'Urbanisme el PMU no ha de 
concretar aquestes reserves atès que ja ho fa el planejament urbanísti general. 
 
Justifica la proposta de Pla de Millora Urbana el fet de consolidar i urbanitzar un àmbit, 
definit per el PMU-2 en el planejament general, situat en un entorn ja amb activitat del sòl urbà del 
nucli d’Algerri. 
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 1.3. PROMOTOR, INCIATIVA I REDACCIÓ DEL DOCUMENT  
 
 
Es redacta el document a iniciativa privada del propietari de les finques incloses en l’àmbit del Pla de 
Millora Urbana, la societat PROMOLAU 2008 SL 
L’àmbit, (de propietari únic, exceptuant el camí existent de domini públic) es constitueix per les 
següents tres finques existents i el camí de domini públic : 
 
 

Propietari Referencia cadastral Poligon Parcel.la
PROMOLAU 2008 SL   25015A004001210000TG 4 121
PROMOLAU 2008 SL   25015A004001200000TY 4 120
PROMOLAU 2008 SL   25015A004003150000TL 4 315
        DOMINI PUBLIC 25015A004090690000TS 4 9069

 
 
Actualment s’esta desenvolupant la activitat industrial per part dels promotors en dues de les tres 
finques existents mitjançant la activitat de producció i transformació de metalls, bàsicament destinats 
a la ferralla per a la construcció (armadures i altres productes pera les estructures de formigó armat) 
 

Magatzem de ferros 
Producció i transformació de metalls 
Productes metàl·lics diversos amb una capacitat fins a 50 t/d. 
Annex III codi 3.14  

 
Aquesta activitat es desenvolupa actualment en una nau de 2.253 m2 segons projecte construida sota 
licència municipal l’any 2005 
 
Obviament, l’edificació actualment existent no esgota la edificabilitat total que proposen les NPU de 
Ponent per el PMU-2 i per aixó, s’ordena l’àmbit millorant la vialitat i les infraestructures, mantenint el 
mateix nombre de parcel.les i fixant els paràmetres de edificació de les mateixes d’acord als límits del 
planejament superior. 
 
Actua com a representant de la societat PROMOLAU SL el Sr. Francesc Xavier Rodriguez Martín 
amb DNI 43722103T administrador de la mateixa,  
c/ Josep Lladanosa Pujol, 5 Altell     25120 Alfarràs (Lleida)    
 

Tel. 973761433  
estructuresrodriguez@gmail.com 

 
 
El document es redacta per encàrrec al arquitecte Salvador Giné Macià, col.legiat al Col.legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya amb el número 11991-1, amb domicili professional a Lleida, CP 25005, 
Glorieta de Font i Quer, 3 local-baixos. 
 

t. (+34) 973 281 165 
m. (+34) 607 859 638 
s.gine@coac.net 
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1.4. INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT 

1.4.1. Àmbit                                                            
L’àmbit del Pla de Millora Urbana definit com a PMU-2 “Prolongació carrer de les Eres” amb una 
superfície total de l’ambit de 8.733,5 m2 segons la topografia de detall realitzada,  es situa a l’extrem 
oest del nucli urbà, en uns terrenys al costat Sud de la carretera de Balaguer i a una distància de la 
mateixa de 16 m, just a l’entrada oest d’Algerri. 
 
La configuració actual de l’àmbit , que es manté en la proposta del POUM consisteix en tres parcel.les 
que penjen lateralment del vial d’accés (prolongació carrer de les Eres). El vial baixa  en direcció 
Nordest (carretera)  a Sudoest (riu) 
 
Es tracta d’una zona urbana actualment destinada en bona part de la seva superfície a la activitat 
industrial, activitat que es contempla per aquest àmbit en el planejament general vigent. 
 

1.4.2. Topografia 
 
La planimetria de l’àmbit es de forma aproximadament trapecial (amb una fondària mitjana de uns 110 
m i una amplària mitjana de  uns 75 m)  incorporant en el seu límit de ponent la prolongació del carrer 
de les Eres, únic accés a l’ambit i també anomenat camí del riu 
 
Tot i presentar un desnivell aproximat de 6,5m entre el punt mes baix (extrem sud del vial existent 
342,09 m) i el punt mes alt (carretera  348,60 m), la major superfície de l’ambit que conté les 
parcel.les existents es situa entre la cota 345 i la cota 346 amb un desnivell actual de no mes d’un 
metre. 
 
La configuració actual del àmbit i de la seva activitat implantada determinaran les rasants del únic  vial 
existent a reurbanitzar. En aquest sentit es preveu realitzar una millora de la vialitat existent efectuant 
una considerable ampliació de la mateixa en el front directe amb les tres parcel.les resultants que 
permeti una millor maniobrabilitat en els accesos  a les tres parcel.les i incorporant el corresponent 
espai de vorera per la mobilitat peatonal, la implementació dels serveis a les parcel.les i la plantació 
d’arbrat a l’exterior de les mateixes que millori no únicament la actual integració paisatgistica de la 
edificació edificació existent i prevista del àmbit, sinó també la façana general del municipi (banda 
dreta) en l’accés per carretera des de l’Oest (Alfarràs direcció Balaguer)  
 
 

1.4.3. Infraestructures existents 
 
Al tractar-se de unes parcel.les amb activitat existent, aquestes disposen actualment de les següents 
infraestructures: 

1. Camí d’accés pavimentat 
2. Abastament d’aigua potable (xarxa municipal) 
3. Abastament d’energia elèctrica (connexió a companyia subministradora mitjançant xarxa aèria 

i armari elèctric instal.lat per companyia a peu de parcel.les)  
4. Xarxa de recollida de pluvials a cel obert que recull pluvials de camí i carretera 
5. A 35 m de distància, en la vorera que dona a la carretera es disposa de : 

Arqueta de connexió a xarxa de telefonia 
Pou de connexió a xarxa de clavegueram  
Xarxa d’enllumenat públic 

 
 
El traçat i morfologia de les infraestructures existents es detalla en plànol d’informació  I.03. 
 
Tot i això, aquestes infraestructures es preveuen renovar totalment i ampliar pel que fa referència  la 
xarxa de clavegueram de les actuals parcel.les. 
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La previsió del PAU-2 per les infraestructures de l’àmbit, i que posteriorment desenvoluparà en detall 
el corresponent projecte d’urbanització es la seguent : 
 

XARXA D’AIGUA POTABLE. 
 

Es preveu dotar el vial amb un col·lector de distribució d’aigua potable, dimensionat 
per a futures ampliacions i segons indicacions de la companyia d’aigües municipal. 
 
La nova conducció serà preferentment de polietilè de pressió 16 atmosferes i des 
d’aquest es realitzaran les connexions a cada una de les parcel·les, mitjançant clau 
d’abonat, escomesa de polietilè de 32mm i arqueta amb comptador. 
 
Pressupost estimat de la xarxa d’aigua potable 3861,26 € 
 

XARXA DE SANEJAMENT I PLUVIALS 
 

A fi de donar sortida adequada a les aigües residuals de les tres parcel.les  caldrà 
construir un col·lector formant una xarxa separativa, diferenciant així les aigües fecals 
i les pluvials. 
 
Es proposa construir un  ramal  principal en cada tipus d’evacuació. 
El ramal de pluvial partirà de la connexió de cada una de les tres parcel·les i acabarà 
connectant a la sèquia que actualment discorre paral·lela al vial, aprofitant les 
pendents naturals del carrer i que actualment recull la canonada d’evacuació de 
pluvials de la carretera C-26 de Alfarràs a Balaguer. 
El ramal de d’aigües negres, partirà de la connexió de cada una de les tres parcel·les i 
acabarà connectant a un pou de recollida i bombeig, per a elevar les aigües fins a la 
xarxa municipal existent situada en la carretera C-26, en la qual dona el vial objecte 
d’aquest estudi. 
 
Es disposarà de dues bombes, cada una de les quals dimensionada per el cabal total, 
per a prevenir així possibles averies d’alguna de les bombes. 
El pou de recollida d’aigües es dimensionarà per una capacitat d’acumulació d’una 
setmana i amb alarma en cas de sobreeixida d’un nivell màxim, el qual indicarà 
fallada del sistema. 
 
Pressupost estimat de la xarxa de sanejament i pluvials 21885,59 € 
 

XARXA D’ELECTRIFICACIÓ 
 
Xarxa de distribució de mitja tensió 
Es realitzara una nova connexió fins a la xarxa existent de la companyia elèctrica. Es 
preveu dos trams, un soterrat en el vial objecte de reurbanització “Prolongació carrer 
de les Eres”, i un segon tram, aeri, des de la estació transformadora prevista,  fins a la 
torre de mitja tensió que determini la companyia elèctrica. 

   
Estacions Transformadores 
Donat que la potència prevista segons el reglament de baixa tensió, per a la dotació 
d’energia elèctrica a les parcel·les que s’urbanitzen, supera els 400 kW, es preveu 
que la companyia elèctrica precisi de la instal·lació d’un nou centre de transformació. 
A aquest efecte s’ha previst la ubicació d’aquest en un espai de serveis tècnics situats 
en el vial. 

 
Xarxa de distribució en baixa tensió 
Per al subministre a cada una de les parcel·les es preveu una línia en baixa tensió 
des de la nova estació transformadora. 
S’ha previst una rasa amb tres línies, cada una amb cable de 240mm2 d’alumini que 
connecten l’estació transformadora amb l’armari de caixa de seccionament de cada 
una de les parcel·les.  
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Pressupost estimat de la xarxa d’electrificació 116512,49 + 5859,59 € (MT-ET)+(BT) 
 

XARXA D’IL·LUMINACIÓ 
 
Per a l’enllumenat de la nova urbanització s’instal·laran unes faroles amb columnes 
per dotar d’il·luminació els nous vials d’accés a ales parcel·les. El nou enllumenat es 
connectarà a un nou quadre elèctric situat al costat de la nova estació 
transformadora. Aquest nou quadre elèctric també donarà servei al pou de 
bombament del sanejament. 
 
Pressupost estimat de la xarxa d’enllumenat  6874,33 € 
 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

A partir de l’arqueta de telecomunicacions situada en la carretera C-26, es disposarà 
una nova canalització per a la connexió i dotació d’infraestructura de 
telecomunicacions a les noves parcel·les. 
 
Pressupost estimat  1633,64 € 

 

1.4.4. Estructura de la propietat 
 
 L’estructura de la propietat consisteix en 4 finques inicials : 

 
Finca 1.- 
Propietat de   PROMOLAU 2008 SL  
Referencia cadastral  25015A004001210000TG 
Identificació cadastral  polígon 4, parcel·la 121 
Superfície cadastral  3.394 m2 
 
Finca 2.- 
Propietat de   PROMOLAU 2008 SL  
Referencia cadastral  25015A004001200000TY 
Identificació cadastral  polígon 4, parcel·la 120 
Superfície cadastral  3.406 m2 

 
Finca 3.- 
Propietat de   PROMOLAU 2008 SL (anteriorment CARMEN DOMENECH 
RAMONACHO) 
Referencia cadastral  25015A004001200000TY 
Identificació cadastral  polígon 4, parcel·la 315 
Superfície cadastral  1.195 m2 

 
Finca 4.- 
Propietat de   DOMINI PÚBLIC 
Referencia cadastral  25015A004090690000TS 
Identificació cadastral  polígon 4, parcel·la 9069 
Superfície cadastral  738,53 m2 

 
 
 
Exceptuant el camí l’ambit actual de carrer (camí del riu, “prolongació del carrer deles Eres”), la resta 
de superfície correspon a un únic propietari, el promotor del PMU-2, PROMOLAU 2008 SL 
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1.5. OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ 
 
 
 

1.5.1. Marc legal vigent 
 
L'actual i vigent marc legal a Catalunya en matèria d'Urbanisme està conformat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 5 d'Agost de 2010, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), 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 terme municipal d’Algerri  son les NORMES DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC. MUNICIPIS DE PONENT en relació al municipi d’Algerri (La Noguera), aprovades 
definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 18 de febrer de 2015. 
 
El document de les Normes de Planejament Urbanístic conté una part comuna formada per una 
memòria i normativa generals per a tots els municipis d’un àmbit territorial i una altra part concreta de 
cada municipi formada per una memòria i normativa específiques i plànols de proposta on s’analitza 
cada municipi nucli a nucli i on es determinen els objectius i propostes.  
 

1.5.2. Qualificació urbanística, delimitació i objectius del PMU-2 en el planejament vigent. NORMES 
DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC. MUNICIPIS DE PONENT 
 
PMU-2 “Prol·longació carrer de les Eres” 
 
La memòria i normativa específica d’Algerri delimita en aquest àmbit el PMU-2 localitzat a l’entrada 
oest del nucli, per tal d’endreçar i millorar la vialitat de les indústries existents.  
Aquest PMU-2, objecte d’aquest document, el situa per sota de la carretera de Balaguer d’acord al 
segon criteri de les NNUU per l’ubicació dels PMU consistent en localitzar l’ús d’habitatge per sobre la 
carretera de Balaguer i els altres usos no vinculats al habitatge (com els del PMU-2) per sota, per tal 
que la carretera no esdevingui una barrera. 
 
La fitxa concreta del PMU-2 te el seguent contingut : 

 
- Àmbit d’actuació 

Situat a l'extrem l'oest del nucli, en uns terrenys per sota la carretera de Balaguer, a 
l'entrada oest d'Algerri. 

 
- Objectius 

Millorar vialitat, accessos i infraestructures d'aquesta zona del nucli amb caràcter 
industrial, endreçant l'ordenació actual fent-la compatible amb les edificacions veïnes, 
per tal de desenvolupar les activitats que ja s'hi porten a terme actualment. 

 
- Condicions d’ordenació (superfície de l’àmbit, superfície de cessions de sistemes, densitat 
bruta i/o número d’habitatges, edificabilitat bruta màxima i/o sostre màxim) 

 
Superfice total     8.803,2 m2 
Sistema vialitat (clau X)   11% mínim 
Zona industria aïllada (clau 7c)   la resta 

 
 Ocupació màxima   62% 
 

Edificabilitat bruta màxima  0,6 m2st/m2s 
 

- Condicions de gestió i execució (modalitat del sistema de reparcel·lació, i si és el cas les 
reserves d’habitatge de protecció pública) 
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El sector es desenvolupa mitjançant un únic polígon. Sistema de reparcel•lació amb la 
modalitat per compensació. S'haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de vialitat 
i millorar l'accès des de la carretera de Balaguer. 

 
- Usos (dominat o preferent i compatibles) 

Ús dominant/preferent: Industrial 
Ús compatible: Els admesos en les diferents zones 

 
- Altres consideracions específiques a tenir en compte en l’actuació 

Cap 
 
Zona industrial aïllada (clau 7c) 
 
La normativa que regula la tipologia assignada a la zona per les NPU -- Zona industrial aïllada (clau 
7c) -- es defineix en el seu article 93. Zona industrial segons el següent : 
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1.5.3. Criteris generals de la proposta 
 
En base a aquests objectius i determinacions del planejament de marc vigent, el PMU-2 preveu la 
reurbanització i millora de la xarxa viària i els accessos, i la ordenació detallada del àmbit dins els 
límits fixats per les NPU de Ponent. 
 
El Pla de Millora Urbana (de propietari únic, exceptuant el camí existent de domini públic) proposa la 
transformació de les tres finques existents en tres parcel.les urbanes d’ús preferent Industrial (ús que 
actualment es desenvolupa en dues de les tres finques  mitjançant la activitat de producció i 
transformació de metalls, bàsicament destinats a la ferralla per a la construcció (armadures i altres 
productes pera les estructures de formigó armat) 
 
Aquesta activitat es desenvolupa actualment en una nau de 2.253 m2 segons projecte construida sota 
licència municipal l’any 2005 
 
Obviament, l’edificació actualment existent no esgota la edificabilitat total que proposen les NPU de 
Ponent per el PMU-2 i per aixó, s’ordena l’àmbit en 3 parcel.les fixant els paràmetres de edificació 
sense traspassar els límits  que estableixen les NPU vigents. 
 
També es preveu realitzar una millora de la vialitat existent efectuant una ampliació de la secció de la 
mateixa i una adequada connexió amb la carretera C-26. 
 
Acompanyant a la millora de la vialtat es preveuen renovar totalment les xares de serveis, com s’ha 
exposat en 1.3.3., dotant a l’ambit del PAU de les infraestructures adequades relatives a : 
  

La xarxa d’abastament d’aigua potable. 
La xarxa de clavegueram i recollida de pluvials de les actuals parcel.les. 
La xarxa d’electrificació relativa a la distribució de mitja tensió, estació transformadora i 
distribució en baixa tensió 
La xarxa d’enllumenat públic. 
La xarxa de telecomunicacions per abastir les parcel·les. 

 
 
Les determinacions per assolir aquests objectius es detallen en el contingut específic del present 
PMU-2 “Prol·longació carrer de les Eres” 
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CONDICIONS D'ORDENACIÓ

cessions
SUPERFICIE TOTAL AMBIT (m2)

SISTEMES % límit(màx, mín) sup m2 sup m2 % PMU
X vialitat 11,00 969,81 1297,18 14,71
V zona verda 0 0,00 0 0,00
E equipament 0 0,00 0 0,00
T servei tècnic 0 0,00 18,00 0,20

ZONES
7c industrial aillada 89,00 7501,25 85,08

edificabilitat bruta màx 0,60 5289,86

superficies parcel.la
parcel.la P1 (nau existent) major a 1000 m2 4092,10
parcel.la P2 major a 1000 m2 1881,95
parcel.la P3 major a 1000 m2 1527,19

SUMA 7501,25

ocupació màxima % 62,00 58,766
parcel.la P1 (nau existent) 2404,78
parcel.la P2 1105,96
parcel.la P3 897,48

SUMA 4650,77 4408,22

nº màx plantes / alçada màx 1P / 10 m P altell fins 20%

edificabilitat neta màx 0,80 0,705
parcel.la P1 (nau existent) 2885,74
parcel.la P2 1327,15
parcel.la P3 1076,97

SUMA 6001,00 5289,86

NNPU PMU-2

NNPU PMU-2

NNPU PMU-2

NNPU PMU-2

COMPARATIU
NNPU PMU-2

8.816,43 8.816,43

  

1.5.4.Descripció general de la proposta d’ordenació i adequació al planejament vigent 
 
La proposta d’ordenació manté l’estructura actual de tres parcel.les modificant lleugerament les seves 
dimensions per fer-les mes homogènies tot i mantenint la major parcel.la on ara es troba edificada la 
nau en activitat.  
La configuració planimètrica i topogràfica es pracicament la mateixa: 

Pel que fa a la planta,  
- Es manté la situació dels espais de zona 7c destinat a ús industrial. 
- Per facilitar el trànsit de vehicles que accedeixen a les parcel.les des de la carretera, 

s’efectua un eixamplament del vial cap al inrerior de les parcel.les a costa de reduir la 
seva superfície. També s’aconsegueix així millorar el pas  de vianants, les xarxes de 
serveis i possibilitar la plantació d’arbrat pantalla davant de les edificacions. 

- S’afegeix per això un petit espai destinat a serveis tècnics (Estació Transformadora)  de 
una superfície aproximada de 18 m2 

- Finalment es realitza una millor connexió amb la carretera C-26 amb una millora 
substancial dels radis de gir en les entrades i sortides i de la senyalització per les 
diferents incorporacions (3). Aixó implica aprofitar el talús i el canal de recollida de 
pluvials que serà degudament entubat i protegit en la mateixa forma que ara ho fa el tram 
que creua la C-.26 

Pel que fa a la topografia,  només es realitzen petits ajustaments derivats del perfeccionament 
de la rasant del vial d’accés, l’accés rodat a les parcel.les i el nivell mig de plataforma de cada 
parcel.la 

 
La proposta s’adequa al planejament urbanístic vigent i respecta les seves determinacions, 
expressades en l’apartat 1.4.2.  
 
Les dades bàsiques de la ordenació del PMU son les seguents, comparades amb les determinacions 
de les NPU que les regulen : 
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En el quadre comparatiu es justifica que l’ordenació es subjecta als límits que fixa el planejament 
general vigent : 
 

S’augmenten les cessions mínimes destinades a sistemes  
Es disminueix la zona d’aprofitament privat 7c Industrial aillada 
Es manté la Edificabilitat bruta màxima a 0,60 m2 sostre/ m2 sòl 
Les superficies de les tres parcel.les resultants son superiors al mínim de 1000 m2 que fixen 
les NPU 
Es disminueix la ocupació màxima del 62% al 58,766% 
Es manté el nº màxim de plantes i l’alçada màxima en 1P / 10 m. 
Es manté la possibilitat de planta altell fins el 20% de l’ocupació de planta baixa. 
Es disminueix la Edificabilitat neta màxima de 0,80 a 0,7052 m2 sostre/ m2 sòl 

  
A més, en els plànols d’ordenació i normativa del PMU es regulen els següents aspectes també 
ajustats als límits que fixa el planejament general vigent : 
 

Es limita el front mínim de parcel.la als 20 m. en les tres parcel.les es supera aquest mínim. 
Es manté el tipus d’ordenació segons el tipus d’edificació aïllada 
Pel que fa a les separacions mínimes de l’edificació al límit de parcel.la es reconeixen les 
separacions actuals de les edificacions existents i es delimita per a la resta la separació 
mínima a llindars de 6m. 

 
Les condicions estètiques de les edificacions i les condicions d’ús queden regulades pel que 
determinen les NPU per aquesta zona d’industria aïllada amb clau 7c 
 

1.5.5. Descripció de la vialitat 
 
Actualment la secció viària d’acces disposa d’una calçada pavimentada per transit dels vehicles amb 
una amplada de pas de 3,70 en el punt mes estret a 4,00 m en la majoria del seu traçat.  
Tot i que es produeix habitualment la mobilitat dels vehicles des de la carretera a la nau existent, els 
aspectes relacionats amb l’amplada de pas i la connexió a la C-26 s’han de millorar 
 
El PMU preveu realitzar una millora de la vialitat existent efectuant una ampliació de la secció del vial : 

1.- En el front directe a la zona 7c per facilitar per una banda, una adequada accessibilitat 
dels vehicles i vianants a les tres parcel.les, i per altra banda  la implementació dels serveis a 
les parcel.les i la plantació d’arbrat a l’exterior de les mateixes que millori tant la actual 
integració paisatgistica de la edificació existent i futura del àmbit, com també la façana 
general del municipi (banda dreta) en l’accés per carretera des de l’Oest (Alfarràs direcció 
Balaguer) 
La secció viària que preveu el PMU es de una calçada de 6 metres d’ample, talús-cuneta per 
drenatge a cel obert existent en costat camp, vorera i arbrat en costat naus de 2,5 m d’ample. 
 
2.- En el tram superior del vial, entre la carretera C-26  i les tres parcel.les. Es preveu el 
soterrament del drenatge a cel obert existent  i ampliar la secció de calçada cobrint aquest 
drenatge per aconseguir un doble sentit de circul·lació.   
S’acosegueix així un pas de calçada de 6 m d’amplada. 
 

La segona millora consisteix en preveure una adequada connexió del carrer amb la carretera que 
millori els tres tipus de connexió, que ara es produeixen per un únic punt i sense senyalització ni 
condicions geomètriques. 

La connexió d’accés al carrer des de la C-26.  
S’amplia considerablement el radi de gir fins arribar als 12 m. Per aquest motiu caldrà 
prolongar l’entubament soterrat de la canonada de drenatge i aprofitar aquest espai i 
part del talús per ampliar el radi de gir. 

La incorporació a la carretera en el sentit Balaguer-Alfarrás.  
Es realitzarà centrada i amb la  corresponent senyalització de Stop. 

La incorporació a la carretera en el sentit Alfarrás-Balaguer.  
Es realitzarà amb incorporació per la dreta i amb senyalització de Cediu el Pas  
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1.5.6. Descripció de les xarxes de serveis 
 

XARXA D’AIGUA POTABLE. 
 

Es preveu dotar el vial amb un col·lector de distribució d’aigua potable, dimensionat 
per a futures ampliacions i segons indicacions de la companyia d’aigües municipal. 
 
La nova conducció serà preferentment de polietilè de pressió 16 atmosferes i des 
d’aquest es realitzaran les connexions a cada una de les parcel·les, mitjançant clau 
d’abonat, escomesa de polietilè de 32mm i arqueta amb comptador. 
 
Pressupost estimat de la xarxa d’aigua potable 3.861,26 € 
 

XARXA DE SANEJAMENT I PLUVIALS 
 

A fi de donar sortida adequada a les aigües residuals de les tres parcel.les  caldrà 
construir un col·lector formant una xarxa separativa, diferenciant així les aigües fecals 
i les pluvials. 
 
Es proposa construir un  ramal  principal en cada tipus d’evacuació. 
El ramal de pluvial partirà de la connexió de cada una de les tres parcel·les i acabarà 
connectant a la sèquia que actualment discorre paral·lela al vial, aprofitant les 
pendents naturals del carrer i que actualment recull la canonada d’evacuació de 
pluvials de la carretera C-26 de Alfarràs a Balaguer. 
El ramal de d’aigües negres, partirà de la connexió de cada una de les tres parcel·les i 
acabarà connectant a un pou de recollida i bombeig, per a elevar les aigües fins a la 
xarxa municipal existent situada en la carretera C-26, en la qual dona el vial objecte 
d’aquest estudi. 
 
Es disposarà de dues bombes, cada una de les quals dimensionada per el cabal total, 
per a prevenir així possibles averies d’alguna de les bombes. 
El pou de recollida d’aigües es dimensionarà per una capacitat d’acumulació d’una 
setmana i amb alarma en cas de sobreeixida d’un nivell màxim, el qual indicarà 
fallada del sistema. 
 
Pressupost estimat de la xarxa de sanejament i pluvials 21.885,59 € 
 

XARXA D’ELECTRIFICACIÓ 
 
Xarxa de distribució de mitja tensió 
Es realitzara una nova connexió fins a la xarxa existent de la companyia elèctrica. Es 
preveu dos trams, un soterrat en el vial objecte de reurbanització “Prolongació carrer 
de les Eres”, i un segon tram, aeri, des de la estació transformadora prevista,  fins a la 
torre de mitja tensió que determini la companyia elèctrica. 

   
Estacions Transformadores 
Donat que la potència prevista segons el reglament de baixa tensió, per a la dotació 
d’energia elèctrica a les parcel·les que s’urbanitzen, supera els 400 kW, es preveu 
que la companyia elèctrica precisi de la instal·lació d’un nou centre de transformació. 
A aquest efecte s’ha previst la ubicació d’aquest en un espai de serveis tècnics situats 
en el vial. 

 
Xarxa de distribució en baixa tensió 
Per al subministre a cada una de les parcel·les es preveu una línia en baixa tensió 
des de la nova estació transformadora. 
S’ha previst una rasa amb tres línies, cada una amb cable de 240mm2 d’alumini que 
connecten l’estació transformadora amb l’armari de caixa de seccionament de cada 
una de les parcel·les.  
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Pressupost estimat de la xarxa d’electrificació 116.512,49 + 5.859,59 € (MT-ET)+(BT) 
 

XARXA D’IL·LUMINACIÓ 
 
Per a l’enllumenat de la nova urbanització s’instal·laran unes faroles amb columnes 
per dotar d’il·luminació els nous vials d’accés a ales parcel·les. El nou enllumenat es 
connectarà a un nou quadre elèctric situat al costat de la nova estació 
transformadora. Aquest nou quadre elèctric també donarà servei al pou de 
bombament del sanejament. 
 
Pressupost estimat de la xarxa d’enllumenat  6.874,33 € 
 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

A partir de l’arqueta de telecomunicacions situada en la carretera C-26, es disposarà 
una nova canalització per a la connexió i dotació d’infraestructura de 
telecomunicacions a les noves parcel·les. 
 
Pressupost estimat  1.633,64 € 

 
 
 
 

1.5.7. Observança del objectiu de desenvolupament urbanístic  sostenible 
 
El model d'ocupació del sòl proposat en el present PMU no modifica els usos principals 
plantejats en les NPU Municipis de Ponent. Algerri (La Noguera), i per tant no genera una major 
dispersió ni augmenta la intensitat de sol·licitació sobre les xarxes de sanejament i abastament 
d'aigua que preveuen les Normes no afectant per tant, la sostenibilitat global de creixement del 
municipi. 
 
D'acord amb les conclusions del informe ambiental, el Pla de Millora Urbana, no actua sobre cap 
terreny ambientalment sensible. A més, es tracta d’un actuació sobre un sòl sobre el qual no 
concorren valors naturals, paisatgístics, arqueològics o culturals, atesa la petita extensió de la 
superfície afectada, així com la qualificació prèvia com a sòl urbà pel planejament general, es 
considera que l’objecte que pretén el pla produirà en el medi un conjunt d’impactes que poden 
valorar-se globalment com a moderats i en tot cas, compatibles si s’apliquen les mesures que 
s’estableixen en el Pla de Millora Urbana i l’Informe Ambiental. 
Es valora al inrevés, considerant que es milloren les condicions d'un sòl amb necessitats de millora 
paisatgística i en infraestructures  que repercutia en una valoració negativa de l'entorn en el sentit 
seguent: 

S’ordena el sector que actualment es una activitat existent amb unes condicions que s’ajusten 
adequadament  a les del planejament superior 
 
Es realitza una previsió de divisió en tres parcel.les que facilita i dona coherència a 
l’estratègia urbanística per afavorir el seu desenvolupament i viabilitat quant a usos i 
disponibilitat d’espais adequats per portar a terme activitats a escala municipal. 
 
L’ordenació del accés millora significativament, garantint la connexió de serveis, xarxes i 
infraestructures, suposant una millora paisatgística tant per l’adequació del ferm, la cuneta i la 
vorera, com per la plantació arbòria associada. 
 
L’activitat industrial estarà delimitada respecte al carrer per una tanca opaca continua que 
configurarà clarament el final de l’activitat així com millorarà l’aspecte general del sector 
respecte al seu entorn immediat. 
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1.5.8. Compliment de les determinacions del planejament general sobre mobilitat 
 
Les NPU d’Algerri no contenem determinacions sobre mobilitat sostenible. 
Les NPU ja determinen l’ambit com destinat al ús industrial clau 7c on s’hi desenvolpa ja aquesta 
activitat. Per aquesta raó i, tenint en compte la dimensió del Pla de Millora Urbana i que no canvia els 
usos establerts per el Planejament General ni modifica les previsions existents no cal incorporar al 
PMU  Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada. 
 
 

1.5.9. Atenció al aspecte social de la proposta 
 
L'àmbit del PMU-2, segons normativa del planejament general associada a la zona industrial aïllada 
amb clau 7c, admetia un nombre reduït d'habitatges com a ús compatible assignat a l’activitat 
principal (industrial),  i  corresponent a un màxim d’1 habitatge per parcel.la amb activitat. 
No contemplava en cap cas la reserva de sòl per habitatge protegit en cap de les modalitats 
possibles. 
En atenció al article 90.3 del Decret 305/2006, de les determinacions del present Pla de Millora 
Urbana, no se'n dedueix una incidència significativa en usos residencials preexistents, per la qual 
cosa es fa innecessària la incorporació d'una memòria social que avaluï les conseqüències en matèria 
d'habitatges, i especialment d'habitatge protegit, que es derivaran del desenvolupament urbanístic del 
PMU. 
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2.- INFORME AMBIENTAL 
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CARREGUES DESENVOLUPAMENT PLA DE MILLORA URBANA

CARREGUES URBANITZACIÓ
SUPERFICE COST UNITARI TOTAL COST

1.297,18 99,92
OBRA CIVIL 89.499,55

MOVIMENTS DE TERRES
PAVIMENTS

ENJARDINAMENT
INSTAL.LACIONS

AIGUA POTABLE 3.861,26
SANEJAMENT I PLUVIALS 21.885,59

ELECTRIFICACIÓ (BT) 5.859,59
ENLLUMENAT 6.874,33

TELECOMUNICACIONS 1.633,64
129.613,96

DESPESES GRALS I BENEFICI INDUSTRIAL (6+19)% S/PEM) 32.403,49
COSTOS OBRES URBANITZACIÓ 162.017,45

DESPESES COMPLEMENTARIES A LA URBANITZACIÓ
COST NOVA ET I LINIA MT 116.512,49

DESPESES DE GESTIÓ
12% SOBRE COSTOS URBANITZACIÓ 19.442,09

TOTAL COST DESENVOLUPAMENT PLA DE MILLORA URBANA 297.972,03

 

3.- AVALUACIÓ ECONOMICA I PLA D’ETAPES 
 

3.1. ESTUDI ECONÒMIC DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VIABILITAT 
 
Es definiran per a l'avaluació total de les despeses associades al desenvolupament urbanístic del 
PMU els següents conceptes. 
 

A. Despeses relatives a la infraestructura bàsica. 
Expressen el cost de les obres de les infraestructures i estructures necessàries per el 
desenvolupament urbanístic del sector i la seva urbanització d'acord a les normatives vigents i 
directrius del Ajuntament. 
 
B. Despeses complementàries a la urbanització. 
Expressen els costos associats al desenvolupament urbanístics però que no es materialitzen 
en obra directament al servei del àmbit. 
Es tractarà de costos vinculats a la instal.lació de la ET i la portada de xarxa de MT a  l'àmbit, 
i costos d'entroncaments, taxes i canons a liquidar en companyies subministradores de 
serveis. 
 
C. Despeses de Gestió. 
Són les despeses derivades de la gestió i la tramitació de tot el procés urbanístic, 
administratiu i registral. 

 
 
Es detalla a continuació els costos derivats de tot el desenvolupament del Pla de Millora 
Urbana, considerant totes les despeses que es produeixen per qualsevol dels conceptes. 
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valor unitari (m2 st)superficie sostre edi
Vv = valor de venda (varis valors de mercat) 4.232.000,00 800,00 5.290,00
Cp = Costos de promoció (construcció) 2.380.500,00 450,00 5.290,00
B = Beneficis promoció 761.760,00 144,00 5.290,00

Vr = valor de repercusió = Vv-B-Cp 1.089.740,00 206,00 5.290,00

BENEFICI
SUPERFICIE SOSTRE EDIFICABLE VALOR DE REPERCUSSIÓ TOTAL BENEFICI

5.290,00 206,00 1.089.740,00

VALOR TOTAL DEL SOSTRE RESULTANT 1.089.740,00

 
 
També s’obtè el valor del sostre resultant a partir del seguent anàlisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l'anàlisi del quadre anterior es desprèn la viabilitat econòmica de la promoció del  PMU. 
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3.2. PLA D’ETAPES 
 
 
 
La dimensió del Pla de millora urbana,  i els posteriors usos a que es destina la totalitat de la parcel·la 
fa que es determini que el conjunt de l'actuació es realitzarà de manera unitària en una sola etapa. 
 
Es preveu l'inici de les obres d'urbanització en el moment en que es produeixi, per part de 
l'Ajuntament, l'aprovació definitiva de la documentació pertinent  i el projecte d'urbanització. 
 
El termini d'execució de les obres d'urbanització es fixa en dotze mesos. 
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3.3. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
 
En aquest cas, El Pla de Millora Urbana no comporta la variació de paràmetres generals 
en la determinació dels ingressos de la hisenda pública, ni de les despeses, ja que es 
modifiquen els usos, però no el còmput general de despeses i ingressos. 
 
3.3.1  Aspectes legals als que dóna resposta l'informe. 
 

Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 
Impacte de l'actuació en la Hisenda Pública afectada per la implantació i el manteniment 
de les infraestructures necessàries. 
Implantació, posada en marxa i prestació dels serveis necessaris. 
Ingressos municipals generats per l'actuació urbanística proposada i els usos que s'hi 
desenvoluparan. 

 
3.3.2  Informe de sostenibilitat econòmica. 

La Hisenda Pública afectada és l'Ajuntament d’Algerri. 
 
A. Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

No es modifica el sòl destinat a usos productius. 
El Pla de Millora Urbana, preveu el mateix us, que el Planejament general vigent 
 

B1. Despeses d'implantació  de les infraestructures necessàries. 
No es preveuen despeses d'implantació que afectin la hisenda pública, donat que 
en la seva totalitat van a càrrec de la propietat. 

 
B2. Despeses de manteniment  de les infraestructures necessàries. 
 

B.2.1 Xarxa Viaria. 
Es considera el vial com a vialitat existent reformada i millorada a través del PMU  
 
La superfície del  vial  indicat  és de 1.297,18 m2. 
 
La ràtio de cost de manteniment estimada per l'Ajuntament  és de  3,15€/m2 
anuals. 
Cost manteniment anual xarxa viaria: 1.297,18 m2 x 3,15€/m2 = 4.086,12€. 
 
B.2.2 Xarxa de subministrament d'energia elèctrica. 
No comporta despeses d'implantació ni de manteniment directe. Dependrà de 
l'empresa subministradora i dels usuaris del servei. 
 
B.2.3 Xarxa d'Enllumenat Públic. 
La despesa de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic està inclosa en la 
partida de manteniment de xarxa viària. 
 
B.2.4 Xarxa de Telecomunicacions. 
La despesa de manteniment de la xarxa de telecomunicacions està inclosa en la 
partida de manteniment de xarxa viària. 
 
B.2.5. Xarxa d'aigua Potable. 
La xarxa d'aigua potable es projectarà d'acord a les indicacions de l'empresa 
concessionària Aigües de Lleida. 
No comportarà despesa directa de manteniment, donat que l'assumeix l'empresa 
concessionària i la repercuteix via taxa sobre l'usuari. 

 
B.2.6. Xarxa de Sanejament. Aigües pluvials i residuals. 
Les xarxes de sanejament es dissenyaran d'acord als criteris i directrius dels 
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serveis tècnics municipals. No comporten despeses d'implantació, imputables al 
projecte 
d'urbanització i tampoc comporten despeses de manteniment a la hisenda pública 
donat 
que el manteniment l'assumeix l'empresa concessionària del servei, que el 
repercuteix 
sobre l'usuari. 
La taxa de clavegueres corresponent assegura els ingressos necessaris per al 
manteniment de la xarxa vinculada. 
 
B.2.7 Sistema d'Equipaments. 
No existeixen en l’àmbit 
 
B.2.8 Sistema de espais Lliures i Enjardinat. 
No existeixen en l’àmbit 

 
B.3. Ingressos Derivats de l'actuació urbanística. 
 

Es preveu uns ingressos anuals, fixes i en progressiu increment d'acord al increment 
que es pugui produir en l'increment dels costos de manteniment. 
D'acord a l'estimació de Impost sobre bens immobles, s'aplica un coeficient 
del 0,682% sobre el valor cadastral del solar. 
Calcularem el valor cadastral d'acord al màxim de superfície possible a construir en 
usos industrials-comercials, és a dir, 5.290,00 m2 
Valor Cadastral: 1.080.000,00 €uros, 
IBI : 7.365,00 €uros. 
 
Així mateix,  les activitats que es produeixin sol·licitaran guals i accessos des de la 
via pública per la qual cosa, es preveu uns ingressos, també anuals i fixes.  
 
Al marge d'aquests ingressos fixats, que es poden quantificar a priori, caldrà 
considerar 
els ingressos derivats de la ordenança fiscal d'Impost sobre construccions 
instal·lacions i obres, que suposarà una quantitat important que només es 
materialitzarà el primer any. 
 
Per altra banda, a partir del tercer any, donat que hi ha una exempció de dos anys per 
tal 
d'incentivar l'activitat econòmica, s'aplicarà la ordenança fiscal 1.2. d'impost sobre 
activitats econòmiques, IAE. En aquest moment és difícil de valorar, donat que caldrà 
valorar la dimensió de les diferents activitats i els diferents epígrafs fiscals en les que 
s'emmarquen.  Malgrat tot, això no descarta la consideració d'un ingrés prou 
important a 
la Hisenda Pública. 

 
B.4. Conclusions. 
De l'anàlisi efectuat, es conclou que el balanç que es produeix és el següent: 
Despeses derivades de l'actuació 4.086,12  €uros 
Ingressos derivats de les activitats bastant superiors a 7.365,00  €uros. 
 
Resultant un balanç positiu, sense valorar els altres possibles ingressos derivats del 
ICIO i l'IAE. 
Es conclou que l'actuació te un impacte positiu sobre les finances de la Hisenda Pública 
que assumirà la titularitat de les infraestructures i el seu manteniment i conservació. 
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4.- NORMES REGULADORES 
 
 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Article 1 Àmbit d’aplicació i objecte del Pla  
 
E Pla de millora urbana desenvolupa el sector de sòl urbà PMU-2 “Prol·longació carrer de les Eres” 
previst per les Normes de planejament urbanístic. Municipis de Ponent (Algerri). 
 
Aquestes Normes son d'aplicació a la totalitat de l'àmbit del Pla de millora urbana, segons 
queda delimitat a tots els plànols que integren el present Pla. 
 
El Pla de millora urbana serà d'aplicació una vegada sigui aprovat definitivament i publicat 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Article 2 Marc legal de referència 
 
Aquestes normes desenvolupen, dins l'àmbit definit en l'article anterior, les Normes de planejament 
urbanístic. Municipis de Ponent (Algerri).. 
 
En tot cas i per tot allò que no sigui expressament regulat en la present normativa, o sigui de 
dubtosa interpretació, s'estarà al que determinin les Normes de planejament urbanístic. Municipis de 
Ponent (Algerri). 
 
 

Article 3 Contingut i documentació  
 
El contingut d’aquest PMU dóna compliment a allò previst en l’article 70, 102  i concordants de la 
LUC, així com a l’article 90 i següents del RLUC i les Normes de planejament urbanístic municipis de 
Ponent  i està format pels documents següents:  
 

a Memòria  
b Normes Urbanístiques  
c Plànols d’informació  
d Plànols d’ordenació  
e Avaluació econòmica i pla d’etapes  
f Informe mediambiental  

 
 

Article 4 Vigència  
 
El Pla de Millora Urbana PMU-2  entrarà en vigor el dia següent de la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva i, atenent a l’article 94 del Text refós de la llei d’urbanisme 1/2010 mantindrà la 
seva vigència de forma indefinida, sense perjudici de les possibles alteracions del seu contingut, 
legalment tramitades i aprovades, mitjançant la seva modificació.  
 



PLA DE MILLORA URBANA PMU-2, “Prol·longació carrer de les Eres” Algerri 
Document per a la aprovació Inicial,  Agost 2017   
 
 
 
 

 26

 
 

Article 5. Interpretació  
 
Aquestes Normes urbanístiques s’interpretaran d’acord amb el seu contingut i amb les finalitats i 
objectius del PMU.  
 
L’aplicació i interpretació de les normes correspon a l’Ajuntament. En tot allò no previst, serà 
d’aplicació subsidiària les Normes de planejament urbanístic. Municipis de Ponent (Algerri), així com 
la Legislació Urbanística vigent.  
 
En cas de discrepància entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les primeres. En 
cas de discrepància entre diferents determinacions gràfiques, prevaldran primer les que es donin 
acotades i, si no és així, les que figurin a escala gràfica més detallada.  
 
 

Article 6. Modificació  
 
Les previsions d’aquest PMU podran ser modificades, prèvia motivació i justificació, seguint els 
mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d’ofici o a petició dels interessats, segons que 
preveu la legislació vigent.  
No seran supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions ocasionades per a la millor 
adaptació sobre el terreny del projecte d’urbanització, que no suposin modificacions en la superfície i, 
per tant, en l’edificabilitat de les unitats de zona superiors al 5%. 
 

Article 7.- Obligatorietat 
 
Les determinacions contingudes en el present Pla de millora urbana obligaran per igual a 
l'Administració i als particulars, atenent al que disposa l’articles 106.2 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme 1/2010, modificat per la Llei 3/2012. 
 

Article 8.- Desenvolupament del sector 
 
Per al desenvolupament del sector podran redactar-se els corresponents projecte d'urbanització i 
projecte de reparcel·lació, que respectaran, en tot cas, les determinacions del Pla de millora urbana  i 
les de les Normes de planejament urbanístic. Municipis de Ponent (Algerri) 
 
Tot i això, i atès que es tracta d’un Pla de millora urbana d’iniciativa particular amb l’estructura de únic 
propietari de les parcel.les es determina en el plànol d’ordenació O.01 la parcel.lació definitiva. 
 
Serà daplicació el que expressen els articles 130, 131 i concordants del Text refós de la Llei 
d’urbanisme 1/2010, modificat per la Llei 3/2012 en relació al alliberament de les obligacions relatives 
a la constitució de junta de compensació, i redacció i tramitació dels estatuts i bases d’actuació, així 
com del projecte de reparcel.lació, mentre es mantingui aquesta condició de propietari únic. 
 
Aprovat el Pla de millora urbana, per a qualsevol modificació de la parcel.lació que es pretengui 
realitzar caldrà realitzar el corresponent projecte de reparcel.lació ajustat al complement de la 
normativa específica que determinen el Pla de millora urbana i les Normes de planejament urbanístic. 
Municipis de Ponent (Algerri) 
 

Article 9.- Divisió poligonal i sistema d'actuació 
 
El pla de millora urbana es desenvoluparà en un únic polígon d’actuació. 
El sistema d'actuació és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació . 
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Article 10. Projecte d’urbanització  
 
1. El projecte d’urbanització es referirà a la totalitat de l’àmbit. Aquest no podrà modificar les 
previsions d’aquest Pla, sense perjudici que afectin les adaptacions de detall necessàries. Les rasants 
establertes es podran modificar si és per millorar l’adaptació a la topografia o millorar el traçat de les 
xarxes.  
2. El projecte d’urbanització considerarà i inclourà aquelles obres i treballs de contorn exteriors a 
l’àmbit d’actuació necessaris per resoldre el connexionat i correcte funcionament de les diferents 
xarxes de subministrament requerides, conjuntament amb les xarxes existents a mantenir i enllaçar  
3. El projecte d’urbanització vinculat a la tramitació del pla de millora urbana haurà d’incloure i dur a 
terme totes les obres necessàries internes i externes a l’àmbit per garantir el subministrament d’aigua 
i el tractament de les aigües residuals de comú acord amb l’Ajuntament . El sistema a considerar serà 
el separatiu  
4. En cas d’iniciativa privada, serà preceptiva, prèviament a la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva del PMU, la constitució de les garanties establertes als articles 106 i 107 i concordants de la 
LUC.  
 

Article 11.- Llicències 
 
Estaran subjectes a llicència tots els actes que determinen les Normes de planejament urbanístic. 
Municipis de Ponent (Algerri). 
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CAPÍTOL 2. RÈGIM URBANISTIC DEL SÒL 
 
 
 

Article 12.- Qualificació del sòl 
 
El sòl comprés en l'àmbit d'aquest Pla de millora urbana es qualifica en zones i sistemes. 
 
 

Article 13.- Sistemes 
 
En aquest Pla de millora urbana  els sistemes són: 
 

X Sistema viari 
T Sistema de serveis tècnics 

 
 

Article 14.- Zones 
 
Les zones compreses en l’àmbit del Pla de millora urbana són: 
 

Zona d’industria aillada, clau 7c 
 

 

Article 15.- Delimitació de les zones i sistemes 
 
La delimitació de les zones i sistemes es fixa en el plànol d'ordenació O.01-Zonificació_Ordenació. 
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CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DELS SISTEMES 
 
 
 

Article 16. -Regulació dels sistemes 
 
1.- Definició 

La regulació dels sistemes inclosos en el present Pla parcial és la determinada en les Normes 
de planejament urbanístic. Municipis de Ponent (Algerri). 

 
2. Condicions d’urbanització del sector 

a) Abastament d’aigua 
S’internalitzarà el cost global de l’abastament d’aigua. 
b) Sanejament 
En el sector s’adoptarà una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials i s’internalitzarà el 
cost global del sanejament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLA DE MILLORA URBANA PMU-2, “Prol·longació carrer de les Eres” Algerri 
Document per a la aprovació Inicial,  Agost 2017   
 
 
 
 

 30

CAPÍTOL 4. ORDENANCES REGULADORES DE LES ZONES 
 
 
 
 

Article 17.- Definició 
 
Les condicions d'ordenació, d'edificació i d'ús de cada zona son les fixades en la regulació del 
present pla de millora urbana i en tots els elements no regulats expressament ho seran en les Normes 
de planejament urbanístic. Municipis de Ponent (Algerri). 
 

Zona d’industria aillada, clau 7c 
 
Les noves edificacions del sector hauran de complir amb allò establert en el Decret 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ ecoeficiència en els edificis. 
 
 

Article 18.- Zona d’industria aillada, clau 7c 
 
1.- Definició 
 

Comprèn les àrees destinades a establiments industrials de tamany mitjà i gran, seguint les 
pautes de l’edificació aïllada. 

 
2.- Condicions de la parcel·lació 
 

Superfície de parcel·la mínima:  1.000 m2 
 
Front mínim de parcel·la:  20 m 

 
3.- Condicions de l’edificació 
 

Tipus d’ordenació:  
Edificació aïllada..  

 
Edificabilitat neta màxima:  

0,705 m2st/m2sòl 
 
Ocupació màxima:  

58,766%  
 
Alçada màxima i nombre màxim de plantes:  

10,00 m. equivalent a una planta baixa.  
 
Separació de l’edificació als límits del solar:  

La separació de l’edificació als carrers i altres límits ve definida al plànol d’ordenació 
amb una línia de traçat discontinu. La nova edificació  es separarà 6,00 m. de tots els 
límits de la parcel-la, inclòs els cossos sortints. 

 
Soterranis:  

Es permet la construcció de soterrani o semisoterrani dins la mateixa ocupació de la 
planta baixa. 
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Possibilitats de compartimentació:  
Es permetrà la compartimentació dels edificis en establiments industrials en forma 
d’indústria entre mitgeres, tant en règim de propietat horitzontal com d’arrendament, 
amb les següents condicions:  

El projecte de les edificacions serà unitari, encara que la construcció podrà 
fer-se per fases que siguin coincidents amb les esmentades 
compartimentacions. 
Qualsevol compartimentació dels establiments industrials precisarà la 
corresponent llicència municipal. 
La crugia mínima de cada establiment que en resulti de la compartimentació 
tindrà una crugia no menor de 10 m i un sostre possible no menor de 400 m2. 
Els edificis que siguin compartimentats respectaran les condicions generals i 
particulars de l’edificació i de l’ordenació fixades en aquestes ordenances. En 
cap cas es podran ultrapassar els gàlibs màxims fixats en el plànol. 
L’accés a la parcel·la serà comú per a tota l’edificació i no es permetrà la 
compartimentació dels espais comuns o lliures fora de la mateixa. Serà 
obligatòria la viabilitat de la lliure circulació al voltant de l’edificació. 

 
Projecte unitari: 

Cada  edificació constituirà sempre un conjunt arquitectònic únic, amb independència 
de la seva possible construcció per fases o compartimentació en  establiments 
industrials. El projecte de l’edificació serà unitari i definirà les dimensions, formes, 
elements estructurals, tancaments i acabats del conjunt edificatori, així com el destí i 
la urbanització dels espais lliures de la parcel·la. Així mateix, el tractament dels rètols 
serà homogeni per les naus producte de la compartimentació, el disseny dels quals 
s’especificarà al corresponent projecte de l’edificació. 

 
Espais no edificables:  

Es tindrà cura de l’espai lliure que dóna front als carrers del sectors; dins d’aquest 
espai es prohibeix tot allò que doni una imatge desordenada i bruta, com és 
l’emmagatzematge de deixalles i residus. Dins d’aquest espai es permetrà l’ús 
d’aparcament tot combinant-lo amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no tinguin 
una funció concreta s’hauran d’enjardinar convenientment i s’haurà de fer un 
manteniment periòdic. El projecte d’edificació contindrà la definició concreta d’aquests 
espais. Els espais lliures de la parcel·la no destinats a aparcaments, 
emmagatzematge o accés, seran enjardinats o arbrats i requeriran un projecte que 
acompanyarà al d’edificació. 

 
Tanques:  

El solar es delimitarà amb una tanca seguint l’alineació de vial, amb una alçada 
mínima de 2,00 m des de la rasant del terreny, dels quals els primers 0,50 m. seran 
opacs. L’alçada màxima de la tanca serà de 3,00 m. 

 
Condicions estètiques: 

Segons article 57 i altres concordants de les Normes de planejament urbanístic. 
Municipis de Ponent (Algerri). 

 
 
4.- Condicions d’ús 
 

Ús principal: 
Industrial. 

 
Usos compatibles:  

Un únic habitatge lligat a l’activitat principal, recreatiu, comerç, restauració, esportiu, 
oficines, magatzems i aparcament. 

 
Proporció d’usos:  
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Els usos compatibles poden ocupar fins al 30% del sostre, o bé el 100%. Per reduir 
l’ús principal per sota del 70% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la 
compatibilitat dels usos compatibles amb el principal. 

 
Càrrega i descàrrega:  

Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran dins de la parcel·la, per la qual 
cosa es preveuran els molls suficients en els projectes d’edificació. 

 
Aparcament:  

Es preveurà dins de cada parcel·la una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de 
superfície edificats. El projecte d’edificació definirà amb exactitud l’emplaçament i 
tractament de les àrees d’aparcament. 
Els espais destinats a aparcament  podran ser coberts amb elements de protecció 
oberts que no impliquin una obra permanent d’edificació.  

 
 
 
 
 
Lleida, agost de 2017 
Salvador Giné Macià 
Arquitecte 
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PLÀNOLS D'INFORMACIÓ ESCALA : A1, A3

I-01 SITUACIÓ-EMPLAÇAMENT 1/25000, 1/50000
I-02.1a PLANEJAMENT VIGENT NNUU 1/12500, 1/25000

Ordenació SNU. Terme Sud
I-02.1b PLANEJAMENT VIGENT NNUU 1/12500, 1/25000

Ordenació SNU. Terme Nord

I-02.2 PLANEJAMENT VIGENT NNUU 1/1000,1/2000
Ordenació SU

I-02.3 PLANEJAMENT VIGENT NNUU 1/1000,1/2000
Ortofotomapa

I-03 PREEXISTÈNCIES 1/500, 1/1000
Topografia, Serveis existents i Finques Inicials

 
 
 
 

5.- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Propietari Referencia cadastral Poligon Parcel.la Superficie m2
PROMOLAU 2008 SL  25015A004001210000TG 4 121 3394
PROMOLAU 2008 SL  25015A004001200000TY 4 120 3406
PROMOLAU 2008 SL  25015A004003150000TL 4 315 1195
        DOMINI PUBLIC 25015A004090690000TS 4 9069 738,53

8733,53
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PLÀNOLS D'ORDENACIÓ ESCALA : A1, A3

O-01 ZONIFICACIÓ, FINQUES RESULTANTS I CESSIONS 1/500, 1/1000
Quadre justificatiu paràmetres urbanístics 

ORDENACIÓ PROPOSADA

O-02 ALINEACIONS DE VIALITAT  1/250, 1/500
Planta alineacions i rasants
Perfils longitudinals i transversals

O-03 INFRAESTRUCTURES, SERVEIS 1/500, 1/1000

O-04 AMBIUT DE SUSPENSIO DE LLICENCIES 1/500, 1/1000

 
 
 
 
 

6.- PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARCEL·LA 1 PARCEL·LA 2 PARCEL·LA 3

Superfície = 4.092,10 m² Superfície = 1.881,95 m² Superfície = 1.527,19 m²
Qualificació urbanística = Zona industrial aïllada 
(clau 7c)

Qualificació urbanística = Zona industrial aïllada 
(clau 7c)

Qualificació urbanística = Zona industrial aïllada 
(clau 7c)

Ocupació màxima = 58,766% Ocupació màxima = 58,766% Ocupació màxima = 58,766%
Ocupació aproximada parcel.la actual = 2.404,78 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (58,766%)      

Ocupació aproximada parcel.la actual = 892,26m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (47,411%)    

Ocupació aproximada parcel.la actual = 677,47m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (44,360%)    

Nombre màxim de plantes = 1 planta baixa Nombre màxim de plantes = 1 planta baixa Nombre màxim de plantes = 1 planta baixa
Planta altell = Permesa fins a 20% de la superfície de 
la PB

Planta altell = Permesa fins a 20% de la superfície 
de la PB

Planta altell = Permesa fins a 20% de la superfície 
de la PB

Alçada màxima = 10 metres Alçada màxima = 10 metres Alçada màxima = 10 metres
Edificabilitat neta màxima (En) = 0,705 m² sostre/m² sòl  Edificabilitat neta màxima (En) = 0,705 m² sostre/m² 

sòl  

Edificabilitat neta màxima (En) = 0,705 m² sostre/m² sòl  

Sostre aproximat parcel.la actual = 2.885,74 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01  (0,705 m² 

sostre/m² sòl)

Sostre aproximat parcel.la actual = 1.070,71 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (0,569m² 

sostre/m² sòl)

Sostre aproximat parcel.la actual = 812,96 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (0,532 m² 

sostre/m² sòl)
2.885,74 m2 representa el 60,51% del sostre possible 

del conjunt de les 3 parcel.les segons aquesta 

ordenació i considerant tots els paràmetres reguladors

1.070,71 m2 representa el 22,45% del sostre 

possible del conjunt de les 3 parcel.les segons 

aquesta ordenació i considerant tots els paràmetres 

reguladors

812,96 m2 representa el 17,05% del sostre possible 

del conjunt de les 3 parcel.les segons aquesta 

ordenació i considerant tots els paràmetres 

reguladors
Distància a límits d'edificació = Regulada per límit 
gràfic d'ocupació en aquest plànol O,01. En nova 
edificació 6m.

Distància a límits d'edificació = Regulada per límit 
gràfic d'ocupació en aquest plànol O,01. En nova 
edificació 6m.

Distància a límits d'edificació = Regulada per límit 
gràfic d'ocupació en aquest plànol O,01. En nova 
edificació 6m.

CONDICIONS NNUU

PMU Superf m2 % zona Eb màx. Sostre m2 Sup m2 % Sup m2 %
PMU-2 8.816 85% 0,60 5.290 1.315 14,92% 7.501 85,08%

X vial ZONA 7c

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ÀMBIT
SUPERFICIE TOTAL

SISTEMES % límit (màx o mín.) sup m2 sup m2 % PMU
X vialitat 11,00 969,81 1297,18 14,71
V zona verda 0 0 0 0
E equipament 0 0 0 0
T servei tècnic 0 0 18,00 0,21

ZONES
7c industrial aillada 89,00 7501,25 85,08

COMPARATIU

NNPU PMU-2
8.816,43 8.816,43
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1. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
 
L'article 8.5.a del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012) determina que el document comprensiu que figura com a annex 1 al 
Pla de Millora Urbana ha d'incloure un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a  suspensió de 
llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les 
llicències i tramitacions que se suspenen. 
 
L'article 73 del mateix decret, estableix la facultat que tenen, els òrgans competents per a l'aprovació 
inicial de les figures del planejament urbanístic, acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la 
reforma, de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
El present Pla de Millora Urbana comporta la modificació del règim urbanístic en l'àmbit de la Unitat 
d'Actuació i només en ella mateixa. 
 

1.1 Delimitació de l’ambit de suspensió de llicències 

 
L'àmbit de suspensió de llicències abasta tot l'àmbit del PMU-2 “Prol·longació carrer de les Eres” 

 

1.2 Concreció del termini de suspensió 

 
La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l'aprovació inicial del present Pla de Millora Urbana. 
La durada de la suspensió de llicències es fixa fins a la data de publicació de l'aprovació definitiva del 
Pla de Millora Urbana, amb un màxim de 2 anys, tal com determina l'article 74.1 del Text refós de la 
Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012) 
 

1.3 Abast de les llicències i tramitacions que es suspenen 

 
Donada la naturalesa del Pla de Millora Urbana, l’àmbit concret d'aplicació i els objectius específics de 
la proposta es suspenen totes les llicències d'edificació, instal·lació d'activitats o usos  i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin 
compatibles, simultàniament, amb el planejament vigent i la proposta del Pla de Millora Urbana. 
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 2. RESUM COMPRENSIU  
 

2.1. Resum comprensiu de les determinacions 

 
 
 El present PMU-2 es desenvolupa en previsió del que determinen  les NORMES DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC. MUNICIPIS DE PONENT en relació al municipi d’Algerri (La Noguera), aprovades 
definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 18 de febrer de 2015. 
 
El document de les Normes de Planejament Urbanístic conté una part comuna formada per una 
memòria i normativa generals per a tots els municipis d’un àmbit territorial i una altra part concreta de 
cada municipi formada per una memòria i normativa específiques i plànols de proposta on s’analitza 
cada municipi nucli a nucli i on es determinen els objectius i propostes.  
 
El contingut dels documents específics del municipi d’Algerri és el següent: 

 
Informació general del municipi 
Criteris, objectius i propostes generals del municipi 
Descripció dels nuclis 
Objectius i propostes de cada nucli 
Fitxes de polígons d’actuació urbanística, plans de millora urbana i de plans especials 
Fitxes normatives de l’edificació per nuclis 
Llistat d’elements de protecció de Patrimoni arquitectònic i arqueològic 
 
Plànols proposta 
Plànols del sòl no urbanitzable (SNU) E:1/ 10.000 – 1/ 20.000 
Plànols d’ordenació del sòl urbà (SU) E:1/ 1.000 – 1/ 2.000 
Ortofotomapes E:1/ 1.000 – 1/ 2.000 
 

Segons l’article 5.-Figures de planejament urbanístic de la normativa general dels municipis de 
Ponent ,  

per al desenvolupament de l’ordenació d’aquestes NPU es delimiten entre d’altres àmbits 
d’acuació, plans de millora urbana (PMU), en sòl urbà, per als quals es defineixen els 
objectius, edificabilitat bruta, densitat, cessions i condicions de parcel·lació, edificació, ús i 
gestió. 
………… 
 
Aquestes figures de planejament s’assenyalen en els plànols d’ordenació i els seus 
paràmetres d’ordenació es concreten en unes fitxes urbanístiques incloses dins de la 
memòria i normativa específica de cada municipi.  
………. 

 
La memòria i normativa específica d’Algerri delimita en aquest àmbit el PMU-2 localitzat a l’entrada 
oest del nucli, per tal d’endreçar i millorar la vialitat de les indústries existents.  
Aquest PMU-2, objecte d’aquest document, el situa per sota de la carretera de Balaguer d’acord al 
segon criteri de les NNUU per l’ubicació dels PMU consistent en localitzar l’ús d’habitatge per sobre la 
carretera de Balaguer i els altres usos no vinculats al habitatge (com els del PMU-2) per sota, per tal 
que la carretera no esdevingui una barrera. 
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La fitxa concreta del PMU-2 te el seguent contingut : 
 
- Àmbit d’actuació 

Situat a l'extrem l'oest del nucli, en uns terrenys per sota la carretera de Balaguer, a 
l'entrada oest d'Algerri. 

 
- Objectius 

Millorar vialitat, accessos i infraestructures d'aquesta zona del nucli amb caràcter 
industrial, endreçant l'ordenació actual fent-la compatible amb les edificacions veïnes, 
per tal de desenvolupar les activitats que ja s'hi porten a terme actualment. 

 
- Condicions d’ordenació (superfície de l’àmbit, superfície de cessions de sistemes, densitat 
bruta i/o número d’habitatges, edificabilitat bruta màxima i/o sostre màxim) 

 
Superfice total     8.803,2 m2 
Sistema vialitat (clau X)   11% mínim 
Zona industria aïllada (clau 7c)   la resta 

 
 Ocupació màxima   62% 
 

Edificabilitat bruta màxima  0,6 m2st/m2s 
 

- Condicions de gestió i execució (modalitat del sistema de reparcel·lació, i si és el cas les 
reserves d’habitatge de protecció pública) 

El sector es desenvolupa mitjançant un únic polígon. Sistema de reparcel•lació amb la 
modalitat per compensació. S'haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de vialitat 
i millorar l'accès des de la carretera de Balaguer. 

 
- Usos (dominat o preferent i compatibles) 

Ús dominant/preferent: Industrial 
Ús compatible: Els admesos en les diferents zones 

 
- Altres consideracions específiques a tenir en compte en l’actuació 

Cap 
 

 
En base a aquests objectius i determinacions del planejament de marc vigent, el PMU-2 preveu la 
reurbanització i millora de la xarxa viària i els accessos, i la ordenació detallada del àmbit dins els 
límits fixats per les NPU de Ponent. 
 
El Pla de Millora Urbana (de propietari únic, exceptuant el camí existent de domini públic) proposa la 
transformació de les tres finques existents en tres parcel.les urbanes d’ús preferent Industrial (ús que 
actualment es desenvolupa en dues de les tres finques existents mitjançant la activitat de producció i 
transformació de metalls, bàsicament destinats a la ferralla per a la construcció (armadures i altres 
productes pera les estructures de formigó armat) 
 

Magatzem de ferros 
Producció i transformació de metalls 
Productes metàl·lics diversos amb una capacitat fins a 50 t/d. 
Annex III codi 3.14  

 
Aquesta activitat es desenvolupa actualment en una nau de 2.253 m2 segons projecte construida sota 
licència municipal l’any 2005 
 
Obviament, l’edificació actualment existent no esgota la edificabilitat total que proposen les NPU de 
Ponent per el PMU-2 i per aixó, s’ordena l’àmbit en 3 parcel.les fixant els paràmetres de edificació de 
les mateixes d’acord als límits del planejament superior. 
 
També es preveu realitzar una millora de la vialitat existent efectuant una considerable ampliació de la 
mateixa en el front directe amb les tres parcel.les resultants permeten una adequada maniobrabilitat 
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en els accesos  a les tres parcel.les i incorporant l’adequat espai de vorera per la mobilitat peatonal, la 
implementació dels serveis a les parcel.les i del arbrat a l’exterior de les mateixes que millori no 
únicament la actual integració paisatgistica de la edificació edificació existent i prevista del àmbit, sinó 
també la façana general del municipi (banda dreta) en l’accés per carretera des de l’Oest (Alfarràs 
direcció Balaguer)  
 
Les determinacions per assolir aquests objectius es detallen en el contingut específic del present 
PMU-2 “Prol·longació carrer de les Eres” 
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3.PLÀNOLS 

3.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  / I.01 

3.2. PLANEJAMENT VIGENT / I.02.2 

Aquest plànol de Planejament vigent, conjuntament amb la fitxa urbanística de les NPU 
detallada en l’anterior apartat 2..Resum comprensiu defneixen el planejament per l’àmbit del 
PMU-2 
La normativa que regula la tipologia assignada a la zona per les NPU -- Zona industrial 
aïllada (clau 7c) -- es defineix en el seu article 93. Zona industrial segons el següent : 
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3.3. ORTOFOTO / I.02.3 

Vista aèria recent de l’àmbit del PMU  

3.4. ZONIFICACIÓ I ORDENACIÓ PROPOSADA / O.01 

Representa la proposta d’ordenac ió de l’àmbit del PMU-2  

3.5. ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICENCIES / O.04 

L’àmbit de suspensió de llicències abasta tot  l’àmbit del PMU-2 segons es defineix en aquest 
plànol.  
 
 
 
 
 
 
 
Lleida, 11 d’sagost de 2017 
 
 
 
 
 
 
L’arquitecte redactor 
Salvador Giné Maicià 

 

 

 

 

 

 

 

 









PARCEL·LA 1 PARCEL·LA 2 PARCEL·LA 3

Superfície = 4.092,10 m² Superfície = 1.881,95 m² Superfície = 1.527,19 m²
Qualificació urbanística = Zona industrial aïllada 
(clau 7c)

Qualificació urbanística = Zona industrial aïllada 
(clau 7c)

Qualificació urbanística = Zona industrial aïllada 
(clau 7c)

Ocupació màxima = 58,766% Ocupació màxima = 58,766% Ocupació màxima = 58,766%
Ocupació aproximada parcel.la actual = 2.404,78 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (58,766%)      

Ocupació aproximada parcel.la actual = 892,26m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (47,411%)    

Ocupació aproximada parcel.la actual = 677,47m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (44,360%)    

Nombre màxim de plantes = 1 planta baixa Nombre màxim de plantes = 1 planta baixa Nombre màxim de plantes = 1 planta baixa
Planta altell = Permesa fins a 20% de la superfície de 
la PB

Planta altell = Permesa fins a 20% de la superfície 
de la PB

Planta altell = Permesa fins a 20% de la superfície 
de la PB

Alçada màxima = 10 metres Alçada màxima = 10 metres Alçada màxima = 10 metres
Edificabilitat neta màxima (En) = 0,705 m² sostre/m² sòl  Edificabilitat neta màxima (En) = 0,705 m² sostre/m² 

sòl  

Edificabilitat neta màxima (En) = 0,705 m² sostre/m² sòl  

Sostre aproximat parcel.la actual = 2.885,74 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01  (0,705 m² 

sostre/m² sòl)

Sostre aproximat parcel.la actual = 1.070,71 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (0,569m² 

sostre/m² sòl)

Sostre aproximat parcel.la actual = 812,96 m². 

Segons l'àmbit delimitat graficament de separació a 

carrers i veïns en plànol d'ordenació O.01 (0,532 m² 

sostre/m² sòl)
2.885,74 m2 representa el 60,51% del sostre possible 

del conjunt de les 3 parcel.les segons aquesta 

ordenació i considerant tots els paràmetres reguladors

1.070,71 m2 representa el 22,45% del sostre 

possible del conjunt de les 3 parcel.les segons 

aquesta ordenació i considerant tots els paràmetres 

reguladors

812,96 m2 representa el 17,05% del sostre possible 

del conjunt de les 3 parcel.les segons aquesta 

ordenació i considerant tots els paràmetres 

reguladors
Distància a límits d'edificació = Regulada per límit 
gràfic d'ocupació en aquest plànol O,01. En nova 
edificació 6m.

Distància a límits d'edificació = Regulada per límit 
gràfic d'ocupació en aquest plànol O,01. En nova 
edificació 6m.

Distància a límits d'edificació = Regulada per límit 
gràfic d'ocupació en aquest plànol O,01. En nova 
edificació 6m.

CONDICIONS NNUU

PMU Superf m2 % zona Eb màx. Sostre m2 Sup m2 % Sup m2 %
PMU-2 8.816 85% 0,60 5.290 1.315 14,92% 7.501 85,08%

X vial ZONA 7c

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ÀMBIT
SUPERFICIE TOTAL

SISTEMES % límit (màx o mín.) sup m2 sup m2 % PMU
X vialitat 11,00 969,81 1297,18 14,71
V zona verda 0 0 0 0
E equipament 0 0 0 0
T servei tècnic 0 0 18,00 0,21

ZONES
7c industrial aillada 89,00 7501,25 85,08

COMPARATIU

NNPU PMU-2
8.816,43 8.816,43
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