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1.1 Iniciativa
L’Ajuntament de Golmés promou aquesta modificació puntual del POUM de Golmés, per tal de corregir
els desajustos que s’han detectat en l’actual ordenació urbanística dels sòls urbans i urbanitzables de
l’àrea oest del municipi. Especialment en relació a l’accés a la nova infraestructura viària que ja s’ha
començat a materialitzar en paral·lel a l’autovia A-2. L’objectiu de l’ajuntament és dotar d’una major
coherència urbanística al conjunt, tot possibilitant l’efectiva realització de les infraestructures d’accés
que facin viable el seu desenvolupament. I tot això en atenció a l'interès públic que representa el
manteniment i desenvolupament de les indústries i activitats existents, així com la possible implantació
de noves activitats i en definitiva per garantir la sostenibilitat de l’àrea industrial i d’activitats situada a
l’oest del municipi.
1.2 Objecte
Els objectes generals d’aquesta modificació són:
1- Establir una ordenació urbanística que afavoreixi el manteniment i desenvolupament de les
indústries implantades efectivament en l’eix de la carretera N-II.
2- Consolidar el teixit industrial de Golmés, millorant la seva connectivitat, tot garantint les seves
condicions de sostenibilitat econòmica i ambiental.
1.3 Municipi i Localització
Descripció general del municipi
El poble de Golmés es troba emplaçat en una lleugera elevació topogràfica que assoleix la cota 276
sobre el nivell del mar dins de la comarca del Pla d’Urgell. Limita al nord amb el terme amb el de Vilasana; a l’est, amb els de Castellnou de Seana i Vilanova de Bellpuig; al sud, amb el de Miralcamp i a
l’oest amb el de Mollerussa, sent la seva extensió de 1600 hectàrees.
Com la major part dels municipis de la Comarca del Pla d’Urgell, una de les característiques del municipi
és que els cultius majoritaris són els de regadiu abastits pel mateix Canal d’Urgell. Fa més de trenta
anys i amb la crisi del sector agrícola, es va apostar fort en l’àmbit ramader, essent una zona puntera en
explotacions d’aquest sector. Això comportà que petites empreses locals també s’adeqüessin a les
transformacions del sector primari i es desenvolupessin al mateix ritme.
El municipi compta amb un seguit d’indústries i activitats que necessiten gran superfície, que se situen
majoritàriament als voltants de la carretera N-II, tot aprofitant l’accessibilitat rodada que oferia aquesta
via, i que han constituït una veritable àrea especialitzada per activitats en la perifèria de la població,
concretament a l’oest del municipi i en continuïtat amb el municipi de Mollerussa. Només citant les
activitats situades a primera línia de l’N-II podem anomenar com activitats del sector de l’oci, Resquitx,
Big Ben (avui en reestructuració), Restaurant Mesgol; activitats productives industrials Puleva - El
Castillo, Fridecal, Plegamatic, Pintàlia; activitats comercials de gran superfície com Supermercats Lidl,
Caprabo, Dia, Mecalçat, Centre comercial Llar i Moda, Plaza Moda; tallers i mecànica com Tallers
Peugeot-Priego, Rodi, Parc Motor, Tallers Berga, Benzinera Bon àrea, Benzinera-autorentat M3, etc.
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La localització de les activitats en aquesta àrea s’ha fet d’una manera asistemàtica, amb actuacions
aïllades d’edificació i implantació d’infraestructures. Per la qual cosa hi ha actualment dèficits importants
o disfuncions entre les necessitats globals de l’àrea i les dotacions urbanes existents.
Així i tot, les indústries implantades han desenvolupat les seves activitats, i l’àrea constitueix, sens
dubte, el sector de més gran dinamisme econòmic de la població, amb un abast que supera l’àmbit
exclusivament municipal.
No es pot analitzar aquest sector sense mirar també el desenvolupament urbà de la capital del Pla
d’Urgell i el seu entorn, que ha fet que les trames urbanes de Golmés, Mollerussa, Fondarella, El Palau i
el polígon de Vila-sana tinguin continuïtat física a través de sectors industrials.
Dins d’aquest territori, el sector industrial i d’activitats de Golmés és dels primers que es va implantar,
recolzat sobre l’antiga N-II i enganxat al teixit urbà de Mollerussa. La traça viària projectada a l’època va
fer que sortissin illes que escassament arriben a 5-7.000 m², adequades per activitats d’aquell temps,
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però que es queden petites per les necessitats de les activitats d’avui dia.
Amb l’aparició de l’autovia, i recolzats sobre les calçades laterals d’aquesta, es desenvolupen els
polígons de la Nufri, al terme de Mollerussa, i ja més recentment els polígons del Palau i Vila-sana.
Aquests polígons més nous ja plantegen illes molt més grans, de més de 20.000 m², preparades per
donar cabuda a les noves activitats d’avui.
A part d’aquests nous polígons entre Mollerussa i Fondarella també hi ha el creixement industrial de la
partida dels Negrals i camí de Miralcamp, recolzat sobre les carreteres locals LV3321 i LV2001. Aquí hi
ha les grans implantacions de les indústries Ondupacart, els escorxadors Argal, Sagra, els tallers
Vicens-John Deere, a banda d’altres activitats de menor mida. Aquest àmbit està perfectament
connectat amb l’antiga N-II. Té resolta la principal connexió amb l’autovia a través de la E-23 que salta
la via del tren pel límit de terme entre Mollerussa i Fondarella.

Per últim hi ha la implantació en aquest territori de la gran indústria de prefabricats Pujol recolzada
sobre la carretera Mollerussa-Miralcamp L-200 i perfectament connectada amb els polígons anteriors, i
per tant també amb l’autovia, a través de la ronda de Ponent de Mollerussa.
El principal tret característic del Pla d’Urgell pel que fa a infraestructures de transport, és l’existència
d’un important corredor d’infraestructures que travessa la comarca en sentit est-oest:
x

L’autovia A-2

x

La carretera N-II, que discorre adjacent o per l’interior dels nuclis urbans.

x

La línia de ferrocarril convencional de Lleida-Barcelona per Manresa.

x

Al sud-oest de la comarca, la carretera N-240 i la línia de ferrocarril convencional TarragonaLleida (travessen el Terme de Torregrossa).
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Analitzant les vies de connexió d’aquest entorn, podem veure que el suport que va suposar la carretera
N-II com a base històrica de la implantació del polígon de Golmés, ha quedat obsolet davant la moderna
autovia, sobre la que recolzen els nous polígons del Poal, de Vila-sana i del nord de Mollerussa.
La proximitat dels nuclis i l’elevada mobilitat existent fan que el desenvolupament residencial, de
l’activitat o de les infraestructures dels diferents nuclis estiguin molt interrelacionats; però els atractius o
avantatges de localització no són els mateixos. La creació d’infraestructures i la urbanització des d’uns
criteris territorials podrien contribuir a corregir les dinàmiques negatives d’alguns dels nuclis de l’N-II.
Prova que ha canviat el seu caràcter i ha passat de ser una via estructuradora de l’activitat industrial a
ser una avinguda amb caràcter molt més urbà, és la proposta del conegut Vial Nord, situat paral·lel, a
uns 600 metres al nord d’aquesta i a la mateixa distància de l’autovia. Aquest vial va des de Golmés fins
a Fondarella i ha de comunicar internament les zones industrials del nord de Mollerussa i lligar les
connexions d’aquests polígons industrials amb els accessos a l’autovia i les carreteres LP-3322, LV
3321, E-23 i L-344 que uneixen ambdós costats d’autovia. Aquest vial està parcialment executat al
terme de Mollerussa. La seva continuïtat està prevista al planejament de Golmés, Mollerussa i
Fondarella.
D’altra banda la traça de la via del tren, lluny de ser un dinamitzador per l’activitat industrial de la zona,
sempre ha estat una barrera pel creixement dels polígons de Golmés i avui genera una gran dificultat de
connexió entre aquests sectors i els accessos a l’Autovia, que és el sistema viari que estructura tota
l’activitat del territori.
El planejament de Golmés preveu dos vials per cobrir la necessitat de connexió de la zona industrial
8
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oest amb el Vial Nord. Assegurant la connectivitat amb la resta de sectors industrials dels municipis de
Mollerussa, Vila-sana i Palau i alhora amb l’autovia A-2. Però manca resoldre com creuar la barrera que
suposa la via del tren i el sistema de finançament d’aquesta infraestructura.

Com es pot apreciar en el plànol d’anàlisi, actualment el tram de via que va des de Golmés fins a
Fondarella disposa de: tres passos a nivell, dos dins el nucli urbà de Mollerussa i un altre a Fondarella;
un encreuament elevat a la carretera E-23 al límit entre els termes de Fondarella i Mollerussa i un altre
pas elevat fins al carrer de Vila-sana, dins el nucli urbà de Golmés.
1.4 Descripció i característiques de l’estat actual de l’àmbit industrial oest
L’àmbit de la modificació compren uns terrenys que es desenvolupen linealment a costat i costat i al
llarg de la carretera N-II, en l’accés oest a la població, des del límit de terme amb Mollerussa i al llarg
d’uns 1.100,00 metres i una superfície total d’uns 820.000,00 metres quadrats. En els antecedents s’han
enumerat la major part de les empreses que ja estan efectivament implantades, tot i que a la part nord
de l’àrea i a la sud-est de la carretera hi ha uns àmbits encara vacants, pendents de desenvolupament.
Els terrenys segueixen un pendent que s’eleva suau i uniforme en el sentit est de la carretera (direcció
Mollerussa-Golmés) i les plataformes en sentit transversal pràcticament es disposen horitzontalment. En
l’actualitat un fet fonamental que caracteritza l’àrea i que suposa, alhora, un límit clar i una barrera de
connexió amb les infraestructures supramunicipals que s’han esmentat anteriorment és la línia
ferroviària Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida-Almacelles. Paral·lelament a la via existeix el camí de
Golmés a Mollerussa (que en altres trams té diferent nomenclatura: Carrer Comerç, Carrer I), que fa la
funció de viari lateral, recollint tots els carrers i camins perpendiculars entre l’N-II i la mateixa via.
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1.5 Regim urbanístic vigent de l’àmbit industrial oest
El POUM aprovat definitivament en data 13/09/2006 i publicat al DOGC a efectes d’executivitat en data
21/02/2007, estableix per l’àmbit industrial oest diverses classes de sòl i delimita:
1. Polígons d’actuació i sectors que ja s’han desenvolupat i que actualment formen part del sòl
urbà directe, PAU 19 i Pla Parcial Sector 4 Goldparc. Aquests sectors estan completament
desenvolupats, estan urbanitzats, reparcel·lats i majoritàriament edificats. Es tracta de sòl urbà
consolidat a tots els efectes i la present modificació puntual no hi intervé.
2. Polígons d’actuació per desenvolupar i que actualment formen part del sòl urbà consolidat i no
consolidat respectivament: PAU22A1 I PAU22A2. Aquests dos polígons van ser l'objecte d'una
modificació puntual de planejament, aprovada per resolució de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de 17 d'abril de 2012, que plantejava una rectificació molt limitada en el marc
d'aquest sector. Aquella modificació puntual va ser anul·lada per tres sentències dictades per la
secció tercera de la sala contenciosa del TSJ de dates 4 i 16 d'octubre de 2017. Les
esmentades sentències, a banda d'anul·lar la modificació, van qüestionar la mateixa ordenació
urbanística que el POUM atribueix als terrenys que el conformen. El present projecte pretén
també donar una solució definitiva a aquest aspecte de l'ordenació.
3. Sectors per desenvolupar i que actualment formen part del sòl urbanitzable delimitat, SUD 1,
SUD2A, SUD2B, SUD22, SUD18, SUD 19.
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Planejament vigent amb els PAUs i SUDs encara no desenvolupats
1.6 Definició de l’àmbit objecte de la Modificació de Planejament.
L’àmbit de la modificació del planejament se centrarà en els polígons d’actuació descrits al punt 2 de
l’apartat anterior i als sectors descrits al punt 3.
1.7 Serveis Actuals en l’àmbit
Hi ha implantades infraestructures lineals de subministrament d’aigua potable a banda i banda de la
carretera així com una xarxa de desguassos transversals que conflueixen a través dels camins agrícoles
cap al col·lector general que discorre paral·lel a la via del tren. Diverses línies elèctriques, estacions de
transformació i xarxes de telecomunicacions s’han implantat d’una manera aleatòria segons les
necessitats de les mateixes indústries.
Actualment travessa l’àmbit una xarxa de desguàs que caldrà revisar i desviar en part en el projecte
d’urbanització que es redactarà quan es desenvolupin els PAUS corresponents.
També hi ha la xarxa elèctrica necessària per subministrar les activitats i cases existents actualment.
De la mateixa manera hi ha una mínima xarxa d’aigua muntada també per fer el subministrament a les
activitats existents.
Tot i el descrit, en l’àmbit manquen diversos serveis i trams de pavimentacions de vials, per tant, totes
aquestes xarxes caldrà revisar-les i adequar-les a la proposta així que es vagin tramitant els diferents
11
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PAUS.

2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1 Objectius de la Modificació del Planejament proposada
Els objectius de la present modificació puntual:
1- Consolidar el teixit industrial de Golmés, tot garantint les seves condicions de sostenibilitat
econòmica i ambiental
2- Establir una ordenació urbanística que afavoreixi el manteniment i desenvolupament de les
indústries implantades efectivament en l’eix de la carretera N-II.
3- Establir una àrea de sòl urbà, destinada a usos industrials i d’activitats, amb ordenació que
admeti el manteniment de les edificacions residencials actuals, amb delimitació de polígons
d’actuació urbanística per garantir la implantació de la urbanització que manca i el compliment
de les obligacions urbanístiques, així com l’equidistribució de beneficis i càrregues, que permeti,
en condicions realistes de gestió, completar els serveis i complir la resta d’obligacions
urbanístiques fins a aconseguir la condició de sòl urbà completament urbanitzat.
4- Els àmbits de gestió seran polígons d’actuació urbanística, adaptats tant com sigui possible a
les diverses situacions de la propietat, de manera que en el possible no es mesclin parcel·les
12
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amb indústries consolidades, amb d’altres de vacants i amb menor expectativa de
desenvolupament.
5- Proposar una nova situació de les cessions d’espais lliures i equipament, potenciant la viabilitat
dels polígons i el seu desenvolupament.
6- Definir l’ordenació de les zones d’aprofitament privat per als usos industrials fent possible la
compatibilitat amb les edificacions residencials existents.
7- Es proposa una infraestructura comuna, el cost de la qual es repercuteix sobre l’àmbit objecte
de la modificació i els sectors industrials no desenvolupats d’acord a l’article 118 bis del Decret
Legislatiu 1/2010, TRLUC, per la resolució de les infraestructures i serveis generals de caràcter
municipal. Aquesta infraestructura es materialitza en la construcció del pont i vial elevat per
travessar la línia fèrria seguint la traça del vial estructurador marcat al límit entre el sòl urbà no
consolidat i els SUD 22 i SUD 22a, fins a arribar al Vial Nord que cus els sols industrials de
Fondarella, Mollerussa i Golmés, i la modificació d’una rotonda d’acord amb l’estudi de mobilitat.
8- Un cop analitzats els sectors urbanitzables dins l’àmbit de la modificació del POUM vigent, es
creu convenient fer extensible algunes modificacions a la resta de sectors urbanitzables
industrial de l’àmbit analitzat, únicament pel que fa a l'articulat. Aquestes modificacions són per
establir que la vialitat interior dels sectors és orientativa i en conseqüència modificar els quadres
de superfícies. En ser orientativa la vialitat també ho serà la situació de les zones verdes i
equipaments. També caldrà fer constar la participació dels sectors al projecte d’infraestructures.
9- Regular les condicions de l’edificació de les noves claus 5, per tal d’ajustar-los a les necessitats
de l’activitat industrial emplaçada.
10- Les zones verdes i equipaments previstos pel POUM vigent a l’àmbit del sòl urbà a
desenvolupar mitjançant PAUS és de 7506 m² de zona verda i 7506 m² d’equipament. La
proposta no disminueix aquesta superfície, però sí que la ressitua de forma més coherent dins
l’àmbit del sòl urbà no consolidat. D’aquesta manera queda justificat l’article 98 del TRLUC.
11- Justificació de l’article 99 del TRLUC. Atès que la modificació proposada comporta una
transformació d’usos en l’àmbit dels polígons establerts en sòl urbà, s’adjunta al final del
document un annex amb la identificació cadastral dels propietaris de totes les parcel·les del
sector. Es fa constar que no hi ha cap adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística.
Per tal de determinar l’agenda de l’actuació s’estableix un termini per cada PAU i per cada
sector SAU en l’articulat normatiu d’aquesta modificació.
12- El sostre edificable dels sectors aptes per urbanitzar afectats per la present modificació puntual
no es modifica i es manté el mateix que els atorgava el POUM vigent. En relació al sostre de
l’àmbit dels PAUS, cal dir que en realitat es disminueix, tal com es pot veure als quadres
corresponents. Per tant, la modificació no augmenta el sostre de l’àmbit i per tant no és
d’aplicació l’article 100 del TRLUC.
L’habitatge de protecció pública previst al PAU-22A2 i als SUDs i que amb la nova proposta
desapareix, corresponia exclusivament a la reserva de sòl per habitatges de protecció pública
13
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equivalent al percentatge del sostre residencial de nova implantació que calia reservar per aquests
sectors, ara requalificats exclusivament com a industrials o d’activitats econòmiques. Per tant queda
justificada la seva supressió perquè no hi ha nou habitatge.

2.2 Justificació de la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents
S’estima que les condicions de desenvolupament urbanístic establertes pel POUM no contribueixen a
l’objectiu fonamental de completar la trama urbana, així com el desenvolupament de la urbanització i
connexions corresponents i constitueixen en canvi una causa de paralització tant de les transformacions
urbanístiques necessàries per regularitzar la situació de les indústries existents, com de la mateixa
activitat industrial, activitat fonamental per a assegurar la sostenibilitat econòmica i social del municipi.
Les disfuncions que són causa d’aquesta situació són en essència les següents:
1. La manca d’inclusió de la zona industrial de Golmés amb l’entorn industrial de Mollerussa i Vilasana.
2. La manca de connexió per sobre la via amb aquest entorn per tal de disposar connexió directa
amb l’eix viari important: l’autovia.
3. La manca d’anàlisi del teixit urbà actual, on no queda ben resolta la convivència entre l’ús
preexistent industrial i l’ús residencial.
4. El POUM no preveu de manera precisa els mecanismes que permeti implantar una
infraestructura comuna (vialitat). Com sigui que s’han d’implantar infraestructures complexes i
costoses serà difícil que es doni la suficient coordinació en mitjans i en temps entre els diferents
sectors per a permetre un desenvolupament adequat als terminis necessaris per al manteniment
i ampliació de les indústries existents. Parlem del vial de connexió estratègica que ha de saltar
la via del tren just a l’extrem de l’àmbit on es proposa la modificació puntual.
La necessitat i la conveniència de la modificació puntual es justifica pels següents motius d’interès
públic:
1. Constituir una àrea consolidada industrial. Pel que fa a la consolidació urbana de l’àrea de
referència, és evident que l’estructura parcel·laria de les àrees incloses en els polígons i
sectors de referència no correspon en absolut a terrenys de caràcter agrícola. Ben al contrari
s’ha anat produint en aquesta àrea un procés de parcel·lació vinculat als usos industrials que
s’han implantat com a mínim des dels anys 60 del segle XX, aprofitant, com en tants altres
casos l’accessibilitat que oferien les carreteres preexistents. Una gran part d’aquestes
parcel·les estan ocupades per indústries o edificacions on es porten a terme usos terciaris i que
paral·lelament als processos d’implantació i desenvolupament de les seves activitats, han anat
tramitant i obtenint les corresponents llicències urbanístiques i autoritzacions administratives
d’activitat, i conseqüentment exerceixen legalment les seves activitats.
2. L’actual situació econòmica fa imprescindible, com un objectiu que ultrapassa la mera
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conveniència particular de les indústries implantades en aquesta àrea de garantir tant la
consolidació de les empreses existents com les iniciatives que puguin conduir a l’ampliació del
teixit productiu de Golmés. Es pretén flexibilitzar i facilitar el desenvolupament dels processos
de gestió urbanística i com a conseqüència possibilitar el desenvolupament del teixit industrial.
3. El model de desenvolupament urbanístic proposat pel POUM no contempla com es resoldrà la
infraestructura comuna necessària per a dotar l’àmbit d’unes infraestructures de connexió i de
serveis necessàries per incloure’l dins un àmbit supramunicipal i conseqüentment facilitar la
seva viabilitat. No ho resol pel que fa a l'ordenació, ni ho resol en l’àmbit de gestió ni tan sols
ha contemplat la seva viabilitat econòmica.
4. Que el traçat de la vialitat interior dels SUDS sigui orientatiu, permetrà crear illes industrials
més grans i adaptades a les necessitats de les activitats actuals. Al mateix temps es pot reduir
la superfície de vials interiors, fet que facilitarà la viabilitat econòmica dels sectors, atès que
amb la modificació es veuen forçats a participar de la infraestructura comuna, necessària per
saltar la via del tren, fer la connexió dels sectors amb el vial nord i la resta de polígons
industrials i, el més important, disposar d’una bona connexió amb l’autovia.
5. La qualificació actual de zona amb aprofitament residencial (àmbits de sòl urbà dels PAU 22-A1
i PAU 22-A2) situada al bell mig d’una àrea amb eminent caràcter productiu i industrial, voltada
d’activitats terciàries existents no és adequada. Ni pel desenvolupament residencial ni per la
mida d’illes que genera aquesta tipologia que entorpeix la implantació d’activitats productives.
Prova d’això és que en tots els anys de vigència del POUM no s’ha intentat desenvolupar cap
d’aquests àmbits residencials. Al contrari la qualificació de residencial ha frustrat l’intent
d’implantació de diverses superfícies comercials, entre altres activitats. Més estranya és encara
la combinació de sòl industrial i residencial prevista originàriament al POUM pels sectors SUD
18, 19 i 20, on el residencial queda totalment desvinculat i voltat de sòl industrial. El mateix
passaria amb la part residencial prevista pels sectors SUD 2a, 2b i 22. Aquests 3 últims sectors
estan tan estretament vinculats entre ells que necessàriament s’han de desenvolupar com un
únic sector que n’ordeni la vialitat conjunta, encara que el pla parcial pugui establir una divisió
poligonal pel seu desenvolupament per fases.
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3. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ
3.1 Criteris d’ordenació
Els criteris urbanístics que determinen la proposta d’ordenació modificada són els següents:
1. Es proposa inicialment l’ajust dels polígons d’actuació en funció de diversos criteris: d’adaptació
a la topografia, a les preexistències, a les noves connexions d’infraestructures viàries generals,
a la desqualificació de sistema viari, a les condicions d’accessibilitat de les parcel·les
d’aprofitament privat i a l’estructura de la propietat.
2. Per facilitar la gestió i desenvolupament dels sectors, es proposa que la delimitació dels
polígons d’actuació es faci de manera que aquests s’ajustin a les condicions de propietat, tot
tenint en consideració les situacions diverses de cada propietari respecte al grau de
consolidació de les seves activitats.
3. Cal que les noves condicions d’ordenació; distancies a partions, alineacions i límits d’edificació,
s’adaptin, sens perjudici del necessari compliment de la normativa de carreteres i del sistema
ferroviari, a l’edificació existent per a evitar situacions innecessàries de fora d’ordenació, i per
tant càrregues suplementàries en el desenvolupament dels polígons d’actuació.
4. Aconseguir una correcta implantació que garanteix les condicions de desenvolupament i
sostenibilitat ambiental de les activitats industrials preexistents i futures, que en definitiva
constitueixen el principal pulmó econòmic del municipi.
3.2 La vialitat
Com ja s’ha fet esment les indústries implantades en l’àrea s’han recolzat sobre l’accessibilitat generada
per l’N-II. Per la nova ordenació es té en compte a grans trets:
1. La reducció de vialitat per afavorir tant la viabilitat dels polígons d’actuació i dels sectors actuals
de desenvolupament, com per crear illes de mida adequada a les activitats productives.
2. La distinció, seguint estrictament el reglament de carreteres, entre la línia d’edificació i la línia de
domini públic, paral·leles a l’N-II de manera que es generen unes franges d’espais privats lliures
d’edificació (previstos inicialment al POUM com a zones verdes als SAU’s) que d’una banda han
de permetre la localització dels elements de les instal·lacions de connexió i subministrament a
les parcel·les edificables, així com àrees d’aparcament privat i altres.
3. Donar resposta i viabilitat a la connexió de la zona industrial de Golmés amb les infraestructures
generals (Vial nord: Fondarella-Mollerussa-Golmés) projectant els vials estructuradors ja definits
en el POUM vigent, per tal de superar la barrera que suposa la via fèrria (Barcelona-ManresaLleida) donaran lloc a la infraestructura comuna formada per un pont i un vial elevat. L’execució
de l’obra de la infraestructura comuna està condicionada per la connexió amb el vial nord.
Aquesta connexió s’haurà de fer de manera prèvia o simultània a l’entrada en funcionament del
pas elevat, com a mínim en el tram des de la infraestructura comuna fins a la carretera LP-3322.
4. D’acord amb les conclusions de l’estudi de mobilitat i atès que l’increment de vehicles associat a
16

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GOLMÉS
ÀMBIT ENTRE EL LÍMIT DE TERME AMB MOLLERUSSA, L’ANTIGA N-II, EL FERROCARRIL I ELS SUD-1 I SUD-20

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Ajuntament de Golmés

DOCUMENT PER L’APROVACIÓ INICIAL _MEMORIA
JUNY 2019

la MP comportarà un increment dels temps de demora en la xarxa viària d’accés a l’àmbit i la
formació de petites retencions a l’N-II en els ramals oest de totes dues rotondes:
a. Es proposa ampliar el diàmetre de la rotonda de la banda est (rotonda del carrer Josep
Culleré) de manera que l’anella central disposi de 2 carrils de circulació interns i
incrementi la capacitat d’absorció de vehicles.
b. En el cas de la rotonda de la banda oest (rotonda d’enllaç amb l’avinguda de la Pau),
situada al terme municipal de Mollerussa, fora de l’àmbit d’actuació del POUM de
Golmés, no hi ha marge per poder ampliar el seu diàmetre. Atenent les conclusions de
l’escenari 2 de l’estudi de mobilitat, on es conclou que respecte de la situació actual, la
demora mitjana seria de 8 segons i que les cues que es puguin generar es desfan
abans de 2 minuts, en cas de no fer-hi cap actuació, es proposa mantenir-la igual. Es
descarta doncs la part de l’escenari 2 de l’estudi de mobilitat on s’estudia eliminar
aquesta rotonda i augmentar a 4 els carrils centrals de l’N-II. De totes maneres
correspon a l’Ajuntament de Mollerussa qualsevol decisió aquesta rotonda.
c. Internament, atès que es preveu que la connexió del vial horitzontal (prolongació del
carrer I) amb el ramal vertical d’accés a la rotonda 1 tingui un volum de trànsit
significatiu, es proposa prohibir els girs a esquerra, de manera que els vehicles que
surtin en sentit nord hauran d’anar a la rotonda de l’N-II a fer el canvi de sentit, per tal
de garantir que el conjunt dels moviments es realitzen en condicions de seguretat, a
més a més tenint en compte el volum significatiu de trànsit pesant que s’encaminarà
des del polígon cap a aquest vial de connexió.
3.3 La regulació de les zones
Es proposa precisar la normativa urbanística d’aplicació mitjançant la definició d’una regulació
específica per aquesta àrea que manté el règim d’usos previstos en la “Zona d’edificació industrial (clau
5)” de les Normes Urbanístiques vigents, adaptant les subzones a la tipologia resultant de cada illa.
La modificació utilitza com a base una tipologia edificatòria regulada pel POUM, s’introdueixen
mecanismes d’adaptació a la diversitat de situacions que presenta l’edificació existent, tenint en compte
les edificacions residencials actuals, així com les edificacions del sector de serveis (terciàries actuals),
de manera que s’evitin situacions de fora d’ordenació o volumetries i usos disconformes amb el
planejament i per tant d’obligacions d’extinció de béns que generessin indemnitzacions inassolibles pels
propietaris inclosos en cada polígon delimitat.
En la regulació de les zones s’introdueix un índex d’edificabilitat neta, diferenciat en funció de les
característiques de les edificacions existents.
3.4 Els polígons d’actuació
La proposta defineix 5 polígons d’actuació en funció de:
1. Les característiques de l’estructura de propietat per facilitar-ne la gestió.
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2. La traça dels vials estructuradors i encaix dins la trama urbana projectada
3. El caràcter i nivell de consolidació de les edificacions que avui hi ha construïdes a cada polígon.
4. Es tracta de polígons d’actuació per tal de completar la urbanització dels àmbits. El POUM però
preveu que s’han de fer unes cessions de zones verdes i equipaments a l’actual PAU 22-A2,
que caldrà mantenir als nous PAUS resultants de manera que no es disminueix en cap cas ni la
superfície de zones verdes ni la d’equipaments de l’àmbit.
Els polígons delimitats i els seus paràmetres s’exposen a continuació:

PAU-22.1: Se situa al nord-oest de l’àmbit d’actuació, absorbeix totes les cessions d’equipaments i part
de les cessions d’espais lliures (zones verdes) de l’àmbit, vialitat mínima per la seva funcionalitat i
disposa d’una edificabilitat d’1,2.

PAU-22.1

Cessió Equipament

m²
7.512,99

%
14,15%

Sistema viari
Cessió zona Verda

6.943,87
3.320,71

13,08%
6,25%

Sòl amb aprofitament

35.330,09

66,53%

Total sector

53.107,66

100,00%

Sostre industrial/activitat

42.396,11

1,2

PAU-22.2: Se situa al nord-est de l’àmbit d’actuació, absorbeix part de cessions d’espais lliures (zones
verdes), i cessions de terrenys de la infraestructura comuna (no la urbanització), vialitat mínima per la
seva funcionalitat i disposa d’una edificabilitat d’1,6.

PAU-22.2
m²

%

Cessió zona Verda

4.194,24

15,03%

Sistema Viari

5.555,57

19,90%

Infraestructura comuna

2.421,57

8,68%

Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat

15.741,35
27.912,73
25.186,16

56,39%
100,00%
1,6
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PAU-22.3: Se situa al sud-oest de l’àmbit d’actuació, vialitat mínima per la seva funcionalitat i disposa
d’una edificabilitat d’1,6.

PAU-22.3

Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat

m²

%

3.047,71

31,52%

6.621,17
9.668,88
10.593,87

68,48%
100,00%
1,6

PAU-22.4: Se situa al sud-centre de l’àmbit d’actuació, vialitat mínima per la seva funcionalitat i disposa
d’una edificabilitat d’1,2.

PAU-22.4
m²
3.487,08
13.172,78
16.659,86
15.807,34

Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat

%
20,93%
79,07%
100,00%
1,2

PAU-22.5: Se situa al sud-oest de l’àmbit d’actuació, vialitat mínima per la seva funcionalitat i disposa
d’una edificabilitat d’1,2.

PAU-22.5

Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat

m²
4.555,07
15.026,01
19.581,08
18.031,21

%
23,26%
76,74%
100,00%
1,2

En els polígons en sòl urbà, les cessions es fixen directament en el plànol d’ordenació o pel compliment
dels deures legals.
En qualsevol cas l’aprofitament urbanístic que resulta del conjunt de polígons d’actuació urbanística en
què subdivideix l’àmbit d’actuació és inferior a l’aprofitament establert en el POUM vigent tal com es pot
comprovar en els quadres que s’exposen a continuació:
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SOSTRE POUM ACTUAL ALS PAU 22A1 I 22A2
PAU 22A1

Núm. illa
amb
Superfície de
aprofitament
parcel·la

1

21.358

2

6.641

3

12.496

5a
total
2e

PB+1
PB
P1+P2
P3+P4

total
2c

PB
P1+P2

4

7.265

5

6.725

PB
P1+P2
PB
P1+P2
PB
P1+P2

Total superfície de parcel·les amb aprofitament
Viari
TOTAL SUPERFÍCIE PAU 22A1

Nombre de
plantes

21.358
60%
21.358
4.901
2.448 Segons plànol
1.307
8.656
11.151

70%

534

100%

2b
3a
total
2b
2b
total
2b
2b
2b especial
2b especial
total

Ocupació

Sostre edificable

Clau

2

Índex
edificabilitat

1,20
1,20

1
2
2
1
2
1
2
3

811
40%
12.496
6.352
Segons plànol
4.124
10.476
3.818
Segons plànol
2.369
2.280
Segons plànol
1.631
10.098

1,87
1,20
1,20

0,75
1,25

1
2
2,01
1
2
1
2
2,10

Total
sostre

Tipus sostre

25.630
25.630
4.901
4.896
2.614
12.411
4.460
8.921
534
1.068
608
15.591
6.352
8.248
14.600
3.818
4.738,00
2.280,00
3.262,00
14.098

industrial
locals pb
habitatge
habitatge
residencial
locals pb
habitatge
locals pb
habitatge
habitatge
residencial
locals pb
habitatge
residencial
locals pb
habitatge
locals pb
habitatge
residencial

Total sostre
edificable

25.630

12.411

15.591

14.600

14.098

54.485
17.828
72.313

TOTAL SOSTRE INDUSTRIAL PAU
TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL PAU - LOCALS PB
TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL PAU - HABITATGE PLANTES ALTES

25.630
22.345
34.355

PAU 22A2
Núm. illa
amb
Superfície de
parcel·la
aprofitament

6

5.148

7

7.435

8

5.761

9

3.147

Clau

2h

Sostre edificable

PB
P1+P2

total
2b

PB
P1+P2

total
2b

PB
P1+P2

total
2b

PB
P1+P2

total
10

3.531

2b
total

Total parcel·les amb aprofitament
Total zones verdes
Total equipaments
Viari
TOTAL SUPERFÍCIE PAU 22A1

PB
P1+P2

5.148
3.568
8.716
7.435
4.481
11.916
5.671
3.827
9.498
3.147
2.875
6.022
3.531
2.784
6.315

Ocupació

Nombre de
plantes

Segons plànol

1
2

Segons plànol

1
2

Segons plànol

1
2

Segons plànol

1
2

Segons plànol

1
2

Índex
edificabilitat

2,39

2,21

1,79

2,83

2,58

Total
sostre

5.148
7.136
12.284
7.435
8.962
16.397
5.671
7.654
13.325
3.147
5.750
8.897
3.531
5.568
9.099

Tipus sostre

locals pb
habitatge
residencial
locals pb
habitatge
residencial
locals pb
habitatge
residencial
locals pb
habitatge
residencial
locals pb
habitatge
residencial

12.284

16.397

13.325

8.897

9.099

25.022
7.506
7.506
16.169
56.203

TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL PAU - LOCALS PB
TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL PAU - HABITATGE PLANTES ALTES
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SOSTRE PROPOSTA MODIFICACIÓ
POUM (PAU-22.1, PAU-22.2, PAU-22.3,
PAU-22.4 I PAU-22.5).
SUP. POL

SUP.ZONA SOSTRE industrial

PAU-22.1

53.107,66

35.330,09

42.396,11

PAU-22.2

27.912,73

15.741,35

25.186,16

PAU-22.3

9.668,88

6.621,17

10.593,87

PAU-22.4

16.659,86

13.172,78

15.807,34

PAU-22.5

19.581,08

15.026,01

18.031,21

TOTAL SOSTRE

112.014,69

3.5 Serveis Proposats
Cada SUD ha de resoldre i fer la connexió dels serveis urbanístics que necessiti. Aquests han de
connectar amb la resta de la xarxa urbana adequadament.
En referència al sòl urbà de l’àmbit dels PAU’s, cal dir que els sistemes generals d’abastament d’aigua i
xarxa de clavegueram ja estan donant servei a la major part del sector. Malgrat això l’ajuntament de
Golmés marcarà les directrius generals de serveis i urbanització a completar en aquest àmbit, al que el
desenvolupament de cada PAU s’haurà d’adaptar obligatòriament.
3.6 Àmbit d’infraestructura comú
Com ja s’ha fet esment, i com que l’àmbit es troba organitzat en diversos polígons d’actuació urbanística
i sectors, s’estableix una infraestructura comuna de vialitat i connexió amb el Vial Nord, amb la finalitat
de permetre completar aquest sistema general d’infraestructures de manera coordinada per a tots ells.
En els plànols d’ordenació s’estableix l’àmbit de la infraestructura i un traçat del vial a implantar. Aquest
traçat coincideix amb la previsió del POUM i s’haurà de precisar mitjançant el projecte corresponent.
La infraestructura comuna que cal implantar és la construcció del vial que separa el nou PAU-22.2 del
SUD 22-2A-2B. Aquest vial és el que ha de travessar mitjançant un pas elevat la via del tren i connectar
amb el Vial Nord Golmés-Mollerussa-Fondarella i per tant, com a infraestructura comuna caldria incloure
tant la construcció del vial en pendent com el pont de la via. Per tema de cotes, aquest vial ha de
començar a pujar en pendent des d’uns 150-170 metres abans de l'encreuament amb la via del tren.
La vialitat que acaba d’unir la infraestructura comuna definida amb la rotonda de la Nacional-II i que es
tracta d’una càrrega de cessió i d’urbanització, del PAU-22.2, del PAU-22.5 i del SUD 22/2A/2B,
s’obtindria per mitjà d’una ocupació directa en el cas que fos necessària la seva obtenció anticipada.
És una infraestructura que supera l’àmbit estricte de la modificació puntual pel que es preveu part del
seu finançament amb l’aportació d’altres administracions i actors, repercutint-se a l’àmbit el 40% del seu
cost com a màxim.
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3.7 Informe de sostenibilitat econòmica
El Text Refós de la llei d’urbanisme (TRLUC), en l’article 59, apartat 3, determina que els Plans
d’ordenació Urbanística Municipal (i per tant les seves modificacions) es formalitzaran mitjançant una
sèrie de documents entre els quals s’enumera el d): L'informe de sostenibilitat econòmica, que 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.
Aquest apartat té per objecte justificar, que el desenvolupament de la proposta d’ordenació de la
modificació puntual del POUM, no tingui un impacte negatiu en les finances públiques.
Per avaluar la sostenibilitat econòmica de la modificació tindrem en compte dos aspectes:
22
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1. Ingressos municipals generats per la modificació proposada.
x

Si observem el següent quadre extret de les dades que disposem a l’Idescat en referència als
habitatges construïts de nova planta al municipi de Golmés en els darrers anys:

x

Es pot afirmar que la previsió d’ingressos fruit del desenvolupament d’un sector residencial a
curt termini no seria del tot encertada.

x

Amb les dades obtingudes de l’Ajuntament en referència a la implantació de noves empreses i
el manteniment de l’activitat industrial de la zona, tal com es pot observar en l’evolució dels
àmbits industrials contigus a la modificació, podem ratificar una òptima previsió d’ingressos.
IAE
Any
2018
2017
2016
2015
2014
Total
Mitjana

x

Import
145.255,20
142.750,31
119.628,60
93.491,89
101.643,46
602.769,46
120.553,89

Fets que argumenten l’objectiu de la modificació de consolidar el teixit industrial de Golmés.
2. Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada pel manteniment de les
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infraestructures necessàries fruit de la modificació.
La gestió dels àmbits desenvolupats comporta necessàriament la seva urbanització, reparcel·lació i
futura construcció. Un cop executades les obres d’urbanització i realitzades les cessions corresponents,
les zones verdes, vials i equipaments passaran a formar part del patrimoni públic municipal, el que
implicarà per l’administració actuant l’obligació de conservar-les.
1.- Ingressos municipals generats per la modificació proposada.
Aquests ingressos seran de dos tipus:
a) Impostos extraordinaris, com les llicències d’obra i taxes de construcció de les naus
industrials i activitats implantades de nou.
b) Impost dels béns immobles: IBI i IAE
Impost sobre béns immobles (IBI):
Aquests impostos es tributen en proporció del valor dels immobles.
Impost d’activitats econòmiques (IAE):
Els ingressos en aquest concepte es recapten sobre tota persona jurídica,
societat civil o comunitat de béns que exerceixi una activitat professional,
empresarial o artística i que tingui una xifra neta de negocis igual o superior a 1
milió d’euros, i en proporció a la xifra neta de negoci.
x

Tot i que es redueix i es modifica el sostre de residencial a industrial, d’acord a les dades
aportades en els apartats anteriors i juntament amb la manca de desenvolupament d’aquestes
zones en els darrers anys en l’àmbit residencial, s’evidencia la possibilitat d’augmentar els
ingressos municipals actuals.

2.- Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada pel manteniment de les infraestructures
necessàries fruit de la modificació
· Parcs i jardins:
La superfície del sistema de Zones verdes, es manté respecte del planejament vigent i per tant no
implica un increment de la despesa pública.
· Neteja viària i enllumenat públic:
La vialitat en l’àmbit de la modificació passa de tenir una superfície de 16.704,00 m² a una superfície de
14.624,00 m². Aquest decrement de 2.080,00 m² suposa un decrement de la despesa pública en aquest
concepte en l’àmbit de la modificació.
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CONCLUSIÓ:
Es conclou que la modificació no té un impacte negatiu en les finances públiques de les administracions
responsables de la implantació i del manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació
dels serveis necessaris.

3.8 Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar
El Text Refós de la llei d’urbanisme (TRLUC), en l’article 59, apartat 1, determina que els Plans
d’ordenació Urbanística Municipal (i per tant les seves modificacions) es formalitzaran mitjançant una
sèrie de documents entre els quals s’enumera la e): L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les
actuacions a desenvolupar.
Per tal de valorar la sostenibilitat econòmica i financera de la modificació, ho farem des de diverses
vessants:
1. Una avaluació individualitzada de cadascun dels polígons d’actuació i sectors
urbanitzables resultants de la proposta, mitjançant el càlcul del valor residual dels
terrenys inclosos, per tal de comprovar que les operacions posteriors de gestió i
d’urbanització no generin pèrdues.
Per a obtenir aquest valor residual s’han considerat les despeses següents:
x

S’ha avaluat el cost de la infraestructura comuna, de la que s’annexa l’amidament i
pressupost al document 1 de l’annex 4. El cost estimat d’acord amb el pressupost
annexat és de 2.244.357,33 €, que inclou tant l’execució de l’obra com l’expropiació del
sòl no urbanitzable necessària per implantar el pont i el vial.
El cost d'aquesta infraestructura, com s'ha dit, s'imputarà als propietaris dels sectors
directament beneficiats en una proporció del 40%, essent la resta a càrrec de l'erari
públic. Es considera que l'obra té un evident interès general que no es limita a la
funcionalitat de la vialitat dels sectors afectats i excedeix l'exigència de la seva
necessària connexió amb les infraestructures generals. Com s'ha posat en relleu, l'obra
pretén contribuir a l'alliberament de l'antiga N-II, que podrà assumir un caràcter
netament urbà, i a la seguretat i millora de la comunicació ferroviària, no limitada a l'ús
industrial. Precisament per aquest motiu, pel fet de tractar-se d'un interès que supera
l'àmbit municipal, el finançament de l'obra que vagi a càrrec de l'erari públic haurà de
ser assumit per les administracions amb competències sectorials directament afectades
i per les territorials d'àmbit superior sobre les quals repercutirà la reconfiguració de la
xarxa viària afectada.
No forma part del projecte de modificació, i entenem per tant, que no ha de ser objecte
de la seva avaluació econòmica, el finançament del vial nord al qual haurà de
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connectar la nova infraestructura viària que travessarà la línia de ferrocarril. De fet,
aquesta connexió ja està prevista actualment pel planejament i la modificació que es
proposa no hi introdueix cap alteració significativa. De tota manera, l'esmentat vial Nord
es troba ja actualment en fase d'execució, al terme municipal de Mollerussa, i se'n fa
càrrec la Diputació de Lleida, en tractar-se d'un eix estructurador de caràcter
supramunicipal.
Per tant es preveu una imputació a l’àmbit de la modificació puntual del POUM d’un
40% del cost del vial i pont sobre la via del tren, que ascendeix a la quantitat de
897.742,93 €. Inicialment es reparteix l’aportació de manera proporcional al sostre de
l’àmbit.

LA INFRAESTRUCTURA ES REPERCUTEIX ALS SEGUENTS PAUS I SECTORS:
SUP. POL

112.681,40

18.031,21

12,55
7,46
3,14
4,68
5,34

49.893,60

14,77

132.608,42

53.107,66

35.330,09

42.396,11

PAU-22.2

27.912,73

15.741,35

25.186,16

PAU-22.3

9.668,88

6.621,17

10.593,87

PAU-22.4

16.659,86

13.172,78

15.807,34

PAU-22.5

19.581,08

15.026,01

SUD1

83.156,00

66.940,39
28.156,65
42.013,12
47.923,79

123.537,90

74.122,74

21,94

197.005,21

SUD18

39.322,00

23.593,20

6,98

62.706,58

SUD19

57.034,00

34.220,40

SUD20

73.215,00

43.929,00

116.755,56

503.195,11

337.773,63

10,13
13,01
100,00

SUD 22/2A/2B

x

SUP.ZONA SOSTRE industrial PERCENTATGE € CORRESPONENTS

PAU-22.1

90.951,81
897.742,93

L’estimació de les despeses per a la implantació dels nous vials i de les noves zones
verdes de Pla Parcial s’ha fet, necessàriament, aplicant mòduls o preus unitaris mitjans
d’actuacions similars. Cal tenir en compte que l’aplicació de mòduls o preus unitaris
comporta una certa estandardització i homogeneïtzació de les dimensions físiques de
les instal·lacions i obres a realitzar.
Els preus unitaris i mòduls utilitzats amb caràcter orientatiu i d’acord amb criteris de
prudència econòmica són els següents:
1. Pels nous vials residencials s’ha considerat un cost mitjà per metre
quadrat, atenent que no tots els vials previstos tenen les mateixes
dimensions quant a amplada i tampoc quant a la seva intensitat d’ús.
El mòdul aplicat és de 120 euros/m².
2. Per les zones verdes també s’ha contemplat un cost mitjà per metre
quadrat de sòl, atès que no totes les zones tenen previst un mateix
tipus d’urbanització. El mòdul aplicat és de 30 euros/m².

x

No s’ha considerat en el càlcul el 10% de cessió de l’aprofitament urbanístic ni la seva
indemnització monetària, en considerar el POUM actual l’àmbit com a sòl urbà.

x

S’han considerat un 5% de despeses en concepte de despeses de gestió (honoraris de
la redacció de projectes, llicències i impostos, honoraris de la redacció de documents
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jurídics, assessorament legal…. etc.).
x

També s’han tingut en compte els costos derivats del finançament, realitzant el càlcul
corresponent del rendiment que podria tenir un capital inicial corresponent a les
despeses calculades per executar l’actuació, tenint en compte els següents paràmetres
en la fórmula de càlcul:
1. Un interès corresponent al darrer tipus d’interès publicat, per les obligacions de
l’estat a 15 anys, corresponent a 1,78%.

2. La taxa lliure de risc, és l’última referència publicada pel Banc d’Espanya del
rendiment intern al mercat secundari del deute públic de termini entre 2 i 6 anys.

3. Es preveu una durada de l’operació de 16 anys d’acord amb la nova agenda
marcada pels polígons i sectors delimitats en la modificació.

27

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GOLMÉS
ÀMBIT ENTRE EL LÍMIT DE TERME AMB MOLLERUSSA, L’ANTIGA N-II, EL FERROCARRIL I ELS SUD-1 I SUD-20

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Ajuntament de Golmés

DOCUMENT PER L’APROVACIÓ INICIAL _MEMORIA
JUNY 2019

Per a obtenir aquest valor residual s’han considerat els ingressos següents:
x

S’ha comptabilitzat els metres quadrats de sostre industrial resultants per cada polígon
o sector d’acord als nous usos i a les noves edificabilitats establertes.

x

L’estimació del valor de la repercussió de sòl industrial, aplicant mòduls o preus unitaris
mitjans d’actuacions similars és de 70 €/m² sostre.

x

Un cop aplicats tots aquests paràmetres, d’acord a les superfícies extretes de les noves
ordenacions grafiades als plànols i dels barems de cessions que defineix la llei, se
n’extreu els següents resultats del valor residual dels polígons (PAU-22.1, PAU-22.2,
PAU-22.3, PAU-22.4, PAU-22.5) i dels Sectors Urbanitzables (SUD-01, SUD-22/2a/2b,
SUD-18, SUD-19, SUD-20):

CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.1
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

42.396,11

VALOR VENDA

Euros /m²

Euros

70,00

2.967.727,56

42.396,11

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ
COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
833.264,40 Euros
99.621,30

Rendiment: Capital final -capital inicial:

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

112.681,40 Euros
52.278,36 Euros
1.097.845,46 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

2.967.727,56

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
1.287.853,40 Euros
190.007,94 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %
anys de durada de l'operacio

0,217
16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

1.287.853,40 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.2
ZONA

TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

VALOR VENDA

Euros /m²

Euros

70,00

1.763.031,20

25.186,16

25.186,16

DESPESES

1.763.031,20
DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS

COST D'URBANITZACIÓ

666.668,40 Euros

Cost urbanització €/m² vial

120

COST DE ZONES VERDES

125.827,20

Cost €/m² zona verda

30

COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

66.940,39 Euros
42.971,80 Euros
902.407,79 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n
Rendiment: Capital final -capital inicial:

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
1.058.590,65 Euros
156.182,86 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

1.058.590,65 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector

704.440,55 Euros
27.912,73 m²

VALOR RESIDUAL UNITARI

25,24 Euros /m²

CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.3
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

VALOR VENDA
Euros

70,00

741.571,04

10.593,87

10.593,87

741.571,04

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ
COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
365.725,20 Euros
0,00

Rendiment: Capital final -capital inicial:

120

Cost €/m² zona verda

30

28.156,65 Euros
19.694,09 Euros
413.575,94 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

Cost urbanització €/m² vial

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
485.154,97 Euros
71.579,03 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %
anys de durada de l'operacio

0,217
16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

485.154,97 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

29

256.416,07 Euros
9.668,88 m²
26,52 Euros /m²
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.4
ZONA

TIPOLOGIA

SUPERFÍCIE
M² sostre

Sol Industrial

15.807,34

TOTAL

COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Rendiment: Capital final -capital inicial:

1.106.513,52

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
0,00

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

42.013,12 Euros
23.023,14 Euros
483.485,86 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

70,00

1.106.513,52

418.449,60 Euros

COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES

VALOR VENDA
Euros

15.807,34

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
567.164,44 Euros
83.678,58 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

567.164,44 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector

539.349,08 Euros
16.659,86 m²

VALOR RESIDUAL UNITARI

32,37 Euros /m²

CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.5
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

VALOR VENDA
Euros

70,00

1.262.184,84

18.031,21

18.031,21

1.262.184,84

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ
COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
546.608,40 Euros
0,00

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

47.923,79 Euros
29.726,61 Euros
624.258,80 Euros

RENDIMENT

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT

Capital final: C=c(1+(r/12))12n

732.301,45 Euros

Interes %

Rendiment: Capital final -capital inicial:

108.042,65 Euros

Tasa de risc o benefici %

1,78

anys de durada de l'operacio

0,217
16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

732.301,45 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

30

529.883,39 Euros
19.581,08 m²
27,06 Euros /m²
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL SUD-01
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

44.904,24

VALOR VENDA

Euros /m²

Euros

70,00

3.143.296,80

44.904,24

3.143.296,80

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
1.496.808,00 Euros

COST DE ZONES VERDES

249.468,00

COST D'INFRAESTRUCTURES

132.608,42 Euros

COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Rendiment: Capital final -capital inicial:

120

Cost €/m² zona verda

30

93.944,22 Euros
1.972.828,64 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

Cost urbanització €/m² vial

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
2.314.272,97 Euros
341.444,33 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

2.314.272,97 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

829.023,83 Euros
83.156,00 m²
9,97 Euros /m²

CALCUL DEL VALOR RESIDUAL SUD-22/2a/2b
ZONA

TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre
66.710,47

COST D'INFRAESTRUCTURES

197.005,21 Euros

Rendiment: Capital final -capital inicial:

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

139.565,06 Euros
2.930.866,17 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

4.669.732,62

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
2.223.682,20 Euros
370.613,70

TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Euros

70,00

4.669.732,62

COST DE ZONES VERDES
COST DE GESTIÓ

VALOR VENDA

Euros /m²

66.710,47

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
3.438.121,39 Euros
507.255,22 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %
anys de durada de l'operacio

0,217
16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

3.438.121,39 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

31

1.231.611,23 Euros
123.537,90 m²
9,97 Euros /m²
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL SUD-18
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

VALOR VENDA
Euros

70,00

1.486.371,60

21.233,88

21.233,88

1.486.371,60

DESPESES

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS

COST D'URBANITZACIÓ

707.796,00 Euros

Cost urbanització €/m² vial

120

COST DE ZONES VERDES

117.966,00

Cost €/m² zona verda

30

COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

62.706,58 Euros
44.423,43 Euros
932.892,01 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n
Rendiment: Capital final -capital inicial:

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
1.094.350,88 Euros
161.458,87 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

1.094.350,88 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

392.020,72 Euros
39.322,00 m²
9,97 Euros /m²

CALCUL DEL VALOR RESIDUAL SUD-19
ZONA

TIPOLOGIA

SUPERFÍCIE
M² sostre

Sol Industrial

30.798,36

TOTAL

COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Rendiment: Capital final -capital inicial:

70,00

2.155.885,20

2.155.885,20
DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS

1.026.612,00 Euros
171.102,00

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

90.951,81 Euros
64.433,29 Euros
1.353.099,10 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

VALOR VENDA
Euros

30.798,36

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
1.587.284,68 Euros
234.185,58 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

1.587.284,68 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

32

568.600,52 Euros
57.034,00 m²
9,97 Euros /m²
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL SUD-20
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

VALOR VENDA
Euros

70,00

2.767.527,00

39.536,10

39.536,10

2.767.527,00

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
1.317.870,00 Euros

COST DE ZONES VERDES

219.645,00

COST D'INFRAESTRUCTURES

116.755,56 Euros

COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Rendiment: Capital final -capital inicial:

120

Cost €/m² zona verda

30

82.713,53 Euros
1.736.984,09 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

Cost urbanització €/m² vial

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
2.037.609,98 Euros
300.625,89 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %
anys de durada de l'operacio

0,217
16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

2.037.609,98 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector

729.917,02 Euros
73.215,00 m²

VALOR RESIDUAL UNITARI

9,97 Euros /m²

De l’anàlisi dels resultats:
1. En conseqüència es pot advertir que l’avaluació econòmica dels diferents polígons d’actuació
en sòl urbà i sectors urbanitzables, comporta un valor residual positiu.
2. El resultat del valor residual dels sectors urbanitzables, és coincident, ja que tots els
paràmetres aplicats en els càlculs són proporcionals i igualitaris. És a dir, se’ls hi apliquen les
mateixes cessions, se’ls hi imputen els mateixos costos d’infraestructures, el planejament els hi
atorga la mateixa edificabilitat…
S’obté un resultat divers de l’anàlisi dels valors residuals dels polígons d’actuació urbanística
proposats pel sòl urbà, ja que com es pot apreciar aquests no disposen de les mateixes
cessions ni dels mateixos índexs d’edificabilitat.
2. Una avaluació i equilibri conjunt dels polígons d’actuació.
Atenint-nos al fet que aquests nous polígons proposats inicialment disposaven d’una altra
delimitació i per tant àmbits diferents, es creu convenient realitzar el càlcul del valor residual del
total de l’àmbit (superfície inicial del vigent PAU22A I PAU22B) un total de 126.930,21 m², per
tal de justificar els paràmetres establerts en l’article 123 del RLUC, tenint en compte que es
realitza una nova divisió poligonal.
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU TOTAL
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

COST D'INFRAESTRUCTURES

297.715,35 Euros

Rendiment: Capital final -capital inicial:

7.841.028,16

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

167.693,99 Euros
3.521.573,84 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

7.841.028,16

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
2.830.716,00 Euros
225.448,50

TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

70,00

112.014,69

COST DE ZONES VERDES
COST DE GESTIÓ

VALOR VENDA
Euros

112.014,69

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
4.131.064,89 Euros
609.491,05 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

4.131.064,89 Euros

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

3.709.963,27 Euros
126.930,21 m²
29,23 Euros /m²

Article 123 Equilibri de beneficis i càrregues entre polígons d’actuació urbanística de sectors de
planejament derivat
123.1 Quan en un sector de planejament derivat es delimiten dos o més polígons d’actuació urbanística, així com
quan es modifica la delimitació prèviament establerta, no es poden produir diferències relatives superiors al 15% en
la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que corresponguin a cada un dels polígons,
en relació amb la valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del sector.
L’instrument que estableixi la divisió poligonal del sector de planejament derivat ha d’acreditar el compliment d'allò
què estableix el paràgraf anterior.

Per tal d’analitzar aquest primer punt, s’exposa el quadre següent:
VALOR RESIDUAL

%

% DIF

PAU TOTAL

29,23

100,00

PAU-22.1

31,63

108,22

8,22

PAU-22.2

25,24

86,35

-13,65

PAU-22.3
PAU-22.4
PAU-22.5

26,52
32,37
27,06

90,73
110,76
92,58

-9,27
10,76
-7,42

Tot i que, les diferències resultants en relació amb la valoració dels aprofitaments i les càrregues
urbanístiques del conjunt del sector no són superiors al 15%, s’ajusten les càrregues dels sectors de
manera que aquestes encara siguin menys considerables. Per això es decideix no aplicar el total del
cost de les infraestructures als polígons que disposen d’un valor residual menor (PAU-22.2, PAU-22.3 I
PAU-22.5) i traslladar aquest als polígons amb resultat més favorable. (PAU-22.1 I PAU-22.4).
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Alhora per acomplir a l’article 123.2, s’han calculat les diferències que correspondrien monetàriament:
123.2 Les diferències que puguin existir entre els polígons d’actuació urbanística, dins dels límits que estableix
l’apartat anterior, s’han de compensar, llevat d’acord unànime sobre criteris diferents, d’acord amb les regles
següents:
a) En el cas que es desenvolupi en primer lloc un polígon d’actuació urbanística excedentari, la diferència es
compensa mitjançant la cessió de terrenys susceptibles d’aprofitament privat a favor de l’administració actuant, que
els adquireix a títol fiduciari en representació dels propietaris o propietàries del polígon o polígons deficitaris, o, si
concorren els supòsits previstos en l’article 120.d) de la Llei d’urbanisme, mitjançant compensació en metàl·lic, que
s’ha de dipositar davant l’administració actuant a disposició de la comunitat de reparcel·lació de l’àmbit o àmbits
deficitaris, la qual l’ha de percebre quan s’iniciï l’execució del corresponent àmbit.
b) En el cas que es desenvolupi en primer lloc un polígon d’actuació urbanística deficitari, l’administració actuant se
subroga en el dret de la comunitat reparcel·latòria a participar en la reparcel·lació del polígon o polígons
excedentaris, mitjançant l’assumpció de despeses d’urbanització per un cost econòmic equivalent al dèficit del
polígon. Tanmateix, si el polígon s’executa pel sistema de reparcel·lació en les modalitats de compensació per
concertació o de cooperació mitjançant concessió de la gestió urbanística integrada, la subrogació l’ha d’assumir la
persona titular de la gestió urbanística integrada i, si s’executa per la modalitat de compensació bàsica, la pot
assumir voluntàriament la junta de compensació. El dret a participar en el polígon excedentari recau en qui s’hagi
subrogat mitjançant l’assumpció de les despeses d’urbanització.

Els nous resultats del valor residual dels polígons (PAU-22.1, PAU-22.2, PAU-22.3, PAU-22.4, PAU22.5):
CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.1
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre
42.396,11

COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Rendiment: Capital final -capital inicial:

Euros

70,00

2.967.727,56

2.967.727,56
DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS

833.264,40 Euros
99.621,30

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

192.721,79 Euros
56.280,37 Euros
1.181.887,86 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

VALOR VENDA

Euros /m²

42.396,11

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

1595548,611

413.660,75

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
1.386.441,31 Euros
204.553,45 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

1.386.441,31 Euros
COMPENSACIÓ ARTICLE 123.2 RLUC:

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

1.581.286,25 Euros
53.107,66 m²

1.552.250,39 HAURIA DE FER
53.107,66 UNA APORTACIÓ DE:
29,23

29,78 Euros /m²

29.035,86

POLIGON EXCEDENTARI
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.2
ZONA

TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

25.186,16

VALOR VENDA

Euros /m²

Euros

70,00

1.763.031,20

25.186,16

1.763.031,20

DESPESES

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS

COST D'URBANITZACIÓ

666.668,40 Euros

Cost urbanització €/m² vial

120

COST DE ZONES VERDES

125.827,20

Cost €/m² zona verda

30

COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

0,00 Euros
39.624,78 Euros
832.120,38 Euros

RENDIMENT

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT

Capital final: C=c(1+(r/12))12n

976.138,35 Euros

Interes %

1,78

Rendiment: Capital final -capital inicial:

144.017,97 Euros

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

976.138,35 Euros
COMPENSACIÓ ARTICLE 123.2 RLUC:

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

786.892,85 Euros

815.843,63 HAURIA DE REBRE

27.912,73 m²

27.912,73 UNA APORTACIÓ DE:
29,23

28,19 Euros /m²

-28.950,78

POLIGON DEFICITARI

CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.3
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre
10.593,87

COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Rendiment: Capital final -capital inicial:

Euros

70,00

741.571,04

741.571,04
DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS

365.725,20 Euros
0,00

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

6.900,00 Euros
18.631,26 Euros
391.256,46 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

VALOR VENDA

Euros /m²

10.593,87

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
458.972,58 Euros
67.716,12 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

458.972,58 Euros
COMPENSACIÓ ARTICLE 123.2 RLUC:

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

282.598,46 Euros

282.605,61 HAURIA DE FER

9.668,88 m²

9.668,88 UNA APORTACIÓ DE:
29,23

29,23 Euros /m²

-7,15

POLIGON DEFICITARI
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CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.4
ZONA

TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre
15.807,34

COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

Rendiment: Capital final -capital inicial:

Euros

70,00

1.106.513,52

1.106.513,52
DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS

418.449,60 Euros
0,00

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

84.593,56 Euros
25.152,16 Euros
528.195,32 Euros

RENDIMENT
Capital final: C=c(1+(r/12))12n

VALOR VENDA

Euros /m²

15.807,34

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT
619.611,92 Euros
91.416,60 Euros

Interes %

1,78

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

619.611,92 Euros
COMPENSACIÓ ARTICLE 123.2 RLUC:

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

486.901,60 Euros

486.940,57 HAURIA DE FER

16.659,86 m²

16.659,86 UNA APORTACIÓ DE:
29,23

29,23 Euros /m²

-38,97

POLIGON DEFICITARI

CALCUL DEL VALOR RESIDUAL PAU-22.5
ZONA TIPOLOGIA
Sol Industrial

TOTAL

SUPERFÍCIE
M² sostre

COST DE ZONES VERDES
COST D'INFRAESTRUCTURES
COST DE GESTIÓ
TOTAL DESPESES ( capital inicial c)

VALOR VENDA
Euros

70,00

1.262.184,84

18.031,21

18.031,21

1.262.184,84

DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ

VALOR UNITARI REPERCUSSIÓ
Euros /m²

DADES PEL CÀLCUL DELS COSTOS
546.608,40 Euros
0,00

Cost urbanització €/m² vial

120

Cost €/m² zona verda

30

13.500,00 Euros
28.005,42 Euros
588.113,82 Euros

RENDIMENT

DADES INICIALS PEL CALCUL DEL RENDIMENT

Capital final: C=c(1+(r/12))12n

689.900,73 Euros

Interes %

1,78

Rendiment: Capital final -capital inicial:

101.786,91 Euros

Tasa de risc o benefici %

0,217

anys de durada de l'operacio

16

TOTAL DESPESES + RENDIMENT
Despeses + Rendiment

689.900,73 Euros
COMPENSACIÓ ARTICLE 123.2 RLUC:

VALOR RESIDUAL
(Valor drets)-(Despeses+Rend.)
Superfície del sector
VALOR RESIDUAL UNITARI

572.284,11 Euros

572.323,07 HAURIA DE REBRE

19.581,08 m²

19.581,08 UNA APORTACIÓ DE:
29,23

29,23 Euros /m²

-38,96

POLIGON DEFICITARI
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Les noves diferències resultants en relació amb la valoració dels aprofitaments i les càrregues
urbanístiques del conjunt del sector no són superiors al 15%, i es troben molt més equiparades:

PAU TOTAL

VALOR RESIDUAL
29,23

%
100,00

% DIF

PAU-22.1

29,78

101,87

1,87

PAU-22.2

28,19

96,45

-3,55

PAU-22.3
PAU-22.4
PAU-22.5

29,23
29,23
29,23

100,00
99,99
99,99

0,00
-0,01
-0,01

Per tant, d’aquí en resulta un nou repartiment proposat definitiu del cost de les infraestructures, descrit
en el nou article 116 i l’aplicació de compensacions entre els polígons de Les diferències que puguin
existir, dins dels límits que estableix l'article 123.1 del Decret 305/2006, Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
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RESUM COMPRENSIU
4.1 Objectius de la proposta de modificació
Després d’estudiar el desenvolupament urbanístic del sector oest del municipi de Golmés a l’àmbit situat
en continuïtat amb el sòl urbà de Mollerussa, s’arriba a la conclusió que, tret de les illes enganxades al
camí del Codís, tota la resta de l’àmbit té un caràcter marcadament industrial o d’activitats productives i
comercials. Especialment significat a banda i banda de l’antiga N-IIa a partir de la rotonda situada al
límit de terme entre Mollerussa i Golmés.
Tot i això, el POUM actual preveu un desenvolupament residencial als PAU 21 i 22 situats a continuació
de la indústria el Castillo i el restaurant Resquitx, i darrere de la macro discoteca Big-ben i les naus del
Big-jeans i Maser. Aquest sector no s’ha tirat endavant a causa de dos motius fonamentals. El primer és
que està encaixat entre activitats industrials, recreatives i comercials, i la via del tren i per tant no és un
bon lloc per fer creixements residencials. El segon motiu, perquè no es desenvolupen aquests PAUS, és
l’estructura de la propietat actual, els sectors són molt grans i a dins de cada sector els interessos dels
diferents propietaris no conflueixen sinó que més aviat són contraposats, fent impossible trobar majories
de promotors que es posin d’acord per acabar els PAUs.
El POUM també preveu completar i ampliar el sòl urbà situat entre les zones industrial actuals amb una
estranya barreja de sòl residencial i sòl industrial, marcant 7 SUDs i fent obligatòria una trama viaria
predeterminada. Aquesta vialitat marcada és més pròpia dels sectors residencials creant illes petites
que dificulten la implantació de les tipologies actuals d’indústries i activitats, que tenen necessitat d’illes
amb molta més superfície. Ens trobem doncs que per una banda la trama prevista dificulta el
desenvolupament d’aquesta zona d’activitats, i al mateix temps, es fa molt difícil fer promoció i implantar
usos residencials al mig de zones industrials i d’activitat. S’arriba a la concussió que tot l’àmbit ha de
ser amb caràcter industrial i d’activitats.
Per tal que aquest àmbit productiu funcioni correctament és necessari connectar-lo amb el Vial nord i
d’aquí amb l’autovia, sense que calgui travessar el nucli urbà de Mollerussa. El POUM ja preveu una
connexió en aquest sentit, però no està previst que l’encreuament de la via es pugui fer per un pas
elevat que faria la connexió molt més ràpida i segura. El servei que fa aquest vial sobrepassa l’àmbit
dels sectors i té un caràcter de servei molt més ampli. Per tant cal repercutir el seu finançament als
diferents sectors que se’n gaudiran.
Atesa la situació exposada el que fa la present modificació es pot resumir en tres punts:
1. Defineix un àmbit d’infraestructura comuna corresponent al vial elevat i el pont per sobre la via
del tren que ha de connectar amb el vial nord, que recollirà el trànsit pesat d’aquests sectors
industrials i productius i el connectarà directament amb l’autovia, alliberant el trànsit pesant que
ara passa per l’interior de Mollerussa. Es preveu finançar d’aquesta infraestructura repercutint
una part del seu cost als sectors i una altra part amb finançament extern a l’àmbit en tractar-se
d’una infraestructura que dóna servei i sobrepassa l’interès de l’àmbit.
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2. Es redefineixen els àmbits dels PAUS, creant 5 PAUS nous, tenint en compte l’estructura de la
propietat, de manera que cadascun d’ells tingui una estructura de propietaris amb interessos
prou concordants que facilitin la gestió i desenvolupament dels sectors. Aquesta nova divisió
poligonal, que intenta també incorporar el sentit de les sentències dictades pels tribunals
contenciosos en relació als actuals polígons, es fa mantenint les superfícies de zones verdes i
equipaments que es preveien als PAU-21 i PAU-22. S’elimina part de la vialitat per crear
pastilles més grans i es redistribueixen les càrregues i beneficis als sectors per tal que quedin
equilibrats.
3. Es dóna a tots els SUDS el caràcter industrial i d’activitats, eliminant per tant la vialitat
obligatòria que creava les illes petites i deixant que cada sector dissenyi la seva vialitat,
adequant-la a la mida de la implantació de les activitats, a definir quan es desenvolupi el pla
parcial corresponent. Els SUD participen del finançament de la infraestructura comuna en funció
del seu aprofitament, cosa que es compensa sobradament amb l’eliminació de l’excés de vialitat
interna de cadascun d’ells.
Plànol d’ordenació modificat
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Es fa la suspensió de llicències a tot l’àmbit afectat per un termini de 2 anys, que és el temps previst per
la tramitació de la present modificació del POUM. Si abans del termini establert de suspensió de
llicències es fa l’aprovació definitiva de la present modificació puntual de POUM, la suspensió de
llicències s’aixecarà automàticament així que es faci la publicació a efectes d’executivitat.
Plànol de l’àmbit de suspensió de llicències
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NORMES URBANÍSTIQUES
5.1 Articulat vigent
Article 97. Zona d'indústria i activitats, clau 5

1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l’edificació en filera alineada o paral·lela al vial per a usos preferentment
mixtes o residencials segons el teixit urbà on s'emplacin.
2. SUBZONES
S'estableixen les subzones següents:
-

Clau 5a Industrial aïllada en parcel·la gran.(“5a especial” parcel·la Golparc

-

Clau 5b Industrial en filera en parcel·la mitjana.
Clau 5c Industrial en filera en parcel·la petita.
Clau 5d Industrial d'usos mixtes d'activitats.
Clau 5e Industrial restringit.
Clau 5f Industrial segons anterior ordenació.

davant N-IIa)

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ, US I PARCEL·LACIÓ
Complementàriament a les següents condicions cal aplicar les regulades segons els paràmetres
generals i tipus d’ordenació regulades en el Títol II d’aquestes Normes.

Nota.- La proporció dels usos principals i compatibles, en el cas de no quedar definida expressament en
la seva descripció (quadre superior) resta sense limitació.
També, si no s’especifica reserva de places d’aparcament, s’entén que la dotació exigida és zero, tant
en superfície com en subsòl.
EDIFICIS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
En cas de contradicció en la documentació del POUM pel que fa a les mesures de protecció del bé
establertes entre el catàleg i les normes urbanístiques generals prevaldran sempre les determinacions
del catàleg.
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SUBZONA

Industrial aïllada (clau 5a)
antic V5 i antic W4a Golparc

Industrial en filera
(clau 5b) antic
W4b Golparc

Industrial en filera (clau 5c) antic
V5especial

Industrial d'usos
mixtes d'activitats
(clau 5d)
antic
W3 Golparc

Industrial
restringit
(clau 5e)

Industrial segons anterior
ordenació (clau 5f) Sector
“La Cometa”

ÚS
Mixt (indus trial fins a 2ª
categoria, comercial i serveis)

Magatzems , garatges, tallers, indús tries .

us global

Industrial
1 Habitatge per a
manteniment

usos admesos
(limitats per la
legislació
sectorial
d’aplicació. Veure
Oficines i comerç al detall associat
Oficines associades a la indústria ubicada a la
nota )
a la indústria ubicada a la parcel.la.
parcel·la. Comercial en totes les seves accepcions.
No s’admet l’ús d’habitatge ni
No s’admet l’ús d’habitatge ni residencial.
residencial.

Us os derivats i vinculats a
l’industrial com oficines ,
Comercial, administratiu, socio- manteniment,
cultural i religiós, restauració,
emmagatzemat.
docent, sanitari-as sistencial,
taller, hoteler, estació de servei,
comerç auxiliar de carretera i
(No s’admeten expressament
aparcament.
habitatge, residencial, hoteler,
d’equipaments en general,
comercials o estacions de
servei)

PARCEL.LACIÓ

500 m2. Caldrà
garantir en les
parcel.les que
formen xamfrà
1200 m2. En l'àmbit 5a
amb la rotonda
especial (Golparc davant N-IIa)
una dimensió
2000 m2
mínima d'ample
de façana en totes
les cares de
l'edificació de 7 m

Superfície
mínima

300 m2

500 m2. Caldrà
garantir en les
parcel.les que
formen xamfrà
amb la rotonda
una dimensió
mínima d'ample
de façana en totes
les cares de
l'edificació de 7 m

Únicament s’admeten
dues parcel·les edificables
segons definició Pla
Parcial.
Una d’elles correspon al
10% d’aprofitament mig
Les parcel·les son
indivisibles.

Les parcel.les amb superfície inferior inscrites al Registre de la propietat abans de la aprovació inicial de
la revisió de les NNSS també seran edificables.

Front mínim

18 m. En l'àmbit 5a especial
(Golparc davant N-IIa) 40 m a
cada vial

12,50 m

12 m

Les parcel·les amb front inferior inscrites al Registre de la propietat abans de la aprovació inicial de la
revisió de les NNSS també seran edificables,

Fons mínim

40 m

30 m

30 m

30 m

Les parcel·les amb fons inferior inscrites al Registre de la propietat abans de la aprovació inicial de la
revisió de les NNSS també seran edificables.

Tanca massissa fins a 0,60 m i la resta reixat o vegetal fins un màxim de 2,00 m respecte la vorera en
tots els límits de la parcel·la.

Tanques
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Article 98 Àmbits de desenvolupament específic del sòl urbà

En els àmbits delimitats com a objecte de Pla de Millora Urbana, les zones verdes i la vialitat estan
definides gràficament de forma indicativa, per tal de permetre’n una millor adaptació de la morfologia de
l’indret. Els Plans de Millora Urbana i els Polígons d’Actuació Urbanística que s’estableixen pel
desenvolupament d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en el sòl urbà són els següents:
POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I PLANS DE MILLORA URBANA
-

Polígon d’actuació urbanística PAU-1, ferrocarril - colònies 1
Polígon d’actuació urbanística PAU-2, Ferrocarril – colònies 2
Polígon d’actuació urbanística PAU-3.1, Codís - N-IIa 1 (antic PE 22-b-1).
Polígon d’actuació urbanística PAU-3.3, Codís - N-IIa 3 (antic PE 22-b-3).
Polígon d’actuació urbanística PAU-3.4, Codís - N-IIa 4 (antic PE 22-b-4).
Polígon d’actuació urbanística PAU-5, Ferrocarril – Colònies 3
Pla de millora urbana
PMU-6, c carretera 3 – N-IIa
Polígon d’actuació urbanística PAU-7, c carretera 4 - Bonavista
Polígon d’actuació urbanística PAU-10, Poliesportiu
Polígon d’actuació urbanística PAU-13, Baixador RENFE 3
Polígon d’actuació urbanística PAU-14, Ferrocarril - Cementiri
Polígon d’actuació urbanística PAU-15, Ferrocarril – Pau Casals
Polígon d’actuació urbanística PAU-16, c Solanes 1
Polígon d’actuació urbanística PAU-17, c Solanes 2
Polígon d’actuació urbanística PAU-18, “Carretera N-IIa – El Pla”
Polígon d’actuació urbanística PAU-21, “Merlets 2”
Polígon d’actuació urbanística PAU-22-A1, N-IIa Colomer i Quadra
Polígon d’actuació urbanística PAU-22A2 Ferrocarril – Colomer i Quadra

Article 115 PAU-22-A1, N-IIa Colomer i Quadra
1. OBJECTIUS: Acabament de la urbanització segons projecte d’urbanització aprovat
Definició de l’àmbit: Situat en el costat nord de la carretera N-IIa en l’àmbit del Codis, en el límit de
ponent amb Mollerussa.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
Plànol O-03-C7 1/2000
SUC
2. SUPERFÍCIES
Actuals:
Cessions
Privat
Total àmbit

17.828 m2
54.485 m2
72.313 m2

25%
75%
100%

3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS. Les que determina el POUM per a les zones
corresponents.
Zones 2b, 2c, 2e, 3a
L’àmbit incorpora part d’una delimitació poligonal anomenada PAU 22a ja existent en la delimitació
normativa del planejament anterior (Normes Subsidiàries 1991) i que té com a únic i específic objectiu
condicionar l’edificació dins aquest PAU 22a a la desaparició de l’activitat de macro-discoteca existent
(Big Ben) atès que l’espai de parcel·la es destina provisionalment a aparcament en superfície per
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aquesta activitat.
4. CESSIONS AL MUNICIPI.
Cessió dels vials

25%

5. GESTIÓ: sense reparcel·lació
Article 116 PAU-22A2 Ferrocarril – Colomer i Quadra
1. OBJECTIUS: Cessió de vials i urbanització
Definició de l’àmbit: Situat sota la línia del ferrocarril en l’àmbit oest del municipi.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Vials
Zona verda
Equipaments
Eixample (clau 2)
Total àmbit

16.169
7.506
7.506
25.022
56.203

m2
m2
m2
m2
m2

29%
13%
13%
45%
100%

3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS. L’ús serà el corresponent a les zones indicades i
s'ordenarà d’acord amb els paràmetres que determinen les mateixes (claus 2b, i 2h).
L’àmbit incorpora part d’una delimitació poligonal anomenada PAU 22a ja existent en la delimitació
normativa del planejament anterior (Normes Subsidiàries 1991) i que té com a únic i específic objectiu
condicionar l’edificació dins aquest PAU 22a a la desaparició de l’activitat de macro discoteca existent
(Big Ben) atès que l’espai de parcel·la es destina provisionalment a aparcament en superfície per
aquesta activitat.
4. EDIFICABILITAT I CESSIONS AL MUNICIPI.
Índex d'edificabilitat net

Segons zona 2b (fondàries edificables)

Cessió dels vials, zona verda i equipaments públics
55%
Reserva de sòl per habitatges de protecció pública =20% del sostre residencial de nova implantació
(en compliment de l’art. 57 Llei d’Urbanisme, DL 1/2005)
D’acord al mateix articulat de la Llei d’Urbanisme, els terminis obligatoris per a l’inici i per a
l’acabament de la construcció d’aquests habitatges es fixen en 4 i 8 anys respectivament.
La delimitació de l’àmbit de reserva s’identifica ombrejat en el plànol corresponent d’ordenació
amb la clau 2h.
Article 122 Sector SUD-1, Colomer Centre (anterior SAU-1 Industrial Est en NNSS any 1991).
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl industrial ja delimitat en el planejament anterior
Definició de l'àmbit: Situat entre els àmbits de ponent del municipi en contacte directe amb el límit de
terme i el nucli i encaixat entre el ferrocarril i l’antiga N-IIa.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Plànols (orientatiu)
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Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona Industrial 9
Total àmbit

10.779
2.925
26.885
42.567
83.156

m2
m2
m2
m2
m2

13%
4%
32%
51%
100%

8.316
4.158
26.885
43.798
83.156

m2
m2
m2
m2
m2

10%
5%
32%
53%
100%

Normatius (cessions mínimes)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona Industrial 9
Total àmbit

3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut
Densitat

0,60 m² st./m² sòl
0 habitatges / Ha

El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme, text refós DL 1/2005 de 26 de juliol.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus d'ordenació
aïllada o alineada a vial segons criteris que justifiqui el Pla parcial.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan d'acord amb els
paràmetres de les zones claus 5a i 5b de sòl urbà establertes en aquesta normativa. Es
respectarà la xarxa viària bàsica establerta en els plànols d'ordenació a escala 1:2.000.
Els espais lliures d'edificació, quan s'arribi a l’ocupació màxima, hauran de ser plantats a raó de
2 arbres per cada 100 m².
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Magatzems, garatges, tallers, indústries.
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Oficines associades a la indústria ubicada a la parcel·la. Comercial en totes les seves
accepcions.
No s'admet l’ús d'habitatge ni residencial.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments: 47%
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds de cessió (els que queden grafiats als plànols
d’ordenació) en enfront de la carretera N-IIa i en enfront del traçat del ferrocarril, així com en el
perímetre que delimita amb el SUND-1 possibilitant el creixement d’uns grans parcs lineals de connexió
entre els nuclis que, doni a més una adequada cobertura paisatgística i millorin la integració ambiental
d’aquests sectors de creixement.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. ESTUDI ECONÒMIC.
En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del polígon d'actuació com a diferència entre el
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i urbanització.
Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en valor unitari en relació a la
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superfície total del polígon i en relació al sostre edificable.
Superficie
(m2/s)
83.156

SUD-1

Ingressos
Zona
Valor sòl
Valor sostre
Valor total

Sostre
(m2/st)
49.894

Eb (m2/m2)
0,60

m2 s
Eur/m2
Eur
43.798,00
68,75
3.011.112,50
49.893,60
68,75
3.430.185,00
6.441.297,50

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
36,21
60,35
41,25
68,75
77,46
129,10

m2 s
Eur/m2
Eur
83.156,00
1,25
103.945,00
26.885,00
90,00
2.419.650,00
8.316,00
45,00
374.220,00
2.897.815,00

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
1,25
2,08
29,10
48,50
4,50
7,50
34,85
58,08

Despeses urbanització
p derivat + reparcel.lació
urbanització vials
urbanització espais lliures
Valor total

3.543.482,50

Valor aprofitament urbanístic

42,61

71,02

Article 123 Sector SUD-2a, Colomer Oest (nacional IIa)
(part de l'anterior SAU-2 Industrial Mig en NNSS any 1991).
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl d’usos mixtes (ja delimitat com a sòl urbanitzable
en el planejament anterior) en una nova superfície que faciliti la gestió i urbanització de l'àmbit.
Definició de l'àmbit: Situat en els àmbits de ponent del municipi en contacte directe amb el límit de
terme i a cavall de l'antiga N-IIa.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Plànols (orientatiu)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Total àmbit

3.223
2.061
9.717
21.499
36.500

m2
m2
m2
m2
m2

9%
6%
27%
59%
100%

4.380
4.380
9.717
18.023
36.500

m2
m2
m2
m2
m2

12%
12%
27%
49%
100%

Normatius (cessions mínimes)

Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Total àmbit
Índex d'edificabilitat brut
Densitat

3. PARÀMETRES BÀSICS:

0,60 m² st./m² sòl
30 habitatges / Ha

El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme, text refós DL 1/2005 de 26 de juliol.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
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L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus ordenació,
l'edificació alineada o paral·lela a vial i bloc aïllat en parcel·la, essent el Pla Parcial que desenvolupi el
sector el qui determini la zonificació concreta.
El Pla parcial podrà establir justificadament en part de l’àmbit, tipologies d'edificació diferents de
les indicades anteriorment quan vinguin motivades per les característiques de l'indret.
D’acord a l’article 57 de la llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, es reservarà el 20% del
sostre residencial de nova implantació per a la construcció d’habitatges de protecció publica.
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Mixt (habitatge, comercial i serveis).
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Comercial, administratiu, sociocultural i religiós, restauració, docent, sanitari-assistencial i taller.
L'establiment de taller només en planta baixa.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments: 51%
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds de cessió (els que queden grafiats als plànols
d’ordenació) en enfront de la carretera N-IIa possibilitant el creixement d’un gran parc lineal de connexió
entre els nuclis que, doni a més una adequada cobertura paisatgística i millori la integració ambiental
d’aquest sector de creixement.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. ESTUDI ECONÒMIC.
En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del polígon d'actuació com a diferència entre el
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i urbanització.
Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en valor unitari en relació a la
superfície total del polígon i en relació al sostre edificable.

SUD-2a

Superficie
(m2/s)
36.500

Ingressos
Zona
Valor sòl
Valor sostre
Valor total

Sostre
(m2/st)
21.900

Eb (m2/m2)
0,60

m2 s
Eur/m2
Eur
18.023,00
68,75
1.239.081,25
21.900,00
62,50
1.368.750,00
2.607.831,25

Despeses urbanització
p derivat + reparcel.lació
urbanització vials
urbanització espais lliures
Valor total

m2 s
Eur/m2
Eur
36.500,00
1,25
9.717,00
90,00
4.380,00
45,00

Valor aprofitament urbanístic

45.625,00
874.530,00
197.100,00
1.117.255,00

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
33,95
56,58
37,50
62,50
71,45
119,08
Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
1,25
2,08
23,96
39,93
5,40
9,00
30,61
51,02

1.490.576,25

40,84

68,06

Article 124 Sector SUD-2b, Colomer Oest (ferrocarril)
(part de l'anterior SAU-2 Industrial Mig en NNSS. any 1991).

1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl industrial ja delimitat en el planejament anterior en
una nova superfície que faciliti la gestió i urbanització de l'àmbit.
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Definició de l'àmbit: Situat en els àmbits de ponent del municipi en contacte directe amb el límit de
terme i al costat del ferrocarril.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Plànols (orientatiu)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona U. Mixtes 8
Zona Industrial 9
Total àmbit

3.113
2.108
7.116
5.466
20.757
38.560

m2
m2
m2
m2
m2
m2

8%
5%
18%
14%
54%
100%

3.856
1.928
7.131
5.466
20.179
38.560

m2
m2
m2

10%
5%
18%
14%
52%
100%

Normatius (cessions mínimes)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona U. Mixtes 8
Zona Industrial 9
Total àmbit

m2
m2

3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut
Densitat

0,60 m² st./m² sòl
30 habitatges / Ha

El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme, text refós DL 1/2005 de 26 de juliol.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus d'ordenació
aïllada o alineada a vial segons criteris que justifiqui el Pla parcial. Es respectarà la xarxa viària
bàsica establerta en els plànols d'ordenació a escala 1:2.000.
Els espais lliures d'edificació, quan s'arribi a l’ocupació màxima, hauran de ser plantats a raó de
2 arbres per cada 100 m².
D’acord a l’article 57 de la llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, es reservarà el 20% del
sostre residencial de nova implantació per a la construcció d’habitatges de protecció publica.
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Magatzems, garatges, tallers, indústries.
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Oficines associades a la indústria ubicada a la parcel·la. Comercial en totes les seves
accepcions.
No s'admet l’ús d'habitatge ni residencial.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments: 33%
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds de cessió (els que queden grafiats als plànols
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d’ordenació) en enfront del traçat del ferrocarril possibilitant el creixement d’un gran parc lineal de
connexió entre els nuclis que, doni a més una adequada cobertura paisatgística i millori la integració
ambiental d’aquest sector de creixement.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. ESTUDI ECONÒMIC.
En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del polígon d'actuació com a diferència entre el
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i urbanització.
Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en valor unitari en relació a la
superfície total del polígon i en relació al sostre edificable.
Superficie
Sostre (m2/st) Eb (m2/m2)
(m2/s)
38.560
23.136
0,60

SUD-2b

Ingressos
Zona
Valor sòl
Valor sostre
Valor total

m2 s
Eur/m2
Eur
25.645,00
68,75
1.763.093,75
23.136,00
62,50
1.446.000,00
3.209.093,75

Despeses urbanització
p derivat + reparcel.lació
urbanització vials
urbanització espais lliures
Valor total

m2 s
Eur/m2
Eur
38.560,00
1,25
7.131,00
90,00
3.856,00
45,00

48.200,00
641.790,00
173.520,00
863.510,00

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
45,72
76,21
37,50
62,50
83,22
138,71
Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
1,25
2,08
16,64
27,74
4,50
7,50
22,39
37,32

2.345.583,75

Valor aprofitament urbanístic

60,83

Article 138. Sector SUD 18 – Codís nord (nacional IIa)
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl d’usos mixtes en el costat sud de l’antiga
carretera N-IIa en l’àmbit d’influència del Codis i reforçar la definició d’un gran eix verd, d’activitat i
residència sobre aquesta via.
Definició de l'àmbit: Situat sobre l’antiga N-IIa en el Codís.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Plànols (orientatiu)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Total àmbit

5.322
0
11.466
22.534
39.322

m2
m2
m2
m2
m2

14%
0%
29%
57%
100%

Normatius (cessions mínimes)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Total àmbit

4.719
4.719
11.466
18.419
39.322

m2
m2
m2
m2
m2

12%
12%
29%
47%
100%
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3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut
Densitat

0,60 m² st./m² sòl
30 habitatges / Ha

El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme, text refós DL 1/2005 de 26 de juliol.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquesta zona permet els dos tipus ordenació, l'edificació
alineada o paral·lela a vial i bloc aïllat en parcel·la degudament justificats pel Pla Parcial que
desenvolupi el sector.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan preferentment
d'acord amb els paràmetres de les zones claus 2, 3 i 4 del sòl urbà establertes en aquesta
normativa. Es respectarà la xarxa viària bàsica establerta en els plànols d'ordenació a escala
1:2.000.
D’acord a l’article 57 de la llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, es reservarà el 20% del
sostre residencial de nova implantació per a la construcció d’habitatges de protecció publica.
Usos principals:
Mixt (habitatge, comercial i serveis)
Usos compatibles:
Comercial, administratiu, sociocultural i religiós, restauració, docent, sanitari-assistencial i taller.
L'establiment de taller només en planta baixa.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments: 53%
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds de cessió (els que queden grafiats als plànols
d’ordenació) principalment en enfront de la carretera N-IIa per a permetre el creixement d’un gran parc
lineal de connexió entre els nuclis que, doni a més una adequada cobertura paisatgística i millori la
integració ambiental d’aquest sector de creixement.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. ESTUDI ECONÒMIC.
En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del polígon d'actuació com a diferència entre el
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i urbanització.
Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en valor unitari en relació a la
superfície total del polígon i en relació al sostre edificable.
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Superficie
(m2/s)
39.322

SUD-18

Ingressos
Zona
Valor sòl
Valor sostre
Valor total

Sostre
Eb (m2/m2)
(m2/st)
23.593
0,60

m2 s
Eur/m2
Eur
18.419,00
68,75 1.266.306,25
23.593,20
62,50 1.474.575,00
2.740.881,25

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
32,20
53,67
37,50
62,50
69,70
116,17

m2 s
Eur/m2
Eur
39.322,00
1,25
49.152,50
11.466,00
90,00 1.031.940,00
4.719,00
45,00
212.355,00
1.293.447,50

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
1,25
2,08
26,24
43,74
5,40
9,00
32,89
54,82

Despeses urbanització
p derivat + reparcel.lació
urbanització vials
urbanització espais lliures
Valor total
Valor aprofitament urbanístic

1.447.433,75

36,81

61,35

Article 139. Sector SUD 19 – Codís centre (nacional IIa)
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl d’usos mixtes en l’àmbit d’influència del Codis
com a ampliació de l’actual sector Golparc amb una orientació d’usos més adequada a la demanda de
l’àmbit.
Definició de l'àmbit: Situat a l’est de l’àmbit urbà del Codís.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
Plànol O-03-C7 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Plànols (orientatiu)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Zona Industrial 9
Total àmbit

2.685
2.903
13.525
23.371
14.550
57.034

m2
m2
m2
m2
m2
m2

6.844
6.844
13.525
23.371
6.450
57.034

m2
m2
m2
m2
m2
m2

5%
5%
24%
41%
26%
100%

Normatius (cessions mínimes)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Zona Industrial 9
Total àmbit

12%
12%
24%
41%
11%
100%

3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut
Densitat

0,60 m2st/m2sòl
16 habitatges / Ha

El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme, text refós DL 1/2005 de 26 de juliol.
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4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquesta zona permet els dos tipus ordenació, l'edificació
alineada o paral·lela a vial i bloc aïllat en parcel·la degudament justificats pel Pla Parcial que
desenvolupi el sector.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan preferentment
segons l’àmbit d'acord amb els paràmetres de les zones claus 2, 3, 4 i 5 del sòl urbà establertes
en aquesta normativa. Es respectarà la xarxa viària bàsica establerta en els plànols d'ordenació
a escala 1:2.000.
Pel que fa a l’article 57.3 de la llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme, relatiu a la reserva del
20% de sostre residencial de nova implantació per a la construcció d’habitatges de protecció
publica, i fent ús de les possibilitats de dispensa envers els sectors amb densitats inferiors a
vint-i-cinc habitatges per hectàrea que, per llur tipologia, no siguin aptes per a la construcció
d’habitatges protegits, es preveu no condicionar el desenvolupament d’aquest sector SUD-19
atesa la particularitat tipològica abans esmentada i la suficiència de reserva contemplada en la
resta de sòl residencial de nova implantació, tot ell amb densitats d’habitatges clarament
superiors a aquest.
Usos principals:
Mixt (habitatge, comercial i serveis)
Usos compatibles:
Comercial, administratiu, sociocultural i religiós, restauració, docent, sanitari-assistencial i taller.
L'establiment de taller només en planta baixa.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments: 48%
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. ESTUDI ECONÒMIC.
En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del polígon d'actuació com a diferència entre el
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i urbanització.
Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en valor unitari en relació a la
superfície total del polígon i en relació al sostre edificable.
Superficie
(m2/s)
57.034

SUD-19

Ingressos
Zona
Valor sòl
Valor sostre
Valor total

Sostre
Eb (m2/m2)
(m2/st)
34.220
0,60

m2 s
Eur/m2
Eur
29.821,00
68,75 2.050.193,75
34.220,40
62,50 2.138.775,00
4.188.968,75

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
35,95
59,91
37,50
62,50
73,45
122,41

m2 s
Eur/m2
Eur
57.034,00
1,25
71.292,50
13.525,00
90,00 1.217.250,00
6.844,00
36,00
246.384,00
1.534.926,50

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
1,25
2,08
21,34
35,57
4,32
7,20
26,91
44,85

Despeses urbanització
p derivat + reparcel.lació
urbanització vials
urbanització espais lliures
Valor total
Valor aprofitament urbanístic

54

2.654.042,25

46,53

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GOLMÉS
ÀMBIT ENTRE EL LÍMIT DE TERME AMB MOLLERUSSA, L’ANTIGA N-II, EL FERROCARRIL I ELS SUD-1 I SUD-20

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Ajuntament de Golmés

77,56

DOCUMENT PER L’APROVACIÓ INICIAL _MEMORIA
JUNY 2019

Article 140. Sector SUD 20 – Codís sud (nacional IIa)
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl d’usos mixtes en l’àmbit d’influència del Codis
com a ampliació de l’actual sector Golparc amb una orientació d’usos més adequada a la demanda de
l’àmbit.
Definició de l'àmbit: Situat al sud-est de l’àmbit urbà del Codís.
Localització: Plànol O-03-C7 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Plànols (orientatiu)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Zona Industrial 9
Total àmbit

4.739
2.590
16.652
29.889
19.345
73.215

m2
m2
m2
m2
m2
m2

6%
4%
23%
41%
26%
100%

Normatius (cessions mínimes)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Zona Industrial 9
Total àmbit

8.786
8.786
16.652
29.889
9.102
73.215

m2
m2
m2
m2
m2
m2

12%
12%
23%
41%
12%
100%

3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut
Densitat

0,60 m² st./m² sòl
16 habitatges / Ha

El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme, text refós DL 1/2005 de 26 de juliol.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquesta zona permet els dos tipus ordenació, l'edificació
alineada o paral·lela a vial i bloc aïllat en parcel·la degudament justificats pel Pla Parcial que
desenvolupi el sector.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan preferentment
segons l’àmbit d'acord amb els paràmetres de les zones claus 2, 3, 4 i 5 del sòl urbà establertes
en aquesta normativa. Es respectarà la xarxa viària bàsica establerta en els plànols d'ordenació
a escala 1:2.000.
Pel que fa a l’article 57.3 de la llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme, relatiu a la reserva del
20% de sostre residencial de nova implantació per a la construcció d’habitatges de protecció
publica, i fent ús de les possibilitats de dispensa envers els sectors amb densitats inferiors a
vint-i-cinc habitatges per hectàrea que, per llur tipologia, no siguin aptes per a la construcció
d’habitatges protegits, es preveu no condicionar el desenvolupament d’aquest sector SUD-20
atesa la particularitat tipològica abans esmentada i la suficiència de reserva contemplada en la
resta de sòl residencial de nova implantació, tot ell amb densitats d’habitatges i edificabilitats
clarament superiors a aquest.
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Usos principals:
Mixt (habitatge, comercial i serveis)
Usos compatibles:
Comercial, administratiu, sociocultural i religiós, restauració, docent, sanitari-assistencial i taller.
L'establiment de taller només en planta baixa.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments: 47%
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. ESTUDI ECONÒMIC.
En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del polígon d'actuació com a diferència entre el
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i urbanització.
Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en valor unitari en relació a la
superfície total del polígon i en relació al sostre edificable.
Superficie
(m2/s)
73.215

SUD-20

Ingressos
Zona
Valor sòl
Valor sostre
Valor total

Sostre
Eb (m2/m2)
(m2/st)
43.929
0,60

m2 s
Eur/m2
Eur
38.991,00
68,75 2.680.631,25
43.929,00
62,50 2.745.562,50
5.426.193,75

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
36,61
61,02
37,50
62,50
74,11
123,52

m2 s
Eur/m2
Eur
73.215,00
1,25
91.518,75
16.652,00
90,00 1.498.680,00
8.786,00
45,00
395.370,00
1.985.568,75

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
1,25
2,08
20,47
34,12
5,40
9,00
27,12
45,20

Despeses urbanització
p derivat + reparcel.lació
urbanització vials
urbanització espais lliures
Valor total
Valor aprofitament urbanístic

3.440.625,00

46,99

Article 142. Sector SUD 22 – Colomer Oest (ferrocarril)
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl d’usos mixtes en el costat nord de l’antiga
carretera N-IIa en un àmbit situat entre una zona residencial i lúdica en el límit de terme i un altre
bàsicament industrial cap a l’est. Acabar de cosir el teixit urbà existent en el nucli del Codis.
Definició de l'àmbit: Situat sobre l’antiga N-IIa en el Codís.
Localització: Plànol O-03-C4 1/2000
2. SUPERFÍCIES:
Plànols (orientatiu)
Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Total àmbit

4.079
2.272
11.975
30.060
48.386

m2
m2
m2
m2
m2

8%
5%
25%
62%
100%

Normatius (cessions mínimes)
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Zona verda i espai lliure
Equipament
Vials
Zona d'usos mixtes 8
Total àmbit

5.806
5.806
11.975
24.798
48.386

m2
m2
m2
m2
m2

12%
12%
25%
51%
100%

3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut
Densitat

0,60 m² st./m² sòl
30 habitatges / Ha

El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme, text refós DL 1/2005 de 26 de juliol.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquesta zona permet els dos tipus ordenació, l'edificació
alineada o paral·lela a vial i bloc aïllat en parcel·la degudament justificats pel Pla Parcial que
desenvolupi el sector.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan preferentment
d'acord amb els paràmetres de les zones claus 2, 3 i 4 del sòl urbà establertes en aquesta
normativa. Es respectarà la xarxa viària bàsica establerta en els plànols d'ordenació a escala
1:2.000.
D’acord a l’article 57 de la llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, es reservarà el 20% del
sostre residencial de nova implantació per a la construcció d’habitatges de protecció publica.
Usos principals:
Mixt (habitatge, comercial i serveis)
Usos compatibles:
Comercial, administratiu, sociocultural i religiós, restauració, docent, sanitari-assistencial i taller.
L'establiment de taller només en planta baixa.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments: 49%
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds de cessió (els que queden grafiats als plànols
d’ordenació) en enfront del traçat del ferrocarril possibilitant el creixement d’un gran parc lineal de
connexió entre els nuclis que, doni a més una adequada cobertura paisatgística i millori la integració
ambiental d’aquest sector de creixement.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. ESTUDI ECONÒMIC.
En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del polígon d'actuació com a diferència entre el
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i urbanització.
Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en valor unitari en relació a la
superfície total del polígon i en relació al sostre edificable.
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Superficie
Sostre (m2/st)
(m2/s)
48.386
29.032

SUD-22

Ingressos
Zona
Valor sòl
Valor sostre
Valor total

Eb (m2/m2)
0,60

m2 s
Eur/m2
Eur
24.798,00
68,75
1.704.862,50
29.031,60
62,50
1.814.475,00
3.519.337,50

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
35,23
58,72
37,50
62,50
72,73
121,22

m2 s
Eur/m2
Eur
48.386,00
1,25
60.482,50
11.975,00
90,00
1.077.750,00
5.806,00
45,00
261.270,00
1.399.502,50

Sòl Inicial
Sostre
Eur/m2
Eur/m2
1,25
2,08
22,27
37,12
5,40
9,00
28,92
48,21

Despeses urbanització
p derivat + reparcel.lació
urbanització vials
urbanització espais lliures
Valor total
Valor aprofitament urbanístic
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5.2 Articulat proposat:
Es modifica l’article 97, zona d’indústria i activitats, clau 5.
Es modifica l’article 98, definint els nous PAUs.
Al sòl urbà, els articles 115 i 116 regulaven 2 PAU. Aquests es defineixen en 5 PAU, que ara es
regularan als articles 115a, 115b, 115c, 115d i 115e
I en l’article 116 es regularà la infraestructura comuna definida.
Els sectors aptes per urbanitzar SAU22, SAU2a i SAU2b – es refonen en un únic sector que
s’anomenarà SAU 22-2a-2b regulat a l’article 123. Es modifiquen els articles 122, 123, 138, 139,i 140.
Es deroguen els articles 124 i 142.
Article 97. Zona d'indústria i activitats, clau 5
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l’edificació en filera alineada o paral·lela al vial per a usos preferentment mixtes o
d’activitats i industrials segons el teixit urbà on s'emplacin.
2. SUBZONES
S'estableixen les subzones següents:
-

Clau 5a Industrial aïllada en parcel·la gran.(“5a especial” parcel·la Golparc davant N-IIa)
Clau 5b Industrial en filera en parcel·la mitjana.
Clau 5c Industrial en filera en parcel·la petita.
Clau 5d Industrial d'usos mixtes d'activitats.
Clau 5e Industrial restringit.
Clau 5f Industrial segons anterior ordenació.
Clau 5g Industrial volumetria específica
Clau 5h Industrial filera- 1 nous PAUS
Clau 5i Industrial en filera-2 nous PAUS
Clau 5j Activitats i hoteler.
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ, US I PARCEL·LACIÓ

Complementàriament a les següents condicions cal aplicar les regulades segons els paràmetres
generals i tipus d’ordenació regulades en el Títol II d’aquestes Normes.
Nota.- La proporció dels usos principals i compatibles, en el cas de no quedar definida expressament en
la seva descripció (quadre superior) resta sense limitació. També, si no s’especifica reserva de places
d’aparcament, cada activitat que s’implanti haurà de justificar a l’interior de la parcel·la, la reserva
d’aparcament necessària per al seu funcionament, tant per treballadors com per clients o visitants.
EDIFICIS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
En cas de contradicció en la documentació del POUM pel que fa a les mesures de protecció del bé
establertes entre el catàleg i les normes urbanístiques generals prevaldran sempre les determinacions
del catàleg.
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Article 98 Àmbits de desenvolupament específic del sòl urbà

En els àmbits delimitats com a objecte de Pla de Millora Urbana, les zones verdes i la vialitat estan
definides gràficament de forma indicativa, per tal de permetre’n una millor adaptació de la morfologia de
l’indret. Els Plans de Millora Urbana i els Polígons d’Actuació Urbanística que s’estableixen pel
desenvolupament d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en el sòl urbà són els següents:
POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I PLANS DE MILLORA URBANA
-

Polígon d’actuació urbanística PAU-1, ferrocarril - colònies 1
Polígon d’actuació urbanística PAU-2, Ferrocarril – colònies 2
Polígon d’actuació urbanística PAU-3.1, Codís - N-IIa 1 (antic PE 22-b-1).
Polígon d’actuació urbanística PAU-3.3, Codís - N-IIa 3 (antic PE 22-b-3).
Polígon d’actuació urbanística PAU-3.4, Codís - N-IIa 4 (antic PE 22-b-4).
Polígon d’actuació urbanística PAU-5, Ferrocarril – Colònies 3
Pla de millora urbana
PMU-6, c carretera 3 – N-IIa
Polígon d’actuació urbanística PAU-7, c carretera 4 - Bonavista
Polígon d’actuació urbanística PAU-10, Poliesportiu
Polígon d’actuació urbanística PAU-13, Baixador RENFE 3
Polígon d’actuació urbanística PAU-14, Ferrocarril - Cementiri
Polígon d’actuació urbanística PAU-15, Ferrocarril – Pau Casals
Polígon d’actuació urbanística PAU-16, c Solanes 1
Polígon d’actuació urbanística PAU-17, c Solanes 2
Polígon d’actuació urbanística PAU-18, “Carretera N-IIa – El Pla”
Polígon d’actuació urbanística PAU-21, “Merlets 2”
Polígon d’actuació urbanística PAU-22.1
Polígon d’actuació urbanística PAU-22.2
Polígon d’actuació urbanística PAU-22.3
Polígon d’actuació urbanística PAU-22.4
Polígon d’actuació urbanística PAU-22.5

Article 115a _PAU 22.1
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les obres d’urbanització, incloses les corresponents a les dotacions
urbanes necessàries per a la implantació de les xarxes de serveis, ja siguin incloses en els
polígons d’actuació com externes a ells i garantir les condicions d’equidistribució. Manteniment i
ampliació de les activitats que s’hi desenvolupen. Facilitar el desenvolupament del polígon
atenent l’estructura de la propietat. En el cas que el PAU modifiqui o ampliï les activitats que
actualment hi ha en funcionament, caldrà redactar un estudi de mobilitat específic que determini
si serà necessari executar la infraestructura comuna prèvia o simultàniament amb l’execució del
PAU.
2- Situació: Situat a tocar del terme de Mollerussa. Encaixat entre les vies del tren, i els PAU 22.2,
22.3 i 22.4.
3- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si bé el projecte de reparcel·lació podrà
ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5% de la seva superfície total.
4- Règim del sòl: sòl urbà consolidat.
5- Cessions:
a. Les grafiades en els plànols d’ordenació.
62

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GOLMÉS
ÀMBIT ENTRE EL LÍMIT DE TERME AMB MOLLERUSSA, L’ANTIGA N-II, EL FERROCARRIL I ELS SUD-1 I SUD-20

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Ajuntament de Golmés

DOCUMENT PER L’APROVACIÓ INICIAL _MEMORIA
JUNY 2019

6- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m² són orientatives en funció de
l’establert al punt 5 d’aquesta fitxa.

PAU-22.1
m²

%

Cessió Equipament

7.512,99

14,15%

Sistema viari

6.943,87

13,08%

Cessió zona Verda

3.320,71

6,25%

Sòl amb aprofitament

35.330,09

66,53%

Total sector

53.107,66 100,00%

Sostre industrial/activitat

42.396,11

1,2

7- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. L’ús serà el
corresponent a la clau 5g, zona industrial volumetria específica.
8- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.
9- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics, quan
sigui condició per al correcte funcionament del sector.
10- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
x 13 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des de
l’aprovació definitiva de la modificació puntual
x 16 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació.
x 15 anys per la seva edificació a comptar des de la finalització de les obres
d’urbanització.
11- Càrregues associades al PAU:
x Càrregues de dotacions incloses en el polígon.
x Càrregues derivades dels àmbits d’infraestructura comuna: Al PAU 22.1 li correspon una
participació de 21,47% sobre els costos totals repercutibles de la infraestructura
comuna.
x Càrregues per compensació entre polígons resultants de la nova divisió poligonal
(d’acord al punt 2 de l’apartat 3.8 Agenda i avaluació econòmica i financera de la
memòria): El PAU 22.1, es tracta d’un polígon excedentari en un 1,87% en relació amb
la valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt modificat,
diferència que s’haurà de compensar d’acord a l’article 123.2 del Decret 305/2006,
Reglament de la Llei d’urbanisme.
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Article 115b _PAU 22.2
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les obres d’urbanització, incloses les corresponents a les dotacions
urbanes necessàries per a la implantació de les xarxes de serveis, ja siguin incloses en els
polígons d’actuació com externes a ells i garantir les condicions d’equidistribució. Manteniment i
ampliació de les activitats que s’hi desenvolupen. Facilitar el desenvolupament del polígon
atenent l’estructura de la propietat. En el cas que el PAU modifiqui o ampliï les activitats que
actualment hi ha en funcionament, caldrà redactar un estudi de mobilitat específic que determini
si serà necessari executar la infraestructura comuna prèvia o simultàniament amb l’execució del
PAU.
2- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si bé el projecte de reparcel·lació podrà
ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5% de la seva superfície total.
3- Situació: Situat a tocar les vies del tren i encaixat entre aquests, el PAU 22.1, el vial
d’infraestructura comuna que ha de comunicar amb el vial nord, i el PAU 22.5.
4- Règim del sòl: sòl urbà consolidat.
5- Cessions:
a. Les grafiades en els plànols d’ordenació.
6- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m² són orientatives en funció de
l’establert al punt 5 d’aquesta fitxa.

PAU-22.2
m²

%

Cessió zona Verda

4.194,24

15,03%

Sistema Viari

5.555,57

19,90%

Infraestructura comuna

2.421,57

8,68%

Sòl amb aprofitament

15.741,35

56,39%

Total sector

27.912,73 100,00%

Sostre industrial/activitat

25.186,16

1,6

7- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. L’ús serà el
corresponent a la clau 5h, zona industrial en filera 1.
8- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.
9- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics, quan
sigui condició per al correcte funcionament del sector.
10- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
x 13 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des de
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l’aprovació definitiva de la modificació puntual
x 16 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació.
x 15 anys per la seva edificació a comptar des de la finalització de les obres
d’urbanització.
11- Càrregues associades al PAU:
x Càrregues de dotacions incloses en el polígon.
x Càrregues derivades dels àmbits d’infraestructura comuna: El PAU 22.2 no participa en
el finançament de la infraestructura comuna.
x Càrregues per compensació entre polígons resultants de la nova divisió poligonal
(d’acord al punt 2 de l’apartat 3.8 Agenda i avaluació econòmica i financera de la
memòria): El PAU 22.2, es tracta d’un polígon deficitari en un -3.55% en relació amb la
valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt modificat,
diferència que s’haurà de compensar d’acord a l’article 123.2 del Decret 305/2006,
Reglament de la Llei d’urbanisme.

Article 115c _PAU 22.3
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les obres d’urbanització, incloses les corresponents a les dotacions
urbanes necessàries per a la implantació de les xarxes de serveis, ja siguin incloses en els
polígons d’actuació com externes a ells i garantir les condicions d’equidistribució. Manteniment i
ampliació de les activitats que s’hi desenvolupen. Especialment l’activitat de restauració i
hotelera. Facilitar el desenvolupament del polígon atenent l’estructura de la propietat. En el cas
que el PAU modifiqui o ampliï les activitats que actualment hi ha en funcionament, caldrà redactar
un estudi de mobilitat específic que determini si serà necessari executar la infraestructura
comuna prèvia o simultàniament amb l’execució del PAU.
2- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si bé el projecte de reparcel·lació podrà
ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5% de la seva superfície total.
3- Situació: Situat encaixat entre el PAU-22.1, el PAU-22.4 i la carretera N-IIa.
4- Règim del sòl: sòl urbà consolidat.
5- Cessions:
a. Les grafiades en els plànols d’ordenació.
6- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m² són orientatives en funció de
l’establert al punt 5 d’aquesta fitxa.
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PAU-22.3
m²

%

Sistema viari

3.047,71

31,52%

Sòl amb aprofitament

6.621,17

68,48%

Total sector

9.668,88 100,00%

Sostre industrial/activitat

10.593,87

1,6

7- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. L’ús serà el
corresponent a la clau 5j, zona d’activitats i hoteler.
8- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.
9- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics, quan
sigui condició per al correcte funcionament del sector.
10- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
x 13 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des de
l’aprovació definitiva de la modificació puntual.
x 16 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació.
x 15 anys per la seva edificació a comptar des de la finalització de les obres
d’urbanització.
11- Càrregues associades al PAU:
x Càrregues de dotacions incloses en el polígon.
x Càrregues derivades dels àmbits d’infraestructura comuna: Al PAU 22.3 li correspon una
participació de 0,77% sobre els costos totals repercutibles de la infraestructura
comuna.
x Càrregues per compensació entre polígons resultants de la nova divisió poligonal
(d’acord al punt 2 de l’apartat 3.8 Agenda i avaluació econòmica i financera de la
memòria): El PAU 22.3, es tracta d’un polígon deficitari en un -0,00% en relació amb la
valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt modificat,
diferència que s’haurà de compensar d’acord a l’article 123.2 del Decret 305/2006,
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Article 115d _PAU 22.4
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les obres d’urbanització, incloses les corresponents a les dotacions
urbanes necessàries per a la implantació de les xarxes de serveis, ja siguin incloses en els
polígons d’actuació com externes a ells i garantir les condicions d’equidistribució. Manteniment i
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ampliació de les activitats que s’hi desenvolupen. Facilitar el desenvolupament del polígon
atenent l’estructura de la propietat. En el cas que el PAU modifiqui o ampliï les activitats que
actualment hi ha en funcionament, caldrà redactar un estudi de mobilitat específic que determini
si serà necessari executar la infraestructura comuna prèvia o simultàniament amb l’execució del
PAU.
2- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si bé el projecte de reparcel·lació podrà
ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5% de la seva superfície total.
3- Situació: Situat encaixat entre el PAU-22.3, i el PAU-22.5 i la carretera N-IIa.
4- Règim del sòl: sòl urbà consolidat.
5- Cessions:
a. Les grafiades en els plànols d’ordenació.
6- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m² són orientatives en funció de
l’establert al punt 5 d’aquesta fitxa.

PAU-22.4
m²

%

3.487,08

20,93%

Sòl amb aprofitament

13.172,78

79,07%

Total sector

16.659,86 100,00%

Sostre industrial/activitat

15.807,34

Sistema viari

1,2

7- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. L’ús serà el
corresponent a la clau 5i, zona industrial en filera 2.
8- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.
9- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics, quan
sigui condició per al correcte funcionament del sector.
10- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
x 13 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des de
l’aprovació definitiva de la modificació puntual
x 16 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació
x 15 anys per la seva edificació a comptar des de la finalització de les obres
d’urbanització.
11- Càrregues associades al PAU:
x Càrregues de dotacions incloses en el polígon.
x Càrregues derivades dels àmbits d’infraestructura comuna: Al PAU 22.4 li correspon una
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participació del 9,42% sobre els costos totals repercutibles de la infraestructura
comuna.
x Càrregues per compensació entre polígons resultants de la nova divisió poligonal
(d’acord al punt 2 de l’apartat 3.8 Agenda i avaluació econòmica i financera de la
memòria): El PAU 22.4, es tracta d’un polígon deficitari en un 0,01% en relació amb la
valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt modificat,
diferència que s’haurà de compensar d’acord a l’article 123.2 del Decret 305/2006,
Reglament de la Llei d’urbanisme.

Article 115e _PAU 22.5
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les obres d’urbanització, incloses les corresponents a les dotacions
urbanes necessàries per a la implantació de les xarxes de serveis, ja siguin incloses en els
polígons d’actuació com externes a ells i garantir les condicions d’equidistribució. Manteniment i
ampliació de les activitats que s’hi desenvolupen. Facilitar el desenvolupament del polígon
atenent l’estructura de la propietat. En el cas que el PAU modifiqui o ampliï les activitats que
actualment hi ha en funcionament, caldrà redactar un estudi de mobilitat específic que determini
si serà necessari executar la infraestructura comuna prèvia o simultàniament amb l’execució del
PAU.
2- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si bé el projecte de reparcel·lació podrà
ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5% de la seva superfície total.
3- Situació: Situat encaixat entre les vies del tren, i els PAU 22.4, PAU 22.2 i el sector urbanitzable
SUD-22-2a-2b
4- Règim del sòl: sòl urbà consolidat.
5- Cessions:
a. Les grafiades en els plànols d’ordenació.
6- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m² són orientatives en funció de
l’establert al punt 5 d’aquesta fitxa.

PAU-22.5
m²

%

4.555,07

23,26%

Sòl amb aprofitament

15.026,01

76,74%

Total sector

19.581,08 100,00%

Sostre industrial/activitat

18.031,21

Sistema viari

1,2

7- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. L’ús serà el
corresponent a la clau 5i, zona industrial en filera 2.
8- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.
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9- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics, quan
sigui condició per al correcte funcionament del sector.
10- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
x 13 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des de
l’aprovació definitiva de la modificació puntual
x 16 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació
x 15 anys per la seva edificació a comptar des de la finalització de les obres
d’urbanització.
11- Càrregues associades al PAU:
x Càrregues de dotacions incloses en el polígon.
x Càrregues derivades dels àmbits d’infraestructura comuna: Al PAU 22.5 li correspon una
participació del 1.50% sobre els costos totals repercutibles de la infraestructura
comuna.
x Càrregues per compensació entre polígons resultants de la nova divisió poligonal
(d’acord al punt 2 de l’apartat 3.8 Agenda i avaluació econòmica i financera de la
memòria): El PAU 22.5, es tracta d’un polígon deficitari en un -0,01% en relació amb la
valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt modificat,
diferència que s’haurà de compensar d’acord a l’article 123.2 del Decret 305/2006,
Reglament de la Llei d’urbanisme.

Article 116 – Establiment d’un àmbit d’actuació per l’execució d’infraestructura comuna.
S’estableix, d’acord amb el que disposa l’art 122 del Decret 305/2006 un àmbit d’actuació per l’execució
de la infraestructura comuna definida als plànols d’ordenació i repercutida als polígons d’actuació i
sectors urbanitzables que s’especifiquen en els punts següents.
L’AIC s’executa per l’administració actuant mitjançant reparcel·lació econòmica, els polígons, sectors o
subsectors que es desenvolupin amb anterioritat a aquesta reparcel·lació econòmica han de garantir
davant de l’administració actuant la seva participació en l’execució, de manera que les càrregues
corresponents al cost de la infraestructura restaran inscrites registralment en cada parcel·la resultant.
El criteri de repartiment per a la imposició de càrregues a les diferents parcel·les resultants de les
reparcel·lacions dels polígons que es desenvolupen amb anterioritat a la reparcel·lació econòmica de
l’AIC serà proporcional a la quantia del seu aprofitament urbanístic respecte a la suma d’aprofitaments
de tots els polígons inclosos en l’AIC.
De l’anàlisi de la viabilitat econòmica i sostenible de la modificació en resulta finalment el següent:
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QUADRE DE REPARTIMENT DE CÀRREGUES PROVISIONAL PER POLÍGONS I SECTORS:

SUP. POL

PERCENTATGE

PAU-22.1

53.107,66

PAU-22.2

27.912,73

PAU-22.3

9.668,88

PAU-22.4

16.659,86

21,47
0,00
0,77
9,42

PAU-22.5

19.581,08

1,50

SUD1

83.156,00

14,77

123.537,90

21,94

SUD18

39.322,00

SUD19

57.034,00

SUD20

73.215,00

6,98
10,13
13,01
100,00

SUD 22/2A/2B

Total

503.195,11

Article 122 Sector SUD-1, Colomer Centre (anterior SAU-1 Industrial Est en NNSS any 1991).
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl industrial ja delimitat en el planejament anterior.
Participació proporcional en el finançament de la infraestructura comuna de comunicació amb el vial
nord per sobre la via del tren. Pel desenvolupament del SUD caldrà completar l’estudi de mobilitat de la
modificació puntual per determinar si aquest àmbit es pot desenvolupar sense l’execució prèvia o
simultània de la infraestructura comuna.
Definició de l'àmbit: Situat a tocar del sòl urbà industrial en els àmbits de ponent del municipi, encaixat
entre el ferrocarril i l’antiga N-IIa.
2. SUPERFÍCIES:

SUD-01

Cessió Equipament
Cessió Zona Verda
Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat
Cessió del 10%
Sostre de promoció privada

70

m²

%

4.157,80

5,00%

8.315,60

10,00%

12.473,40
58.209,20
83.156,00
49.893,60
4.989,36
44.904,24

15,00%
70,00%

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GOLMÉS
ÀMBIT ENTRE EL LÍMIT DE TERME AMB MOLLERUSSA, L’ANTIGA N-II, EL FERROCARRIL I ELS SUD-1 I SUD-20

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Ajuntament de Golmés

DOCUMENT PER L’APROVACIÓ INICIAL _MEMORIA
JUNY 2019

La superfície del 15% de vialitat és estimada atès que la dibuixada als plànols és orientativa. El pla
parcial marcarà la vialitat necessària per estructurar el sector.
El percentatge de participació del sector en el finançament dels costos totals repercutibles de la
infraestructura comuna és del 14,77%.
3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut: 0,60 m² st./m² sòl.
El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus d'ordenació aïllada
o alineada a vial segons criteris que justifiqui el Pla parcial.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan d'acord amb els paràmetres
de les zones claus 5 de sòl urbà establertes en aquesta normativa.
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Magatzems, garatges, tallers, indústries.
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació): Oficines associades a la indústria
ubicada a la parcel·la. Comercial en totes les seves accepcions.
No s'admet l’ús d'habitatge si no és vinculat a l’activitat principal.
5. CESSIONS AL MUNICIPI:
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds en enfront de la carretera N-IIa i en enfront del
traçat del ferrocarril, possibilitant el creixement d’uns grans parcs lineals de connexió entre els nuclis.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7 TERMINI
S’estableix un termini de 16 anys per a la formulació i tramitació del planejament derivat i per a
l'execució del planejament.
Article 123 Sector SUD-22-2a-2b, Colomer Oest
(part de l'anterior SAU-2 Industrial Mig en NNSS any 1991). Refós dels sectors 22, 2a i 2b del POUM.
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl industrial ja delimitat en el planejament anterior.
Participació proporcional en el finançament de la infraestructura comuna de comunicació amb el vial
nord per sobre la via del tren. Pel desenvolupament del SUD caldrà completar l’estudi de mobilitat de la
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modificació puntual per determinar si aquest àmbit es pot desenvolupar sense l’execució prèvia o
simultània de la infraestructura comuna.
Definició de l'àmbit: Situat encaixat entre la infraestructura comuna de connexió amb el vial nord, el
PAU22.5, el sòl urbà industrial, el ferrocarril i l’antiga N-IIa.
2. SUPERFÍCIES:

SUD-22/2a/2b
Cessió Equipament
Cessió Zona Verda
Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat
Cessió del 10%
Sostre de promoció privada

m²
6.176,90
12.353,79
18.530,69
86.476,53
123.537,90
74.122,74
7.412,27
66.710,47

%
5,00%
10,00%
15,00%
70,00%

La superfície del 15% de vialitat és estimada atès que la dibuixada als plànols és orientativa. El pla
parcial marcarà la vialitat necessària per estructurar el sector.
El percentatge de participació del sector en el finançament dels costos totals repercutibles de la
infraestructura comuna és del 21,94%.
3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut: 0,60 m² st./m² sòl.
El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus d'ordenació aïllada
o alineada a vial segons criteris que justifiqui el Pla parcial.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan d'acord amb els paràmetres
de les zones claus 5 de sòl urbà establertes en aquesta normativa.
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Magatzems, garatges, tallers, indústries.
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació): Oficines associades a la indústria
ubicada a la parcel·la. Comercial en totes les seves accepcions.
No s'admet l’ús d'habitatge si no és vinculat a l’activitat principal.
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5. CESSIONS AL MUNICIPI:
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds en enfront de la carretera N-IIa i en enfront del
traçat del ferrocarril, possibilitant el creixement d’uns grans parcs lineals de connexió entre els nuclis.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. TERMINI
S’estableix un termini de 16 anys per a la formulació i tramitació del planejament derivat i per a
l'execució del planejament.
Article 128. Sector SUD 18 – Codís nord (nacional IIa)
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl industrial ja delimitat en el planejament anterior.
Participació proporcional en el finançament de la infraestructura comuna de comunicació amb el vial
nord per sobre la via del tren. Pel desenvolupament del SUD caldrà completar l’estudi de mobilitat de la
modificació puntual per determinar si aquest àmbit es pot desenvolupar sense l’execució prèvia o
simultània de la infraestructura comuna.
Definició de l'àmbit: Situat sobre l’antiga N-IIa en el Codís.
2. SUPERFÍCIES:

SUD-18
Cessió Equipament
Cessió Zona Verda
Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat
Cessió del 10%
Sostre de promoció privada

m²
1.966,10
3.932,20
5.898,30
27.525,40
39.322,00
23.593,20
2.359,32
21.233,88

%
5,00%
10,00%
15,00%
70,00%

La superfície del 15% de vialitat és estimada atès que la dibuixada als plànols és orientativa. El pla
parcial marcarà la vialitat necessària per estructurar el sector.
El percentatge de participació del sector en el finançament dels costos totals repercutibles de la
infraestructura comuna és del 6,98%.
3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut: 0,60 m² st./m² sòl.
El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
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superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus d'ordenació aïllada
o alineada a vial segons criteris que justifiqui el Pla parcial.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan d'acord amb els paràmetres
de les zones claus 5 de sòl urbà establertes en aquesta normativa.
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Magatzems, garatges, tallers, indústries.
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació): Oficines associades a la indústria
ubicada a la parcel·la. Comercial en totes les seves accepcions.
No s'admet l’ús d'habitatge si no és vinculat a l’activitat principal.
5. CESSIONS AL MUNICIPI.
Es condiciona la situació d’una part dels espais verds en enfront de la carretera N-IIa i en enfront del
traçat del ferrocarril, possibilitant el creixement d’uns grans parcs lineals de connexió entre els nuclis.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. TERMINI
S’estableix un termini de 16 anys per a la formulació i tramitació del planejament derivat i per a
l'execució del planejament.
Article 139. Sector SUD 19 – Codís centre (nacional IIa)
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl d’usos industrials i d’activitats en l’àmbit
d’influència del Codis com a ampliació de l’actual sector Golparc.
Participació proporcional en el finançament de la infraestructura comuna de comunicació amb el vial
nord per sobre la via del tren. Pel desenvolupament del SUD caldrà completar l’estudi de mobilitat de la
modificació puntual per determinar si aquest àmbit es pot desenvolupar sense l’execució prèvia o
simultània de la infraestructura comuna.
Definició de l'àmbit: Situat al costat est del sòl industrial Golparc, enganxat a la banda nord del sector.
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2. SUPERFÍCIES:

SUD-19
Cessió Equipament
Cessió Zona Verda
Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat
Cessió del 10%
Sostre de promoció privada

m²
2.851,70
5.703,40
8.555,10
39.923,80
57.034,00
34.220,40
3.422,04
30.798,36

%
5,00%
10,00%
15,00%
70,00%

La superfície del 15% de vialitat és estimada atès que la dibuixada als plànols és orientativa. El pla
parcial marcarà la vialitat necessària per estructurar el sector.
El percentatge de participació del sector en el finançament dels costos totals repercutibles de la
infraestructura comuna és del 10,13%.
3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut: 0,60 m² st./m² sòl.
El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme.
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus d'ordenació aïllada
o alineada a vial segons criteris que justifiqui el Pla parcial.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan d'acord amb els paràmetres
de les zones claus 5 de sòl urbà establertes en aquesta normativa.
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Magatzems, garatges, tallers, indústries.
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació): Oficines associades a la indústria
ubicada a la parcel·la. Comercial en totes les seves accepcions.
No s'admet l’ús d'habitatge si no és vinculat a l’activitat principal.
5. CESSIONS AL MUNICIPI.
La cessió d’espais vers i equipaments s’estudiarà conjuntament amb les del sector contigu SUD-20, per
tal de poder concentrar les d’ambdós sectors.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
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7. TERMINI
S’estableix un termini de 16 anys per a la formulació i tramitació del planejament derivat i per a
l'execució del planejament.
Article 140. Sector SUD 20 – Codís sud (nacional IIa)
1. OBJECTIUS: Permetre el desenvolupament del sòl d’usos industrials i d’activitats en l’àmbit
d’influència del Codis com a ampliació de l’actual sector Golparc.
Participació proporcional en el finançament de la infraestructura comuna de comunicació amb el vial
nord per sobre la via del tren. Pel desenvolupament del SUD caldrà completar l’estudi de mobilitat de la
modificació puntual per determinar si aquest àmbit es pot desenvolupar sense l’execució prèvia o
simultània de la infraestructura comuna.
Definició de l'àmbit: Situat al costat est del sòl industrial Golparc, enganxat a la banda sud del sector.
2. SUPERFÍCIES:

SUD-20
Cessió Equipament
Cessió Zona Verda
Sistema viari
Sòl amb aprofitament
Total sector
Sostre industrial/activitat
Cessió del 10%
Sostre de promoció privada

m²
3.660,75
7.321,50
10.982,25
51.250,50
73.215,00
43.929,00
4.392,90
39.536,10

%
5,00%
10,00%
15,00%
70,00%

La superfície del 15% de vialitat és estimada atès que la dibuixada als plànols és orientativa. El pla
parcial marcarà la vialitat necessària per estructurar el sector.
El percentatge de participació del sector en el finançament dels costos totals repercutibles de la
infraestructura comuna és del 13,01%.
3. PARÀMETRES BÀSICS:
Índex d'edificabilitat brut: 0,60 m² st./m² sòl.
El Pla parcial afegirà les extensions de jardins, equipaments i vialitat necessaris per assolir les
superfícies i percentatges establerts en aquest article i, en qualsevol cas els establerts a la Llei
d’urbanisme.
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4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, I USOS PRINCIPALS I COMPATIBLES
L'aprofitament privat previst en aquest tipus de sòl urbanitzable permet els dos tipus d'ordenació aïllada
o alineada a vial segons criteris que justifiqui el Pla parcial.
Les condicions d'edificació de les zones d'aprofitament privat es regularan d'acord amb els paràmetres
de les zones claus 5 de sòl urbà establertes en aquesta normativa.
Usos principals (limitats per la legislació sectorial d’aplicació):
Magatzems, garatges, tallers, indústries.
Usos compatibles (limitats per la legislació sectorial d’aplicació): Oficines associades a la indústria
ubicada a la parcel·la. Comercial en totes les seves accepcions.
No s'admet l’ús d'habitatge si no és vinculat a l’activitat principal.
5. CESSIONS AL MUNICIPI de vialitat, zona verda i equipaments:
La cessió d’espais vers i equipaments s’estudiarà conjuntament amb les del sector contigu SUD-19, per
tal de poder concentrar les d’ambdós sectors.
6. GESTIÓ per sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica
7. TERMINI
S’estableix un termini de 16 anys per a la formulació i tramitació del planejament derivat i per a
l'execució del planejament.
Article 115 PAU-22-A1, N-IIa Colomer i Quadra. DEROGAT (els PAUs es redefineixen als articles 115a,
115b, 115c, 115d, 115e).
Article 124 Sector SUD-2b, Colomer Oest (ferrocarril). DEROGAT.
Article 142. Sector SUD 22 – Colomer Oest (ferrocarril) – DEROGAT.
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6. ANNEXES I SEPARATES
Annex 1: Justificacions de la no necessitat de tramitacions.
En relació a la documentació no necessària per a aquesta modificació puntual d'acord amb l’article 94.1
de la LUC on determina que “la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes determinacions que en regeixen la formació”, és convenient
justificar jurídicament la no necessitat dels següents documents:
a) Memòria social
b) Informe ambiental, vinculat al requeriment d’objecte de l’AVALUACIÓ AMBIENTAL.
c) Agenda i avaluació econòmica i financera.
d) Estudi de la Mobilitat Generada.
e) El tràmit de l’Avanç de planejament i l’aprovació d’un programa de participació ciutadana.
a) En relació a la MEMÒRIA SOCIAL
D’acord amb l’article 69 del RLU, en els seus punts 3, 4 i 5 el document o apartat de la Memòria referent
a la MEMÒRIA SOCIAL, fa referència a les necessitats d’habitatge d’una població en relació a la
proposta presentada, i a les alternatives de localització d’habitatge de protecció pública i social en
relació a la seva necessitat, segons el cas de la població, alhora que els relaciona amb el
dimensionament adequat de les dotacions i equipaments públics.
La modificació, no tracta cap assumpte relacionat amb les necessitats d’habitatge de la població ni
noves implantacions d’usos residencials. Per tant no escau elaborar la “Memòria social”.
b) En relació a l’INFORME AMBIENTAL, vinculat al requeriment d’objecte de l’AVALUACIÓ
AMBIENTAL.
El reglament de la Llei d’urbanisme, en l’art. 118, estableix que les modificacions dels Plans, han de
contenir les determinacions i la documentació adequades a la finalitat, contingut i abast de la
modificació.
En conseqüència i per acomplir al precepte, cal determinar la necessitat de sotmetre la modificació del
POUM a avaluació ambiental.
L’article 86.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, referent al Procediment d'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic,
disposa que L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos
d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el
procediment d’elaboració dels plans urbanístics, de conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que
la desplega.
D’acord amb l’exposat, per la determinació de la necessitat o no de l’avaluació ambiental de la present
modificació cal recórrer a la normativa aplicable, és a dir la Disposició addicional Vuitena de la Llei
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica on s’especifica, Regles aplicables fins que la Llei
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6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013.
La present modificació del Pla d’ordenació Urbanística Municipal té un contingut i un abast territorial
molt limitat i no incrementa l’edificabilitat del planejament vigent i no inclou actuacions que tinguin cap
repercussió ambiental.
Amb aquest objectiu la modificació cerca una solució de planejament que passi per un ús racional del
sòl, atesa la seva compatibilitat amb els objectius previstos.
És per això, que donada la naturalesa i l’abast d’aquesta modificació de planejament, es considera que
no ha de contenir la documentació referent a l’informe ambiental per ser totalment innecessari, atesa la
nul·la incidència d’aquesta en el medi ambient.
En tractar-se d’una modificació que no incrementa el sòl qualificat de sòl urbà o urbanitzable respecte
de les previsions del POUM es considera vigent l’avaluació ambiental continguda en el POUM.
S’ha obtingut el corresponent informe favorable de l'OTTA, en la tramitació de la decisió prèvia el que
s’adjunta en l’Annex 4.

c) En relació a l’Agenda i Avaluació econòmica i financera.
-

La modificació no comporta un increment de sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o
de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos anteriorment establerts, que
impliqui en compliment de l’art.99 del Decret Legislatiu 1/2010.

-

La inclusió en l’agenda de la previsió d’execució immediata i l’establiment d’un termini concret

-

La inclusió en el document d’avaluació econòmica i financera, com a separata, una avaluació
econòmica de la rendibilitat de l’operació.

d) Estudi de la Mobilitat Generada.
S’adjunta com document annex l’Estudi de Mobilitat Generada.
e) En relació al tràmit de l’Avanç de planejament i l’aprovació d’un Programa de Participació Ciutadana.
D’acord amb l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme no són obligatòries les actuacions
preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b i c de l’article 101 del mateix reglament,
independentment de la participació ciutadana necessària i convenient regulada en el títol segon del
RLU, i que aquesta modificació la descriu en l’Annex 2 d’aquesta memòria “Procediment i participació
ciutadana”.
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Programa de participació ciutadana.

L’ajuntament de Golmés, promotor d’aquesta modificació, en garanteix el procés participatiu de la
ciutadania mitjançant la tramitació, que acomplirà les determinacions establertes en relació a la
informació pública.
S’efectuaran les corresponents informacions públiques de caràcter general i les notificacions i consultes
individualitzades als organismes afectats.
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Informe favorable OTTA tramitació decisió prèvia.
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INFORME DE PLANEJAMENT GENERAL
1) Identificació de l’expedient
Modificació puntual del POUM de Golmés en l’àmbit del límit de terme amb Mollerussa,
l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20 (expedient: U19/037-OTAALL20190073).
2) Antecedents
El 4 de març de 2019, l’Ajuntament de Golmés va sol·licitar informes sobre la proposta de
Modificació del POUM als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat
(DTES) a Lleida.

3) Descripció de la proposta
La proposta té els objectius següents:
a) Consolidar el teixit productiu i d’activitats de Golmés, tot garantint les seves
condicions de sostenibilitat econòmica i ambiental.
b) Establir una ordenació urbanística que afavoreixi el manteniment i desenvolupament
de les activitats econòmiques i productives implantades a l’eix de la carretera N-II.
c) Establir una àrea de sòl urbà no consolidat, destinada a activitats econòmiques, amb
ordenació que admeti el manteniment de les edificacions residencials actuals.
d) Adaptar els àmbits de gestió (PAU) a les diverses situacions de la propietat.
e) Proposar una nova situació de les cessions d’espais lliures i equipaments.
f)

Definir l’ordenació de les zones d’aprofitament privat per als usos per activitats
econòmiques, fent possible la compatibilitat amb les edificacions residencials
existents.

g) Considerar la conveniència de redactar un Pla especial d’infraestructures comunes
que faciliti els desenvolupament harmònic dels sectors i polígons. Una de les
actuacions que formaria part del projecte d’infraestructura comuna seria la
construcció del pont elevat per travessar la línia fèrria, seguint la traça del vial
estructurador assenyalat pel planejament vigent al límit del sòl urbà no consolidat i
dels sectors SUD-22 i SUD-22a.
h) Establir que la vialitat interior dels sectors, així com la situació de les zones verdes i
equipaments, serà orientativa i que aquests sectors hauran de participar en el Pla
d’infraestructures comunes.

Clot de les Monges, 6-8
25007 Lleida
Tel. 973 03 18 00
Fax 973 03 18 03
Otaalleida.tes@gencat.cat

4) Consideracions
La proposta no afecta cap espai d’interès natural regulat segons el Decret 328/92, cap
espai inclòs en la xarxa Natura 2000, cap àrea d’interès faunístic i/o florístic, cap hàbitat
d’interès comunitari, cap espai d’interès geològic, ni cap zona humida.
El Pla territorial parcial de Ponent inclou l’àmbit afectat pel projecte majoritàriament en la
categoria de nuclis històrics i les seves extensions, dins del sistema d’assentaments, i
també dins del sistema d’infraestructures de mobilitat i transport.
La proposta suposa canvis en l’ordenació i en la gestió d’un àmbit classificat com a sòl
urbà no consolidat pel planejament vigent.
La proposta també afecta el sòl urbanitzable en la part de l’àmbit de la infraestructura
comuna i en la determinació com a indicatius dels sistemes dibuixats en els plànols
d’ordenació. Tanmateix, aquests canvis no produeixen diferències apreciables en els
efectes ambientals previstos ni tampoc en la zona d’influència.
Finalment, la Modificació afecta també una petita superfície del sòl no urbanitzable, en un
àmbit totalment alterat per la presència de la via del ferrocarril i del camí rural que
ressegueix paral·lel a aquesta infraestructura.
Tot i que la proposta no concreta les característiques de la infraestructura comuna
prevista (pas superior), la seva execució suposarà una millora en la mobilitat, i no implica
efectes ambientals.
5) Fonaments de dret
x
x

Article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme.
Article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament
de Territori i Sostenibilitat.

6) Conclusió
- Emetre informe favorable sobre la Modificació puntual del POUM de Golmés en
l’àmbit del límit de terme amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el
SUD-20.

Clot de les Monges, 6-8
25007 Lleida
Tel. 973 03 18 00
Fax 973 03 18 03
Otaalleida.tes@gencat.cat

- Indicar que la proposta no comporta variacions dels efectes ambientals previstos pel
planejament vigent ni tampoc en la zona d’influència.
Lleida, 8 d’abril de 2019
El tècnic de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental

Clot de les Monges, 6-8
25007 Lleida
Tel. 973 03 18 00
Fax 973 03 18 03
Otaalleida.tes@gencat.cat

La cap de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental
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Valoració de la infraestructura comuna
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Tipus

Cost d'expropiació de terrenys de conreu de cereal de reg

m2

m²

m³

m³

m³

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

expropia

ACA010

ACC010

ACC020b

ACC020c

8433

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada
8.433,000

Parcial

4736

superfície dins del solurbà/urbanitzable

Llargada

Amplada

0,250

0,250

Alçada

1.184,000

0

2.108,250

Parcial

4.736,000

0

8.433,000

piramide talusos laterals

nucli sota calçada

160,000
160,000
160,000
160,000

0,3
0,3
0,3

160,000

0,5
0,3

160,000

0,5

12,000

12,000

12,000

12,000

9,200

9,200

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

4.320,000

4.320,000

4.320,000

4.320,000

5.520,000

5.520,000

28.320,000

Subtotal

28.320,000

Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè amb material tolerable, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.
Uts. Llargada Amplada
Alçada
Parcial

0,250

2.108,250
3.292,250

4736

superfície dins del solurbà/urbanitzable

0,250

Subtotal

3.292,250

3.292,250

Subtotal

3.292,250

13.169,000

Subtotal

13.169,000

8.433,000

Subtotal

8.433,000

Quantitat

1.184,000

8433

superfície situada en sòl no urbanitzable

Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material de la pròpia excavació, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.
Uts. Llargada Amplada
Alçada
Parcial

8433

Uts.

4736

8433

superfície situada en sòl no urbanitzable

Desmunt en terra tova, amb mitjans mecànics i càrrega a camió.

superfície dins del solurbà/urbanitzable

superfície ocupada per sistema viaria actual

superfície situada en sòl no urbanitzable

Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profunditat mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Uts. Llargada Amplada
Alçada
Parcial

superfície situada en sòl no urbanitzable

capítol únic

Res
um
VLORACIÓ INFRAESTRUCTURA COMUNA

Capítol

U

0

INFRAESTRU Capítol
CTURA

Codi

Pressupost

Obra: VALORACIÓ INFRAESTRUCTURA COMUNA

Modificació puntual POUM Golmés

14,03

12,58

1,66

0,65

6,07

1.460.504,54

1.460.504,54

Preu (€)

% C.I. 3

397.329,60

41.416,51

5.465,14

8.559,85

51.188,31

1.460.504,54

1.460.504,54

Import (€)

m²

m

m2

m

pa

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

MFF010

biona

Pont

MSH010

MSH010

Amplada
9,500

Llargada
525,000

Alçada
4.987,500

Parcial

Parcial

Subtotal

Subtotal

525,000

4

Amplada

Alçada

0
INFRAESTRUCTURA

Llargada

Amplada

Alçada

1,000

IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL
PROJECTES I TREBALLS TÈCNICS (PEM X 8%)
SUBTOTAL

1

Uts.

Parcial

2.100,000

2.100,000

1,000

Subtotal

1,000

Subtotal

Parcial

Partida alçada per adequació de la rotonda est, per fer-la de 2 carrils. Cessions ja incloses a la gestió dels polígons

Llargada

Uts.

2.100,000

Parcial

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca
vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

11,000

25,000

Alçada

275,000

Amplada

Llargada

275,000

Uts.

275,000

Alçada

Partida a preu alçat el m2 per la construcció d'un pont per a transit pesat per sobre la via del tren. Inclou excavacions,
fonamentació, marcs de formigó armat i bigues pretensades de formigó amab recolzaments intermitjos mitjançant pilars
de formigó.Per salvar una llum total prevista de 25 m, i fins un màxim de 35 metres.

350,000

Amplada

700,000

2

Llargada

700,000

4.987,500

Subtotal

4.987,500

700,000

biona de seguretat

Uts.

Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a motociclistes, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4, deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2 i
nivell de severitat I segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m
(BMSNA2/120b), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Uts.

Ferm flexible per a tràfic pesat T2 sobre esplanada E3, compost de capa granular de 25 cm d'espessor de barreja de riu
artificial ZA25 i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm d'AC 32 base S, segons UNE-EN 13108-1; capa
intermèdia de 5 cm d'AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1; capa de rodolament de 3 cm de BBTM 11B, segons UNE-EN
13108-2.

Modificació puntual POUM Golmés

21%

19%
8%

1.460.504,54

1.460.504,54

200.000,00

0,77

2.084,25

72,91

26,21

389.516,56
2.244.357,33

1.460.504,54
277.495,86
116.840,36
1.854.840,77

1.460.504,54

1.460.504,54

200.000,00

1.617,00

573.168,75

51.037,00

130.722,38
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Núm.

Annex amb la identificació cadastral dels propietaris

1

REFERÈNCIA
CADASTRAL
25128A001001130000AJ

2

25128A011000030000AO

3

25128A011000020000AM

4

25128A011000010000AF

5

25128A011000640000AT

6

25128A011000630000AL

7

25128A011000620000AP

Polígono 11 Parcela 62
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

8

25128A011000610000AQ

11 Parcela 61 CODIS.
GOLMES [LLEIDA]

9

25128A011000600000AG

Polígono 11 Parcela 60
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

10

25128A011000590000AP

Polígono 11 Parcela 59
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

11

25128A011000570000AG

12

25128A011000080000AI

13

25128A011000060000AD

Polígono 11 Parcela 57
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 8
CODIS. GOLMES [LLEIDA)
Polígono 11 Parcela 6
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

83

LOCALITZACIÓ
Polígono 1 Parcela 113
MERLET. GOLMES [LLEIDA
Polígono 11 Parcela 3
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 2
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 1
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

Polígono 11 Parcela 64
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 63
CODIS. GOLMES [LLEIDA

PROPIETARI
LLORT SANAHUJA JOSEFA 66.66%
LLORT SANAHUJA MARGARITA 33,33%
RABARTE MINGOT MAGDALENA
SANS RUBINAT FRANCISCO 50%
CAMPABADAL PORTA JOSE 50%
ZAMORA RAMOS CARMEN 50,00%
FUSTE ZAMORA GLORIA 12,50%
FUSTE ZAMORA ANGELINA 12,50%
FUSTE ZAMORA IRENE 12,50%
FUSTE ZAMORA JOSE 12,50%
CAL BELO SLU 65,00%
PARCMOTOR SA 35,00%
BOSCH LLOBET MARIA NURIA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA ALBA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA CARMEN 20,00%
BOSCH LLOBET MAGI 20,00%
BOSCH LLOBET MARTA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA NURIA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA ALBA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA CARMEN 20,00%
BOSCH LLOBET MAGI 20,00%
BOSCH LLOBET MARTA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA NURIA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA ALBA 20,00%
BOSCH LLOBET MARIA CARMEN 20,00%
BOSCH LLOBET MAGI 20,00%
BOSCH LLOBET MARTA 20,00%
ZAMORA RAMOS CARMEN 50,00%
FUSTE ZAMORA GLORIA 12,50%
FUSTE ZAMORA ANGELINA 12,50%
FUSTE ZAMORA IRENE 12,50%
FUSTE ZAMORA JOSE 12,50%
GUIU TUTUSAUS JOSE MARIA 50,00%
DUACASTELLA TORRES MARIA TERESA
50,00%
SAFONT CARDONA JUAN 50,00%
LOSILLA AVALOS ANTONIA 50,00%
MONTILLA BLANCA MANUEL
VILALTA GOMA PAQUITA
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14

25128A011000050000AR

15

25128A011000040000AK

16

25128A011000660000AM

17

25128A011000700000AO

18

25128A011000690000AR

19

25128A011000680000AK

20

25128A011000670000AO

21

25128A012000180000AJ

22

25128A012000170000AI

23

25128A012000160001SM

24

25128A012000160000AX

25

25128A012000070000AF

26

25128A011001120000AZ

27

25128A011001040000AX

28

25128A011001030000AD

29

25128A011001020000AR

30

25128A011000710000AK

84

Polígono 11 Parcela 5
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 4
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 66
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 70
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

Polígono 11 Parcela 69
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 68
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 67
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 12 Parcela 18
COLOMER CUADRA.
GOLMES [LLEIDA]
Polígono 12 Parcela 17
COLOMER CUADRA.
GOLMES [LLEIDA]
Suelo Polígono 12 Parcela
16 COLOMER CUADRA.
GOLMES [LLEIDA]
Polígono 12 Parcela 16
COLOMER CUADRA.
GOLMES [LLEIDA]
Polígono 12 Parcela 7
COLOMER CUADRA.
GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 112
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

Polígono 11 Parcela 104
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 103
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 102
CODIS. GOLMES [LLEIDA]
Polígono 11 Parcela 71
CODIS. GOLMES [LLEIDA]

ROIG BAIGET JOSE
SANS RUBINAT FRANCISCO 50,00%
CAMPABADAL PORTA JOSE 50,00%
ESCOLA ORTET CECILIA
ZAMORA RAMOS CARMEN 50,00%
FUSTE ZAMORA GLORIA 12,50%
FUSTE ZAMORA ANGELINA 12,50%
FUSTE ZAMORA IRENE 12,50%
FUSTE ZAMORA JOSE 12,50%
PINENT MITJANA GASPAR 50,00%
ZALABARDO PAGES TERESA 50,00%
SIMO MIQUEL ANA MARIA 100,00%
MIRO PALLAS SALVADOR 50,00%
PONS BARTRA MARIA DOLORES 50,00%
VICENS CAPDEVILA IMMACULADA

PINENT MITJANA GASPAR 50,00%
ZALABARDO PAGES TERESA 50,00%
LLUMA SIMO JUAN

LLUMA SIMO JUAN

SIMO MASANA SEBASTIAN [HEREDEROS
DE]
VALL JOANIQUET MARIA CARMEN
100,00% Usdefruit
TERES VALL MARIA PILAR 29101575C
100,00% nuda propietat
ESCOLA FELIP ANTONIO
ABELLA LOMBARTE CELIA 50,00%
TEIXIDO ESPINET JORGE [HEREDEROS
DE] 50,00%
ABELLA LOMBARTE CELIA
ZAMORA RAMOS CARMEN 50,00%
FUSTE ZAMORA GLORIA 12,50%
FUSTE ZAMORA ANGELINA 12,50%
FUSTE ZAMORA IRENE 12,50%
FUSTE ZAMORA JOSE 12,50%
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31

25128A012000190000AE

32

5512801CG2151S0001BM

33

5511803CG2151S0001PM

34

5511802CG2151S0001QM

35

5411901CG2151S0001RM

36

5611803CG2151S0001WM

37

5611802CG2151S0001HM

38

5611801CG2151S0001UM

39

5512808CG2151S0001FM

40

5512807CG2151S0001TM

41

5512806CG2151S0001LM

42

5512805CG2151S0001PM

43

5512804CG2151S0001QM

44

5512803CG2151S0001GM

45

5512802CG2151S0001YM

46

5611804CG2151S0001AM

47

5612506CG2151S0001XM

48

5612505CG2151S0001DM

49

5612504CG2151S0001RM

50

5612503CG2151S0001KM

51

5612502CG2151S0001OM
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Polígono 12 Parcela 19
COLOMER CUADRA.
GOLMES [LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 15 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 5 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 1 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 1 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 7 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 9 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL PICA D'ESTATS 3 25241
GOLMES [LLEIDA]
AV PIRINEUS 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 11 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 13 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 7 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 9 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
AV PIRINEUS 4 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 5 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL PICA D'ESTATS 1 25241
GOLMES [LLEIDA]
CM DE GOLMES A
MOLLERUSSA 9 25241
GOLMES [LLEIDA]
CM DE GOLMES A
MOLLERUSSA 7 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CM DE GOLMES A
MOLLERUSSA 5 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL PIC DE CERTASCAN 1
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL PIC DE CERTASCAN 3
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]

PEDROS PASTO JOSE MARIA

MIRO BRUGAL JUAN
MORA GASET MONTSERRAT
MORA GASET MONTSERRAT
INDUSTRIAS LACTEAS DE GRANADA SL
RIERA MARTI MARIA
DIVARIAN PROPIEDAD SA
XANANGU MANAGEMENT, S.L
INDUSTRIAS LACTEAS DE GRANADA SL
LLORET PASCUAL ANGEL
FORROLL REÑE ENRIQUE 50,00%
FORROLL REÑE JAVIER 50,00%
SERRA MASSOT NATIVIDAD
GINESTA RIERA MARIA AMOR
INDUSTRIAS LACTEAS DE GRANADA SL
RIERA MARTI MARIA 50,00%
GINESTA RIERA MARIA AMOR 25,00%
GINESTA RIERA MARIA TERESA 25,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
SA
DISC GUST SL

FRIDECAL SA

BERTRAL ANDALUZ IGNASI

HAPPY NIGHT ILERDA, SL

HAPPY NIGHT ILERDA, SL
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52

5612501CG2151S0001MM

53

5712401CG2151S0001AM

54

5711802CG2151S0001IM

55

5711801CG2151S0001XM

56

5612805CG2151S0001WM

57

5612804CG2151S0001HM

58

5612803CG2151S0001UM

59

5612802CG2151S0001ZM

60

5612801CG2151S0001SM

61

5712403CG2151S0001YM

62

5712804CG2151S0001IM

63

5712802CG2151S0001DM

64

6111120CG2161S0001AR

65

6111119CG2151S0001YM

66

6111118CG2161S0001BR

67

6111117CG2161S0001AR

68

6111116CG2161S0001WR

69

6111115CG2161S0001HR

70

6111114CG2161S0001UR

71

5712806CG2151S0001EM

72

5712805CG2151S0001JM

86

CL PICA D'ESTATS 7 25241
GOLMES [LLEIDA]
CM DE GOLMES A
MOLLERUSSA 13 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 13
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 11
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL PIC DE CERTASCAN 4
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL PIC DE CERTASCAN 2
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL VALL D'ARAN 4 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL DE LA BIG-BEN 3 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL PICA D'ESTATS 5 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL PICA D'ESTATS 12 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL PICA D'ESTATS 4 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CANIGO 5 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CANIGO 10 Suelo 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL VALL DE BOI 9 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 19
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 23
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 25
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 29
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 31
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL PICA D'ESTATS 8 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL PICA D'ESTATS 6 25241
GOLMES [LLEIDA]

BERTRAL ANDALUZ IGNASI
MONFA ESCOLA RAMON 50,00%
SOLE CAPELL RAMONA 50,00%
SOCIETARIA ALGODONERA SL
HAPPY NIGHT ILERDA, SL

HAPPY NIGHT ILERDA, SL

HAPPY NIGHT ILERDA, SL

HAPPY NIGHT ILERDA, SL
HAPPY NIGHT ILERDA, SL
HAPPY NIGHT ILERDA, SL
ANIDA OPERACIONES SINGULARES SL
ROYO RODELLAR MARIA ANGELES
LEAL GIL JOSE 50,00%
MIQUEL COBO MONTSERRAT 50,00%
DIVARIAN PROPIEDAD SA
BARBERA SOLSONA CARLOS MARIA
50,00%
SERRET BOSCH MONTSERRAT 50,00%
MOLLEBUILDING, SL
VICENS MAQUINARIA AGRICOLA SA
VICENS CAPDEVILA PEDRO
PEDROS PASTO JOSE MARIA
GOMEZ LOPEZ MERCEDES
CORTES MESTRES IGNACI
RULLO SOLE BUENAVENTURA 50,00%
CORTES JUANES SERAFINA 50,00%
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73

6111121CG2161S0001BR

74

6111125CG2161S0001PR

75

6111124CG2161S0001QR

76

6111122CG2161S0001YR

77

6111135CG2151S0001RM

78

6111134CG2151S0001KM

79

6111133CG2151S0001OM

80

6111132CG2151S0001MM

81

6111131CG2151S0001FM

82

6111130CG2151S0001TM

83

6111129CG2151S0001MM

84

6111136CG2151S0001DM

85

6111139CG2161S0001JR

86

6111138CG2161S0001IR

87

6111137CG2161S0001XR

88

6412103CG2161S0001IR

87

CL CANIGO 12 Suelo 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 27[A]
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 25[A]
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 27
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CANIGO 6 25241
GOLMES [LLEIDA]

CL CANIGO 4 Suelo 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 15
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL CARRETERA N II 17
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL CANIGO 2 Suelo 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL VALL DE BOI 5 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL VALL DE BOI 7 Suelo
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CANIGO 8 Suelo 25241
GOLMES [LLEIDA]

CL PIC DE CERTASCAN 18
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL PIC DE CERTASCAN 17
Suelo 25241 GOLMES
[LLEIDA]
CL CARRETERA N II 21
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 41
25241 GOLMES [LLEIDA]

ANIDA OPERACIONES SINGULARES SL
RAMES FONTANET ANTONIO
PEDROS VILALTA JOSEP MARIA
PEDROS PASTO JOSE MARIA
BRAVO DOMINGUEZ TERESA 50,00% de
Usdefruit
MAYORAL BAQUE PEDRO 50,00% de
Propiedad
SERRA BRAVO OSCAR JOSE 25,00% de
nuda propietat
SERRA BRAVO CARLOS 25,00% de
nuda propietat
FOLGUERA MATEU RAMON
FRIDECAL SA

FRIDECAL SA

FRIDECAL SA
FOLGUERA MATEU RAMON
HAPPY NIGHT ILERDA, SL
BRAVO DOMINGUEZ TERESA 50,00% de
Usdefruit
MAYORAL BAQUE PEDRO 50,00% de
Propiedad
SERRA BRAVO OSCAR JOSE 25,00% de
nuda propirtat
SERRA BRAVO CARLOS 25,00% de
nuda propietat
LLUMA SIMO JUAN

LLUMA SIMO JUAN

VICENS PENELLA PEDRO
CARRERA RABARTE CANDIDO
[HEREDEROS DE]

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GOLMÉS
ÀMBIT ENTRE EL LÍMIT DE TERME AMB MOLLERUSSA, L’ANTIGA N-II, EL FERROCARRIL I ELS SUD-1 I SUD-20

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Ajuntament de Golmés

DOCUMENT PER L’APROVACIÓ INICIAL _MEMORIA
JUNY 2019

89

6412101CG2161S0001DR

90

6111146CG2161S0001UR

91

6111142CG2161S0001JR

92

6111141CG2161S0001IR

93

6111140CG2161S0001XR

88

CL CARRETERA N II 43
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 27[B]
25241 GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL CARRETERA N II 25241
GOLMES [LLEIDA]
CL VALL DE BOI 6 25241
GOLMES [LLEIDA]

PLAURSA SA
RAMES FONTANET FRANCISCA
VICENS PENELLA PEDRO
PINENT MITJANA GASPAR 50,00%
ZALABARDO PAGES TERESA 50,00%
LLUMA SIMO JUAN
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