
   
 
 
 

                          AJUNTAMENT     DE    MOLLERUSSA 

 
 

 
 
 

  
                               MODIFICACIÓ DEL POUM VIGENT PER  
             LA TRANSFORMACIÓ  D’ÚS D’UN TERRENY D’EQUIPAMENT  
                        EN SÒL PER ACTIVITATS I LA COMPENSACIÓ  
      CONSISTENT EN LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA PROPIETAT 
                             DE TERRENYS AL PARC DE  LA SERRA 

 
(Document per l’aprovació inicial) 

    
 
                  

 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
SERVEIS TÈCNICS 
 
Carles R. Guerrero Sala,    Col. 19.148 
 Arquitecte  i  Tècnic  urbanista 
 
Juny de 2016 
      

 



AJUNTAMENT DE  MOLLERUSSA             Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
 
 
 

Modificació de les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbana Muncipal de Mollerussa            2 
 

DOCUMENT   0 
DOCUMENT COMPRENSORIAL 
 
 
DOCUMENT   1 
 
ÍNDEX GENERAL 
 
0. Antecedents.  

0.a. Informe SSTT del Serveis Territorial d’Urbanisme de Lleida del 31 de març de 2015 
0.b. Comentaris a les prescripcions fetes al informe dels ST d’Urbanisme 

 
1. Peticionari  i  Objecte 

1.a. Peticionari 
1.b. Objecte 
 

2. Situació i estructura de la propietat 
2.a. Situació actual dels terrenys d’equipament que es proposa transformar en terrenys 
susceptibles d’aprofitament privat. 

 2.b. Finca de propietat privada situada al Parc de la serra a cedir a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
3. Ordenació vigent 
 3.a. Terrenys de la brigada municipal (antic PP B-7) 

3.b. Aplicable als terrenys privats situats a la Serra  
 
4. Marc legal urbanístic 
 
5. Justificació de la solució adoptada 
 5.a.  Justificació de la transformació i compensació dels terrenys d’equipaments de la brigada  
           municipal. 

5.b.  Interès municipal 
 5.c.  Interès comarcal 
 
6. Ordenació proposada 

6.a. Terrenys de la Serra 
6.b. Nova ordenació dels terrenys de la brigada municipal 

 
7. Justificació del compliment d’altres determinacions 

7.a. Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
7.b .Identificació de les determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 
7.c. Determinacions de les normes urbanístiques proposades 
7.d. Observança dels criteris generals aplicables a les modificacions de planejament. 
7.e. Memòria social 
7.f. Estudis de mobilitat 
7.g. Informe de sostenibilitat econòmica 
7.h. Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’actuació i agenda 
7. i. Justificació de no incorporar restriccions a l’accés o a l’exercici d’activitats econòmiques 

 
8. Tramitació de les modificacions 

8.a. Tramitació urbanística 
8.b. Tramitació ambiental 
 
 

 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE  MOLLERUSSA             Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
 
 
 

Modificació de les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbana Muncipal de Mollerussa            4 
 

 
 

 
 
 
 

DOCUMENT   1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE  MOLLERUSSA             Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
 
 
 

Modificació de les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbana Muncipal de Mollerussa            5 
 

0. ANTECEDENTS 
 

 
 
 
 
0.a. Contingut del informe dels ST de la CTU de Lleida de data 31 de març de 2015 
 
En escrit del 31 de març de 2015, corresponent a l’expedient RN: 2014 / 054902 / L, els Serveis 
Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat, varen notificar a l’ajuntament de 
Mollerussa la necessitat de redactar un text refós del document aprovat inicialment per l’Ajuntament de 
Mollerussa que incorporés un seguit d’esmenes que afectava als dos propòsits plantejats en el document 
tramès per l’Ajuntament de Mollerussa.  
 
Atès la finalitat d’aquest document, solament fem referència als punts del referit informe que incideixen 
en la transformació en sòl susceptible d’aprofitament privat dels terrenys d’equipament actualment 
ocupats per la brigada municipal i en canvi de titularitat dels terrenys privats situats a la Serra. Per tant 
els punts del informe de la CTU a observar en aquest document són els següents: 
 
 

1. Pel que fa a la justificació de la suficiència dels equipaments de titularitat pública, al tindre en 
compte únicament aquells que tenen qualificació urbanística assignada pel POUM, excloent els 
equipaments indicatius de l’àrea especialitzada de la Serra. 
 
2. Adequar ..... 
  
3. Garantir ... 
 
4. Incorporar en el document la cessió del 15% del increment d’aprofitament urbanístic. 
 
5. Cal determinar una figura de gestió urbanística adequada a la finalitat de la proposta; atès que 
no es considera coherent delimitar polígons d’actuació urbanística de les dues actuacions, al 
suposar incorporar dos classificacions diferents de sòls, la de sòl no urbanitzable en relació als 
sòls de la Serra i la de sòl urbà en relació a la resta de sòls. 
 
6. Cal incorporar en la proposta la documentació de l’article 99.1.b de la Llei d’urbanisme vigent, 
pel que fa a la previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret 
per aquesta execució (obtenció de sòl públic). 
 
7. Cal que l’informe de sostenibilitat econòmica del document ponderi el impacte de l’actuació 
prevista en les finances públiques, donat el cost de la proposta per part de l’Ajuntament de 3.465 
€. 
 
8. Cal incloure en l’article 158 i en el plànol d’ordenació proposat, les prescripcions de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre. ( S’especifiquen al punt * ) 
 
 
9. Cal esmenar les errades materials següents: 
 

- Suprimir de l’article 158.6 del POUM, l’últim paràgraf proposat, atès que és innecessari. 
- Cal ... 

 
 
(*) Informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 

Informe  IP-2015-018-DG Expedient  CAP-2014-280 
 
- En les zones de protecció de les carreteres existents s’haurà de respectar les limitacions d’usos 
fixades al TRLC i el Reglament General de Carreteres. En aquest sentit, cal dibuixar als plànols 
d’ordenació les línies de protecció de protecció de la carretera L-200 definides al DL 2/2009, de 
25 d’agost, TRLC. 
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- Les parcel·les confrontants a la carretera L-200 no hi tindran accés directe. La connexió de la 
vialitat dels sectors afectats per aquesta Modificació puntual del POUM i la carretera L-200 
s’haurà d’ajustar a la normativa sectorial. 
 
- Cal incloure l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi ambient nocturn. En el cas de produir-se 
contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà d’executar, a 
càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 
 
- La xarxa de drenatge corresponent als sectors afectats per aquesta Modificació puntual hauran 
de ser completament independent de a de les carreteres. Els possibles creuaments i 
paral·lelismes amb les carreteres dels elements que configurin les diferents xarxes de serveis, 
s’hauran d’ajustar en el projecte d’urbanització a allò que determina l’article 104 del Reglament 
General de Carreteres, així com a les normatives tècniques aplicables en cada cas. 
 
- No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a 
la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de complir 
amb allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i en tant no entri el vigor el desplegament reglamentari d’aquesta llei, el reglament 
aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no contradigui la llei vigent, no s’hi 
oposi i no sigui incompatible. 
 
- Pel que fa a la publicitat visible des de la carretera L-200 s’hauran de respectar els 
requeriments establerts en l’article 42 del Text refós de la Llei de Carreteres, modificat per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 
 
- El planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin les carreteres de la Generalitat 
de Catalunya hauran de donar compliment a totes les prescripcions anteriors i hauran d’obtenir 
l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Lleida. 

 
 
 
 
 
0.b.  Comentaris respecte a les prescripcions fetes al informe dels ST de la CTU  
 
Del contingut dels dos informes rebuts al respecte del contingut de la proposta de modificació, 
considerem oportú fer els següents comentaris. 
 
 
 
1. Informe de Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 
 
Per tal d’estalviar endarreriments innecessaris en la tramitació administrativa d’aquest document 
atribuïbles a discussions tècniques més o menys interessants, aquest incorpora íntegrament a la fitxa 
que regula les condicions d’ordenació i gestió del nou polígon PA-09, a l’apartat d’ordenació proposada 
punt 6 d’aquest document,  les prescripcions indicades per tal de satisfer el contingut del requeriment. 
 
Volem fer constar però, que l’obligació d’incloure de manera explícita al document en tràmit de les 
indicacions fetes a l’informe de la DG d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre és, al nostre parer, 
totalment innecessària ja que en la major part del seu contingut es referix al compliment de 
determinacions de la normativa sectorial d’obligada aplicació en tots els casos, i que el POUM vigent 
actualment a  Mollerussa no solament ha  d’observar, si no que a la seva normativa urbanística s’hi 
refereix de manera explícita o general en diversos punts, entre ells al Títol IV a la regulació dels sistemes 
i de manera especial a la regulació del sistema viari; a la regulació del contingut dels projectes 
d’urbanització –article 15 i 16- ; a la regulació de la Intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl; 
etc. 
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Pel que fa a la inclusió al informe sectorial de la referència explícita a l’obligatorietat del compliment de la 
legislació referent a al control ambiental de les activitats, amb independència que formi part o no de 
l’àmbit competencial del DGIMT, es tracta d’un aspecte sotmès al compliment de la normativa específica 
vigent i que, en qualsevol cas, està igualment regulat al Capítol IV del Títol Complementari de la 
normativa urbanística del POUM vigent.  
 
Per altre costat, cal tindre en compte que els terrenys actualment ja estan totalment urbanitzats i que de 
la nova ordenació proposada no se’n deriva uns requeriments d’urbanització diferents. 
 
 
2. Informe dels Serveis Tècnics del Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida. 
 
1)  A la vista de les prescripcions fetes al informe de referència, considerem oportú fer una observació a 
allò que s’indica al punt 1r del informe. (Veure punt 5.a.1 d’aquesta memòria i plànol 5.b) 
 
Els equipaments situats dins de l’àmbit de l’àrea especialitzada de La Serra, que el POUM inclou dins del 
Parc Territorial del mateix nom, no tenen caràcter indicatiu ja que resten assenyalats al plànol 
d’ordenació número 4 “Gestió i ordenació del sòl urbà” i no al plànol número 10 “d’Ordenació indicativa”.  
 
A la normativa del POUM, a l’article 82 “Tipus de sistemes: sistemes indicatius”, al seu punt 4 es diu que 
tenen caràcter indicatiu els equipaments que figuren al plànols d’ordenació amb la clau (N), cosa que no 
consta a cap dels equipaments de l’àmbit referit. 
 
Altrament a l’article 169 de la normativa del POUM “Pla director del “Parc de la Serra”, al seu punt 1r on 
es descriu l’àmbit afectat, es diu: 
 

 “Inclou el conjunt de Parc territorial i d’equipaments del Parc de la Serra, on s’han localitzat 
equipaments de tipus diversos: l’Institut d’educació secundària agrària, l’estació meteorològica, 
la pista de Cross, l’aeròdrom del Pla d’Urgell i altres activitats que incideixen en l’ordenació del 
paisatge del conjunt.” 

 
Es a dir, es fa uns indicació precisa d’alguns dels equipaments existents, assenyalats als plànols 
d’ordenació, per la qual cosa entenem que es reafirma el caràcter de vinculants, cosa que no podia ser 
d’altra manera ja que en tots els casos es tracta d’equipaments existents.. 
 
Finalment, respecte a la interpretació de que atès que els equipaments situats dins de l’àrea 
especialitzada de La Serra delimitada al Pla Territorial Parcial de Ponent (AD  24 / 07 / 2007), no haurien 
de computar dins dels equipaments municipals considerats per la justificació de la disminució global de la 
superfície d’equipaments que aquest document proposa, no hi cap indicació al respecte ni en el DL 
1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya ni en les Normes d’ordenació 
territorial del PTPP, en especial als article 3.13 i 3.14 que regulen les àrees especialitzades. Entenem 
que es tracta d’una interpretació tècnica  com a mínim discutible, ja que: 
 

• Estem davant d’una “àrea especialitzada” que no té funcionalitats residencials ni d’activitat 
econòmica (industrial), si no purament d’equipaments. 
 

• No existeix cap mena de figura societària o administrativa que reguli la funcionalitat de l’àmbit, tot 
ell sotmès a la normativa del POUM de Mollerussa, amb independència de la titularitat pública o 
privada dels equipaments. 
 

• Cas d’excloure algun dels equipaments situats dins de l’àmbit del Parc de La Serra adduint raons 
de supramunicipalitat, hauríem de fer-ho igualment amb el Centre d’Assistència Primària o la 
Piscina Coberta, situats dins del nucli urbà de la població, i que clarament serveixen a una 
població que ultrapassa la del municipi de Mollerussa?. 

 
En tot cas, per tal de facilitar la tasca dels SSTT del Servei Territorial d’Urbanisme, els equipaments 
situats dins de l’àmbit de La Serra, es computen a part, per tal de deixar al seu criteri la validesa dels 
anteriors raonaments.  
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1. PETICIONARI  I  OBJECTE 
 
1.a. Peticionari 

 
Ha instat la redacció d’aquest document l’Ajuntament de Mollerussa, el qual està adscrit als Serveis 
Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Per tant, correspon a la iniciativa pública la modificació de 
planejament que es proposa en aquest document. 
 
1.b.  Objecte 
 
L’ajuntament de Mollerussa és titular d’uns terrenys situats al sud de la població, al costat est de la 
sortida cap a Miralcamp, que actualment formen part del sistema d’equipaments públics i que provenen 
de cessions obligatòries per aquest equipament establertes per la legislació urbanística d’aplicació.  
 
Per la seva ubicació respecte del nucli urbà, just al límit amb el municipi de Miralcamp en una situació 
molt perifèrica respecte de la població de Mollerussa, aquests equipaments no es consideren funcionals 
per a la seva finalitat al serveis del conjunt de la població, i si per l’aprofitament privat propi de les àrees 
industrials en les quals s’emplacen. 
Per aquesta raó l’Ajuntament de Mollerussa proposa la transformació d’ús d’equipament a sòl susceptible 
d’aprofitament privat amb la mateixa qualificació  urbanística dels terrenys adjacents d’acord amb allò 
que es regulava al Pla parcial del sector industrial B-17 Torre Pintó. 
 
 

 
 
Situació dels terrenys d’equipament a transformar a sòl amb aprofitament   
 
Situació dels terrenys que passaran a titularitat municipal 
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Per tal de compensar la pèrdua d’aquests equipaments, l’Ajuntament de Mollerussa obtindria la titularitat  
d’uns terrenys a la Serra, ubicats dins de l’àmbit del Parc territorial definit pel POUM vigent, on 
l’ajuntament ja ha realitzat altres actuacions similars de permuta de sòl amb l’objecte d’augmentar la 
propietat pública dels terrenys d’aquest àmbit que actualment ja és de més del 90% dels 613.969 m2 de 
la seva superfície, en una part del terme municipal on es concentren gran nombre d’equipaments públics.  
 
Per tal de fer possible la gestió de les propostes de planejament que conté aquest document, els nous 
sòls susceptibles d’aprofitament privat procedents de la transformació d’ús d’equipaments actuals, així 
com els terrenys que corresponen al nou  equipament de Cal Jaques, s’inclouran dins de polígons 
d’actuació urbanística que faci possible les compensacions urbanístiques i les cessions del 15% 
d’aprofitament de nova creació que estableix la Llei d’urbanisme, i donar així compliment a l’escrit del 
Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida, del 31 de març de 2015.  
 
 
 
 
2. SITUACIÓ I ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 
 
2.a. Situació actual dels terrenys d’equipament que es proposa transformar en terrenys 
susceptibles d’aprofitament privat. 
 
 
Els terrenys d’equipament, actualment ocupats per les instal·lacions de la brigada municipal provenen de 
l’antic Pla parcial B-7 industrial que definien les antigues Normes subsidiàries de planejament, i 
corresponien a les cessions obligatòries en concepte d’equipament, del 10% d’aprofitament i a una 
parcel·la d’aprofitament privat, totes elles són actualment propietat de l’Ajuntament de Mollerussa. 
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Segons les dades del cadastre d’urbana, els terrenys corresponen a dues parcel·les diferents: 
 

• Parcel·la que limita amb el terme municipal de Miralcamp, amb referència cadastral número 
4196622CG049N0D01YR, amb una superfície de 2.741 m2.  Té una valoració cadastral 
actualitzada a l’any 2013 de 51.579,23 €, corresponent únicament al valor del sòl ja que la 
parcel·la no està edificada. 
 

• Parcel·la situada entre l’anteriorment descrita i la primera de les naus edificades, amb referència 
cadastral 4196621CG2049N0001BR, amb una superfície de 639 m2, i una valoració cadastral 
referida a l’any 2014 de 17.639,46 € referida únicament al sòl ja que no està construïda. 
 

• La superfície cadastral total és de 3.380 m2, i la valoració cadastral resultant és de 
69.218,69 €. 

 
 

 
 
En verd el límit de terme entre Miralcamp i Mollerussa, i en vermell discontinu l’àmbit de l’equipament. 
 
Segons les dades que consten a l’Ajuntament, que corresponen als documents de cessió obligatòria i del 
10% d’aprofitament provinents sector del B-17, i cessió addicional d’una parcel·la privada, les superfícies 
dels terrenys és de : 
 

• Terrenys d’equipament        948,00 m2 
• 10% d’aprofitament  1.503,00 m2 
• Parcel·la addicional     639,00 m2 
• SUPERFÍCIE TOTAL  3.090,00 m2 

  
Així doncs a partir de d’ara, als efectes dels objectius d’aquest document la superfície de l’àmbit 
de sòl a transformar i que avui dia estan qualificats com a equipaments, serà de 3.090 m2. 
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2.a.2. Finca de propietat privada situada al Parc de la Serra a cedir a l’Ajuntament de Mollerussa 
 
Pel que fa als terrenys pels quals es pretén compensar la transformació del sòl destinat a equipament, es 
tracta d’uns terrenys rústics situats a la Serra, que inclouen quatre finques cadastrals diferents amb les 
característiques següents : 

 
 
En vermell les parcel·les cadastrals rústegues afectades 
 

a) Parcel·la rústica situada al polígon 7 parcel·la 6, amb referència cadastral 
25172A007000060000SZ, amb una superfície de 5.613 m2 i un valor cadastral referit a l’any 
2014, segons modificació del cadastre del 2009, de 18.808,79 €. 
 

b) Parcel·la rústica situada al polígon 7 parcel·la 7, amb referència cadastral 
25172A007000070000SU, amb una superfície de 2.331 m2 i un valor cadastral referit a l’any 
2014, segons modificació del cadastre de 2009, de 7.811,02 € 

 
c) Parcel·la rústica situada al polígon 7 parcel·la 8, amb referència cadastral 

25172A007000080000SH, amb una superfície de 7.570 m2 i un valor cadastral referit a l’any 
2014, segons modificació del cadastre de 2009, de 25.366,58 €. 
 

d) Parcel·la rústica situada al polígon 7 parcel·la 9, amb referència cadastral 
25172A007000090000SW, amb una superfície de 10.890 m2 i un valor cadastral referit a l’any 
2014, segons modificació del cadastre de 2009, és de 36.491,70 €. 

 
Segons el resultant de les dades cadastrals, les quatre parcel·les contigües tenen una valoració 
cadastral de 88.478,09 € i una superfície total de 26.404 m2, que és la superfície que es 
considerarà als efectes d’aquest document. 
 
En el moment de la redacció d’aquest document, solament disposem de  l’escriptura de compra venda  
corresponent a la parcel·la cadastral d), que és de data 13 d’abril de 1994, atorgada pel notari José 
Salvia Caselles, i consta una superfície de 11.780 m2 i s’identifica com a finca inscrita al Tom 751, foli 
62, llibre 25 del Registre de la propietat número 3 de Lleida. 
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Terrenys afectats 
  Límit de terme Mollerussa / Fondarella 
 
 
 
 
 
3.  ORDENACIÓ  VIGENT 
 
Els instruments de planejament actualment vigents que estableixen el marc urbanístic aplicable a 
aquesta modificació, són els següents: 
 

• Pla territorial parcial de Ponent (Les terres de Lleida), aprovat definitivament el 24 de juliol de 
2007. 
 

• Pla director urbanístic del Pla d’Urgell. En tràmit. (Aprovació inicial CTU de Lleida 21 d’octubre de 
2010) 

 
• Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) de Mollerussa, aprovat definitivament per la Comissió 

territorial d’urbanisme de Lleida del 26 de febrer de 2009 (Exp. 2008 / 034097 / L 
 
Antecedents: 
 
Com ja s’ha dit anteriorment els terrenys d’equipament procedeixen del desenvolupament urbanístic del 
Pla parcial del sector B-17 definit a les Normes subsidiàries de planejament vigents a Mollerussa fins a 
l’aprovació del nou POUM, ara vigent. 
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Segons les dades que consten a l’Ajuntament, que corresponen als documents de cessió obligatòria i del 
10% d’aprofitament provinents sector del B-17, i cessió addicional d’una parcel·la privada, les superfícies 
dels terrenys és de : 
 
3.a. Ordenació vigent aplicable als terrenys d’equipaments de la brigada municipal (antic PP B-7) 
 
Segons allò establert al POUM vigent, les determinacions urbanístiques del POUM vigent aplicables als 
terrenys d’equipament actualment ocupats per la brigada municipal d’obres, són les següents: 
 

 
   Regim urbanístic actualment aplicable als terrenys a transformar : 
 
Les condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús aplicables al sistema d’equipaments públics, dins del qual 
es troben adscrits els terrenys a modificar, es regulen als articles del 121 al 126 de les normes 
urbanístiques del POUM de Mollerussa, on s’estableix el següent: 
 

article 122.  Definició i identificació 
1. El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 
comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessàries en funció de les característiques socio-
econòmiques de la població. 
2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau E. 
 
article 123.  Titularitat 
1. Els sòls que el present POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema d'equipaments 
comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals, seran en general de titularitat pública. 
2. No obstant el que s'estableix al punt primer d'aquest article, els equipaments privats existents abans de 
l'entrada en vigor d'aquest POUM, siguin generals o locals, conservaran la seva titularitat privada sempre i 
quan puguin acreditar que vénen realitzant la seva activitat privada conforme a l'ús dominant pel qual 
aquest POUM ha qualificat el sòl o l'edificació, abans de la data esmentada. En cas que es produeixi el 
cessament definitiu o el canvi de l'ús dominant, l’Administració podrà adquirir el sòl o l'edificació. La 
legitimació de l'expropiació de sòls qualificats d'equipaments que siguin de titularitat privada requerirà la 
prèvia assignació d'un ús concret i la justificació de la necessitat de la titularitat pública mitjançant un pla 
especial. 
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3. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic quan 
aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l'equipament, i dels objectius d'aquest Pla. 
 
article 124.  Règim general 
En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació dels equipaments 
s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les corresponents 
disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant planejament especial. 
article 125. Condicions d'ús 
1. Usos dominants: equipaments d'acord amb el que estableix l'article 52 i 55 dels paràmetres comuns 
d'aquestes Normes, que tinguin interès públic social o comunitari. 
2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de 
l'equipament. En aquest sentit, el POUM reconeix com a compatibles els usos existents en els 
equipaments en el moment de l'aprovació inicial que estiguin d'acord amb la definició anterior d'aquest 
mateix apartat. 
3. De manera excepcional, s'admet l'ús d'habitatge unifamiliar, la finalitat del qual sigui el servei de 
vigilància o manteniment de la instal·lació. 
4. Pel que fa a l'ús de cementiri, s'estarà al que disposa la legislació sectorial vigent i, en concret, allò que 
s'assenyala en els Decrets de la Generalitat 42/1981, de 16 de febrer, i 250/1987, de 7 de juliol. 
5. En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en l'actualitat, aquest POUM determina 
aquest ús com a dominant. 
 
article 126.  Condicions d’ordenació i edificació 
1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’equipaments s’ajustarà a les necessitats funcionals dels 
diferents equipaments, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les 
condicions ambientals del lloc. 
2. L’ordenació de les dotacions i d’equipaments s’estableix en la regulació dels sòls urbà i urbanitzable. 
Les determinacions previstes per aquest últim són aplicables pels equipaments i dotacions emplaçats en 
sòl no urbanitzable. 
3. Les dotacions localitzades en sòl urbà hauran d’ajustar-se a les condicions d’edificació del seu entorn. 
No obstant, i pel paper i funció d’aquestes peces, s’admetrà una configuració especial justificada en el 
mateix projecte de l’equipament públic. 
4. Els possibles equipaments privats que s’autoritzin precisaran de la tramitació del corresponent pla 
especial per la seva assignació d’usos i per la justificació de la seva integració en el conjunt consolidat 

 
 
 
Pel que fa al règim aplicable un cop transformat l’ús actual d’equipament, seria el corresponent a la zona 
d’indústria entre mitgeres, clau 7, en la seva subzona 7a.4 que correspon als terrenys desenvolupats pel 
Pla parcial PP-7 (a la normativa hi figura per error PP-17), que es regula dels  articles 157 al 158 de les 
normes urbanístiques. 
 
Segons la definició de caràcter general , la zona d’indústria entre mitgeres  inclou a les naus industrials 
de reduïdes dimensions i que tenen possibilitat d’instal·lar-se a l’interior de la ciutat o de forma separada 
del nucli sense ocasionar molèsties a les edificacions residencials veïnes. Per a la subzona 7a.4 
s’estableixen els següents paràmetres bàsics d’aplicació: 
 

• Parcel·la mínima  1.500 m2 
• Alçada màxima   10 m 
• Nombre màxim de plantes 2P (Planta baixa +1) 
• Índex d’edificabilitat neta 1,1 m2st7m2s 
• Ocupació màxima parcel·la 70% 
• Separacions mínimes : 

- A carrer 8 m 
- A lateral 5 m 
- A fons  8 m 

• Condicions específiques d’ús i aparcament segons article 158.5 i 6, constituint l’ús dominant l’ús 
d’Industria del tipus I. 
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3.b. Ordenació vigent aplicable als terrenys privats que passarien a sòl públic situats al Parc de la 
Serra 
 
3.a.1. POUM de Mollerussa 
 

 
 

   Règim urbanístic aplicable als terrenys privats objecte de la modificació 
 
Els terrenys que es pretén obtenir a canvi de la transformació urbanística de l’equipament ocupat per la 
brigada municipal, es situen dins de l’àmbit de la Serra i, segons les determinacions del POUM vigent 
resten inclosos en el sistema d’espais lliures, dins de la categoria corresponent als Parcs territorials, als 
quals se’ls hi atribueix la clau Pt.  
 
A les normes urbanístiques del POUM vigent, el règim urbanístic aplicable és defineix als article del 104 
al 110.  De manera especial a l’article 106 es defineixen les característiques pròpies dels terrenys 
inclosos dins del sistema de Parcs territorials, incidint de manera especial en la inclusió de terrenys 
obtinguts per cessions o altres sistemes d’adquisició establerts per la legislació urbanística. 
 
Per altre costat, els articles 108 i 109 concreten la necessitat de redactar un Pla director que els reguli, 
així com les condicions d’ús principals, i aquells usos que són igualment compatibles: 
 

article 109.  Condicions d'ús 
1. Ús dominant: espai lliure, d'acord amb el que estableix l'article 52 dels paràmetres comuns d'aquestes 
Normes. 
2. Usos compatibles: agrícola, educatiu, aeronàutic, cultural i esportiu. 
- S'admeten aquests usos sempre i quan siguin activitats compatibles amb els objectius del sistema i 
complementàries de l'ús d'esbarjo i de lleure, i de protecció i de promoció de la natura i del medi ambient.  
- També s'admeten instal·lacions per a la pràctica esportiva, sempre i quan no excedeixin del 15% del sòl 
executat i siguin d'ús i de domini públic. 
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3. L'ampliació o la restricció dels usos compatibles i la determinació del règim de la titularitat es regularà 
mitjançant l'elaboració d'un pla director. 
 
4. Mentre no es redacti el corresponent Pla Director, en els sòls qualificats de sistema d’espais de parcs 
territorials no s’admetrà cap tipus de construcció nova. Les edificacions existents residencials s’estaran al 
règim de volum disconforme, podent-se autoritzar obres de reforma i rehabilitació, i essent prohibides les 
obres d’ampliació de volum o de nova planta. 
 
5. En els sòls qualificats de parc territorial, no s’admetrà l’obertura de nous camins ni accessos, i els 
existents hauran de ser urbanitzats conforme a la seva condició d’espais de protecció paisatgística. 
6. S’admet l’ús d’habitatge unifamiliar només quan aquest és complementari i vinculat a d’altres usos 
admesos i compatibles amb els objectius del parc, amb la finalitat de manteniment de les instal·lacions i 
de vigilància de l’entorn. 

 
 
Cal tindre en compte que en data 29 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Mollerussa  va aprovar 
inicialment la modificació puntual del POUM per la delimitació d’un àmbit de Pla especial a la Serra, amb 
l’objecte de substituir les referències que el POUM vigent fa al Pla Director de la Serra per la figura de 
Pla especial de la Serra, per tal de facilitar-ne el seu desenvolupament i ordenació. Aquesta modificació 
està actualment en tràmit. 
 
En qualsevol cas, la modificació que aquí es tramita NO afecta a l’actual regulació urbanística 
dels terrenys, ja que únicament es persegueix el canvi de propietat de privada a pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.a.2. Pla territorial parcial de Ponent (Les terres de Lleida) 
 
Respecte de les determinacions del Pla territorial parcial de Ponent, a la seva informació gràfica i més 
concretament al plànol F amb el títol d’Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 
d’infraestructures, s’identifica l’àmbit afectat dins del sistema d’assentaments, que no dins del  
sistema d’espais oberts, com a àrea especialitzada d’ús d’equipaments.  
 
Al Títol III de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de Ponent, i més concretament a 
l’article 3.3 es defineixen com a àrees especialitzades les que “constitueixen una situació de fet que el 
Pla té per objectiu racionalitzar per tal de millorar el funcionament del territori”. A l’article 3.13 de les 
mateixes Normes, es defineixen les estratègies per a les àrees especialitzades, i de manera 
generalitzada s’opta per la consolidació d’aquelles que es recullen al planejament urbanístic, tot i 
millorant la seva integració urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.a.3. Pla director urbanístic del Pla d’Urgell 
 
Tot i que actualment la tramitació d’aquest document està aturada, entenem que cal fer esment que 
l’àmbit de la Serra és objecte d’atenció específica per part de les determinacions del PDU, al integrar-lo 
dins de la xarxa de Parcs territorials de la comarca del Pla d’Urgell, juntament amb els de l’Estany 
d’Ivars-d’Urgell i Vila-Sana i el dels Tossals de Margalef, aquest últim a Torregrossa. 
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A l’article 23 de la Normativa del PDU, es diu que: 
 

Article 23.  Parcs territorials 
1. El PDU_PU considera els parcs territorials coma elements territorials bàsics de l’ordenació 
dels espais oberts del Pla d’Urgell, definits a l’article 22 d’aquestes Normes. 
2. Els parcs territorials compleixen amb les funcions de preservar els entorns dels principals 
elements catalogats, mantenir les funcions ambientals i d’especial interès paisatgístic o de 
fomentar l’ús d’esbarjo i de lleure de forma compatible amb la preservació  dels valors naturals. 
El PDU_PU reconeix com a parcs territorials els següents àmbits: 
-  Parc territorial de l’Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-Sana. 
- Parc territorial del Tossal de les Tenalles, del Tossal de la Serra i del Tossal de l’Infern (La 
Serra). 
- Parc territorial dels Tossals de Margalef. 

 
Per altre costat l’article 25, diu: 
 

Article 25.  Parcs territorial del Tossal de les Tenalles, del tossal de la Serra i del Tossal de 
l’Infern (La Serra) 
1. El PDU_PU  estableix la necessitat de redactar un pla especial que delimiti i precisi l’àmbit 

del Parc territorial, ajustant el proposat en els plànols d’ordenació, i que ordeni i estableixi 
el règim d’usos, d’activitats i d’edificacions dins de l’àmbit del parc que, en tot cas, complirà 
amb el que s’estableix als articles 5, 6 i 7 del RLUC. 

 
 

 
2. En tant no s’aprovi el pla especial a l’àmbit delimitat com a Parc territorial serà d’aplicació la 
regulació de sòl de protecció especial d’acord amb l’article 18 d’aquesta Normativa. 

 
Queda clar l’especial atenció que el PDU_PU prestava a l’àmbit de la Serra. 
 
Pel que fa a les referències a la figura del Pla Director Urbanístic, ens remetem a allò que 
es diu al punt 3.a.1. respecte a la seva assimilació amb un Pla especial urbanístic. 
 
 
 
 
4.  MARC LEGAL URBANÍSTIC 
 
Ja que, com es desenvoluparà en aquest punt i el següent, la modificació de planejament que es 
proposa en aquest document suposa una transformació d’usos que incrementa el sostre edificable 
destinat a aprofitament privat, en aquest cas d’ús industrial o d’activitat, caldrà justificar de manera 
expressa : 
 

• La suficiència dels equipaments previstos o existents, així com el interès públic en destinar sòl a 
altres sistemes urbanístics de tipus públic. (Art. 97.2.d) Tercer del DL 1/2010, modificat per 
l’article 39 de la llei 3/2012 ), que per altra banda afecta al primer requeriment de del informe dels 
ST de la CTU (Ref. RN. 2014 / 054902 / L) 
 

• La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre finques afectades, públiques 
o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici d’aquest procediment de modificació, i els títols 
en virtut dels quals han adquirit els terrenys. (Art. 99.1.a) del DL 1/2010, modificat per l’article 39 
de la llei 3/2012 ) 
 

• La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 
immediata del planejament i l’establiment del termini concret per aquesta execució, el qual ha 
d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. (Art. 99.1.b) del DL 1/2010, modificat per 
l’article 39 de la llei 3/2012 ), que per altra banda afecta al requeriment 6) del informe dels ST de 
la CTU (ref. RN: 2014 / 054902 / L). 
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• Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 

comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació, Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i 
financera, com a separata. (Art. 99.1.a) del DL 1/2010, modificat per l’article 39 de la llei 3/2012 ), 
que per altra banda afecta al requeriment 7) del informe dels ST de la CTU (ref. RN: 2014 / 
054902 / L) 
 

• Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de sostre 
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de 
sòl amb aprofitament, han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic, aspecte contemplat al punt 4) del informe de requeriments dels ST de la 
CTU. 
 

 
Pel que als articles del decret Legislatiu  1/2010, de 3 d’agost, d’urbanisme de Catalunya, modificada per 
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, es transcriuen tot 
seguit amb el redactat que consta al Text consolidat de la Llei: 
 
 
 

Article 97  Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic
47  

.
47

 Apartat 2.a modificat, i apartats 3 i 4 afegits per l’art. 39 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.  
 
1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la 
proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.  
 
 
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les 
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents:  
 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament 
anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 
concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar 
part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes 
que objectivament en legitimin la modificació.  
 
b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible.  
 
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes 
d'ordenació territorial.  
 
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que 
no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits següents:  

 
Primer: Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l'article 
98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les 
zones verdes o els  equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a 
sistemes urbanístics generals o locals.  
 
Segon: Quan en un àmbit d'actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls 
qualificats de sistema d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en 
compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 
d'equipament se substitueixi per la d'habitatge dotacional públic, amb els límits i les 
justificacions que estableix aquesta llei.  
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Tercer: Quan es redueix, a nivell de l'àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 
d'equipaments de  titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels 
equipaments previstos o existents,  ni la concurrència d'un interès públic prevalent de 
destinar els sòls a un altre sistema urbanístic  públic.  
 
Quart: Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de 
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o 
funcionalitat per a la implantació dels usos propis d'aquesta qualificació.  
 
Cinquè: Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sòls 
que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de 
titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans 
que la modificació sigui executiva.  

 
 

 Article 99   Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la 
transformació dels usos

49  

. 
49

 Títol i article modificats per l’art. 40 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.  
 
1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos 
establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents:  
 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant 
la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents 
expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca 
d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del 
cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la 
gestió urbanística, i la seva identitat.  
 
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 
immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha 
d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació.  
 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, 
com a separata.  

 
2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 resten també 
subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents:   
 

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una vigència inferior 
a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent, abans 
de la tramitació. L’informe ha d’ésser demanat per l’administració competent per a tramitar-lo i 
s’entén emès en sentit favorable si transcorren tres mesos des que es va sol·licitar sense que 
s’hagi notificat. Els motius que justifiquen la modificació han d’estar explicitats convenientment en 
la sol·licitud d’informe i s’han de fonamentar en raons d’interès públic degudament enumerades i 
objectivades.  
 
b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres 
d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que l’administració actuant adopti les 
mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per retornar a l’ordenació anterior a la 
modificació.  
 
3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de sostre 
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sòl 
amb aprofitament, han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic.  
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5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
5.a.  Justificació de la transformació i compensació dels terrenys d’equipaments de la brigada 
municipal    
 
Com ja s’ha dit al primer apartat aquest document, al punt d’Antecedents 0.b.2, mostrem el nostre total 
desacord amb la prescripció 1 del informe redactat pels ST de la CTU (RN: 2014 / 054902 / L) al 
respecte de la manera de computar els equipaments ja que tots els equipaments indicats al plànol de 
“Gestió i ordenació del sòl urbà”, número 4, són vinculants i no indicatius.  
 
Que siguin vinculants als efectes del POUM, no vol dir que ja estiguin desenvolupats per un ús concret. 
 
En qualsevol cas, per tal de donar compliment a les prescripcions dels ST de la CTU, respecte del total 
dels terrenys d’equipaments del municipi, procedirem a detreure els de l’àrea especialitzada de la Serra. 
 
Actualment la titularitat pública de terrenys dins de l’àmbit de La Serra, ajuntament de Mollerussa i 
Generalitat de Catalunya, és pràcticament el 91% dels 613.969 m2 de la superfície total de l’àmbit, 
equivalent a un 9% del total del terme municipal. Amb data setembre de 2013, l’estructura de la propietat 
dels terrenys de La Serra al terme municipal de Mollerussa, és la següent (veure plànol adjunt): 

 
Ajuntament de Mollerussa   236.691m2    38,55% de l’àmbit 
Francisco Argilés Felip       10.061 m2         1,64% 
Graus Terratzos i Paviments SL (2)    25.810 m2      4,61% 
Generalitat de Catalunya (Ensenyament) 320.236 m2    52,16% 
José Pedrós Duch      21.171 m2      3,45% 
 Superfície total de l’àmbit  613.969 m2  100,00% 
 

(1) La superfície és lleugerament diferent de la que es considera en aquesta modificació, 
però pel que fa a aquest punt no es considera significatiu. 
(2) Finques afectades total o parcialment  per la modificació 

 
Cas d’excloure els equipaments de l’àrea especialitzada de La Serra,  caldria eliminar els 
següents equipaments (veure plànol 5b): 
 

44. Aeròdrom (Escola de vol)                              67.951 m2 
45. Cros de La Serra                                           32.649 m2 
46. IES  Mollerussa (Formació professional)     25.229 m2 
47. IES La Serra                                                  13.361 m2 
48. Parc La Serra                                                  1.892 m2 
49. Circuït Parc de La Serra                                  4.146 m2 
50. Circuït cotxes                                                   5.460 m2 
51. Siloé   (Centre d’educació especial)                4.564 m2 
52. IRTA  (Estació experimental)                           2.300 m2                                

                                             TOTAL                                       157.552 m2 
 
 
 
La superfície total d’equipaments al municipi un cop exclosos els existents a l’àrea especialitzada 
de La Serra, amb classificació vinculant al POUM, es de: 
 
                                    370.086 m2 – 157.552 m2 = 212.534 m2 
 
El nombre total d’habitatges a Mollerussa és de 5.352 habitatges ocupats i de 6.577 si és 
computen els 1.184 habitatges actualment desocupats. La població actual 14.963 habitants 
(dades IDESCAT referides a l’any 2014). Es a dir, la ratio actual d’habitatges i habitants respecte 
dels equipaments existents, si s’exclou l’àrea especialitzada de La Serra, és de : 
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                        Equipaments (m2) / Total habitatges                 =  32,31 m2 / habitatges 
                        Equipaments (m2) / Total habitatges ocupats  =  39,71 m2 / habitatges ocupats 
                        Equipaments (m2) / Habitants                           =  14,20 m2 / habitant 
 

 
Entenem doncs que el municipi de Mollerussa, a la vista de la justificació de superfícies que es fa 
en aquest punt, té una suficient proporció d’equipaments públics assignats a aquest ús pel POUM 
vigent, encara que no és consideri la superfície que el mateix POUM reserva per aquest sistema 
dins de l’àrea especialitzada de la Serra. 
 
Per tal d’argumentar les raons d’interès municipal que justifiquen la tramitació d’aquesta modificació 
puntual, d’acord amb allò que es determina a l’article 97.2. d) Tercer del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, cal tindre en compte els punts següents: 
 
 ORDENACIO  ACTUAL ORDENACIO PROPOSADA 
 Qualificació Superfície 

      m2 
Equipament
   Total m2 

Qualificació Superfície 
      m2 

Equipament 
Total m2 

Terrenys 
brigada 

Equipament 
3.090,00

 
3.090,00 

Sòl privat 
Clau 7a.4 

 
3.090 

 
0,00 

Finques de 
la Serra (*) 

Parc 
territorial 26.404,00

Sistema 
públic total 
 
29.494 

Parc 
territorial 

 
26.404 

Sistema 
públic total 
 
26.404 

 
 

 

 
 

Disminució del sòl destinat a sistema públic (Equipament) -  3.090,00 m2 
Augment de la superfície de sòl privat zona industrial 7a.4 + 3.090,00 m2 

 
 
5.b.  Interès municipal 
 
Per tal d’argumentar les raons d’interès municipal que justifiquen la tramitació d’aquesta modificació 
puntual, d’acord amb allò que es determina a l’article 97.2. d) Tercer del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, cal tindre en compte els punts següents: 
 

a) Ubicació inadequada dels equipaments, procedents del Pla parcial de industrial del sector B-7, 
allunyats de les àrees residencials de la població, i que limiten amb el terme de Miralcamp, en 
terrenys allunyats d’aquest nucli. 
 

b) La adquisició a títol onerós de les finques situades a la Serra que el POUM assigna al sistema 
d’espais lliures i zones verdes i que actualment són propietat privada, significaria una forta 
inversió per part de l’Ajuntament de Mollerussa amb efectes sobre la sostenibilitat econòmica de 
l’Ajuntament, més encara quan aquest Ajuntament està sotmès a un pla de sanejament 
econòmic. 
 

c) La situació del nou equipament a adquirir dins del Parc de la Serra, és coherent amb la política 
seguida des de fa temps per l’Ajuntament de Mollerussa d’adquisició de sòl en aquest  àmbit de 
màxim interès municipal.  Cal considerar que la disponibilitat per part de  l’Ajuntament de 
Mollerussa de la titularitat d’aquestes parcel·les, fa que la seva propietat a la Serra sigui 
físicament contínua, restant únicament en mans privades una petita parcel·la de caràcter 
residual adjacent a la que s’identifica en el punt anterior, propera als terrenys de l’aeròdrom, i 
una finca al nord de l’àmbit adjacent al terme de Fondarella. 
 

d) Disponibilitat immediata dels terrenys, un cop realitzada els tràmits administratius pertinents, als 
efectes de l’agenda d’actuacions del POUM. 
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5.c. Interès comarcal 
 
En atenció als serveis públics que Mollerussa, com a centre comarcal, ha de prestar als municipis veïns 
es considera que l’actuació permet reforçar-los per les raons següents: 
 

a) Augment del sòl públic en una àrea especialitzada en la prestació de serveis públics -
equipaments-  reconeguda pel Pla territorial parcial de Ponent. 
 

b) Més sòl de titularitat pública dins de l’àmbit del Pla territorial de la Serra, definit pel Pla director 
urbanístic del Pla d’Urgell, i que té per horitzó la creació d’un parc comarcal d’àmbit supra-
municipal amb els municipis de Sidamon, Fondarella, Miralcamp i Torregrossa. 

 
 
6.  ORDENACIÓ  PROPOSADA 
 
6.a.  Terrenys de la Serra 
 
La modificació urbanística que es proposa en aquest document NO SUPOSA CAP MENA DE 
CANVI DEL RÈGIM URBANÍSTIC i de les demés terminacions que al respecte atorga l’actual 
POUM vigent als terrenys situats a la Serra. 
 
 
6.b. Nova ordenació dels terrenys de la brigada municipal 
 
El nou règim de sòl aplicable als antics terrenys d’equipament de la brigada, és el corresponent a la zona 
d’indústria entre mitgeres, clau 7, en la seva subzona 7a.4 que correspon als terrenys desenvolupats pel 
Pla parcial PP-7 (a la normativa hi figura per error PP-17), que es regula dels  articles 157 al 158 de les 
normes urbanístiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PA-09 
Ordenació proposada en el plànol d’Ordenació detallada del sòl urbà 
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Pel que fa a la normativa urbanística aplicable, és la que es determina a l’article 158 de les 
Normes urbanístiques del POUM vigent, sense que aquest document proposi cap mena de 
modificació al respecte.  
 
Atès que en compliment del punt 4 del informe dels ST de la CTU de data 31 de març de 2014 (RN: 2014 
/ 054902 / L) cal definir un polígon d’actuació que faci possible la cessió del 15% corresponent al 
increment de l’aprofitament urbanístic, és fa necessari redactar la corresponent fitxa de regulació del nou 
Polígon d’actuació PA-09, amb el següent contingut: 
 
Fitxa. Polígon d’actuació. Cal Castelló.  Codi:PA-09 
1. Àmbit: 

a. Correspon als terrenys que el POUM que ara es modifica incloïa dins del sistema d’equipaments i als 
quals aquest document proposa que tinguin la mateixa qualificació urbanística que la dels terrenys 
adjacents, és a dir la de la Zona d’indústria entre mitgeres, Clau 7a.4, que és la de la subzona d’indústria 
entre mitgeres PP-7. 

b. La superfície del polígon d’actuació és de 3.090 m2  (0,03 ha).  

2. Objectius: 

Fer possible la cessió a l’ajuntament del 15 % de cessió obligatòria de l’aprofitament urbanístic resultant 
de la transformació urbanística de l’ús del sòl, d’equipament a sòl susceptible d’aprofitament privat, tal 
com s’estableix a la legislació urbanística. 

3. Dades resultants del desenvolupament de l’àmbit: 

a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així 
com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació son els 
següents: 
 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 0 m² 0,00 % 
 Espais Lliures 0 m² 0,00 % 
 Equipament 0 m² 0,00 % 
 SÒL PÚBLIC 0 m² 0,00 % 
    
SÒL D’APROFITAMENT 
PRIVAT 

Activitats   

 Zona 7a.4  3.090 m² 100,00% 
           SÒL PRIVAT        3.090 m²   100,00%  

 
b. Edificabilitat màxima : 
L’edificabilitat màxima del Polígon d’actuació urbanístic serà la resultant d’aplicar l’edificabilitat neta que 
la normativa del POUM estableix per a la subzona d’indústria entre mitgeres PP-17, clau 7a.4, que és 
d’1,10 m2st/m2s per a la superfície de sòl privat de 3.090 m2s, 3.399 m2st. 

c. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons les determinacions establertes a la normativa del POUM 
vigent per a la subzona d’indústria entre mitgeres PP-17, clau 7a.4. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
-  El Polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació per compensació, d’únic propietari. 
- Atès que els terrenys estant totalment urbanitzats, qualsevol modificació de les infraestructures 
urbanístiques existents que siguin necessàries per l’adaptació al nou ús proposat, aniran a càrrec dels 
propietaris finals del sòl privat. En qualsevol cas les parcel·les confrontants amb la L-200 no podran 
tindre accés directe des de la carretera. 
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-  Els terrenys susceptibles d’aprofitament privat a més de l’observança de la regulació urbanística 
definida al POUM vigent per a la zona d’indústria entre mitgeres PP-17, clau 7a.4, estan obligades al 
compliment de la legislació sectorial de carreteres pel que fa a les línies de protecció de la carretera L-
200 d’acord amb allò establert al DL 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el TRLC. Igualment pel que 
fa al compliment de les lleis L 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la  
L 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el 
cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà 
d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 
- Pel que fa a la publicitat visible des de la L-200 s’haurà de respectar els requeriments establerts en 
l’article 42 del TR de la Llei de carreteres, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa. 
- El polígon és gestionarà de manera immediata a l’aprovació definitiva de la modificació puntual que 
l’empara, i sempre dins d’un termini màxim d’un any. 
 
 
 
 
 
7. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT D’ALTRES DETERMINACIONS NORMATIVES 
 
 
7. a. Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida)(PTPP) 
 
El contingut d’aquesta modificació no afecta a les determinacions contingudes al Pla Parcial de Ponent –
Terres de Lleida- que va ser aprovat definitivament el 24 de juliol de 2007. 
 
 
7. b. Identificació de les determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació (art. 
118.1.b. del D 305/2006 RLUC) 
 
Les modificacions proposades suposen la transformació de sòl d’equipaments de la brigada municipal en 
sòl susceptible d’aprofitament privat (Clau 7a.4) 

 
7. c. Determinació de les normes urbanístiques proposades (art. 118.1.c. del D. 305/2006 RLUC) 
 
Modificació dels plànols d’ordenació detallada del sòl urbà, números 5.6 i 5.7. del POUM vigent 

• Transformació de sòl dels terrenys d’equipament de la brigada en sòl susceptible d’aprofitament 
privat. 

 
7.d. Observança dels criteris generals aplicables a les modificacions de planejament. 
 
Als efectes d’allò que es diu als articles 96 i 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, les modificacions del POUM de Mollerussa que es plantegen en aquest 
document, incorporen els documents i justificacions específiques d’acord amb la finalitat perseguida. 
 
 
7. e. Memòria social 
 
La modificació proposada no afecten a altres determinacions del POUM vigent, i de manera especial a 
allò que es determina a la memòria social que s’integra al POUM, respectant les seves propostes 
bàsiques i les anàlisi i les propostes bàsiques del Pla. 
 
Així doncs no es modifiquen ni les densitats d’habitatges ni el nombre màxim d’habitatges que el POUM 
defineix per a cada àmbit de planejament i/o gestió, respectant les densitats zonals màximes, així com 
els paràmetres bàsics establerts per als Plans de Millora en sòl urbà no consolidat, i als Plans parcials 
delimitats pel desenvolupament dels sectors en sòl urbanitzable, en les condicions fixades als les fitxes 
normatives del POUM. 
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Cal ficar especialment de manifest que el contingut d’aquesta modificació no afecta a les previsions i 
determinacions que respecte a la quantitat d’habitatges subjectes a algun dels tipus establerts per la 
legislació sectorial vigent en matèria d’habitatge i de planificació urbanística es fa al POUM de  
Mollerussa, de manera especial a aquells que s’integren al sistema d’habitatge dotacional públic d’acord 
amb allò que es fixa a la memòria social del POUM. 
 
 
7. f. Estudis de mobilitat 
 
Les modificacions proposades no comporten alteracions significatives de la classificació de sòl urbà 
existent, ni contempla cap altre supòsit inclòs a l’article 3 del D 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis de mobilitat generada, que desenvolupa la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat, per la qual cosa no és fa necessària la redacció d’un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
 
 
7. g. Informe de sostenibilitat econòmica 
 
I.   Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 
 
La hisenda pública afectada és l'Ajuntament de Mollerussa. 
 
No es modifica el sòl destinat a usos productius. Aquesta modificació afecta a sòl ja inclòs dins de la 
delimitació de sòl urbà definida pel POUM, en aquest cas sòl urbà no consolidat que no es pot  es pot 
considerar als efectes del sòl productiu agrícola. 
 
 
 
II.   Despeses d'implantació de les infraestructures necessàries. 
 
Als efectes d’allò que es determina a l’article 59.3.d) del DL text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, i les possibles afectacions que les modificacions proposades puguin suposar pels sistemes 
d’infraestructures públiques de tal manera que es tradueixin en l’augment de la prestació efectiva dels 
serveis necessaris  per part de l’administració, cal considerar que els terrenys d’equipament actualment  
ocupats per la brigada municipal es situen en una zona ja consolidada del sòl urbà, i per tant dotada de 
serveis urbanístics. 
 
L’avaluació de les càrregues per la hisenda pública generades per la modificació a l’àmbit dels terrenys 
actualment d’equipaments de la brigada, són: 
 

• Despeses totals corresponents a les infraestructures urbanístiques  0 € 
• Despeses de manteniment addicionals a les ja existents actualment  0 € 

. 
Per la seva part les despeses addicionals generades pel canvi de titularitat dels terrenys de la Serra 
inclosos dins del sistema d’espais lliures, són igualment inexistents, ja que no hi ha cap mena de canvi ni 
en la classificació ni en la qualificació urbanística dels terrenys, i al tractar-se d’uns terrenys que formen 
part d’un parc urbà i territorial de grans dimensions, la seva vocació és la de romandre al màxim de 
naturalitzats possible, per la qual cosa ni el POUM vigent hi preveu la implantació d’infraestructures 
urbanístiques ni existeix voluntat política de fer-ho. 
 
 
 
III.   Justificació dels ingressos 
 
La transformació d’ús dels terrenys actualment d’equipament en sòl susceptible d’aprofitament privat, i la 
seva posterior permuta pels terrenys de la Serra que si bé estan inclosos dins del sistema d’espais lliures 
estan sotmesos a un procés d’adquisició a títol onerós per part de l’ajuntament de Mollerussa suposa 
una actuació favorable a la hisenda municipal per les raons següents: 
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• Estalvia a l’ajuntament la despesa econòmica corresponent a l’adquisició, previsiblement pel 
sistema d’expropiació, de les finques de la Serra. En una proporció de sòl de 3.090 m2s ocupats 
actualment per equipaments per 26.090 m2 d’espais lliures. És a dir d’1 a 8,5. 
 

• La transacció en les condicions proposades, obvia riscs posteriors derivats d’un possible procés 
expropitori que, atenent a precedents ja soferts per l’ajuntament de Mollerussa, obligués a una 
valoració desmesurada dels terrenys de la Serra, ja que el POUM els inclou dins d’un sistema 
urbanístic d’espais lliures i per tant a efectes valoratoris s’haurien d’assimilar a terrenys urbans 
en lloc de rústics. 
 

• La brigada es traslladarà a un altre edifici d’equipament propietat de l’Ajuntament en els terrenys 
de la Fira que per la seva situació i característiques es consideren més adients per a realitzar la 
seva funció. 
 

• El nou sòl susceptible d’aprofitament privat generarà per l’Ajuntament de Mollerussa els 
pertinents ingressos derivats dels impostos cadastrals. 
 
D’acord amb les dades del cadastre actual d’urbana del municipi de Mollerussa, els valors 
unitaris del sòl i de les construccions per a la zona 7a.4 a l’any 2016 són respectivament de 
38,13 €/m2s i de 193,27 €/m2st. 
 
Per la qual cosa en el cas que ens ocupa tindríem que:  
  

Sòl        3.090 m2s   x    38,13 €/m2s  =   117.821,70 € 
 Construccions  3.399 m2st  x  193,27 €/m2st =   656.924,73 € 
   Valor cadastral resultant total =   774.746,43  € 
 

• Cas de materialitzar-se el nou aprofitament urbanístic atorgat per aquesta modificació, la 
pertinent llicència d’obres generaria el corresponent ingrés econòmic derivat de l’aplicació de 
l’ordenança municipal d’impost sobre construccions instal·lacions i obres ICIO que per l’any 2016 
és del 0,7208%, el qual aplicat al sòl que es transforma significarà per a l’Ajuntament un ingrés 
directe de 849,25 €. 
 
Si apliquem el ICIO actual a l’edificabilitat permesa pel POUM a la zona 7a.4, el impost obtingut a 
ingressar per l’Ajuntament seria de 4.735,11 €. 

 
Atès tot allò dit anteriorment, entenem que queda plenament justificat que el fruït resultant de la 
transformació d’ús del sòl que la modificació proposa, la hisenda pública de l’Ajuntament de Mollerussa 
en surt beneficiada i a resguard de les imprevisibles incidències d’un procés expropiatori per l’adquisició 
dels terrenys de la Serra. 
 
 
7.h.  Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’actuació i agenda 
 
Més enllà de fer l’exercici d’assignar una valors concrets al sòl i al sostre segons l’ús característic 
residencial que, siguin els que siguin, discutibles en la situació econòmica actual, entenem que queda  
prou clar que les raons que justifiquen la viabilitat econòmica de l’operació, són les que es deriven de 
l’aprofitament actual atorgat pel POUM a la zona 7a.4 que augmenta la seva superfície en 3.090 m2s 
sense despeses d’urbanització, mentre que l’Ajuntament obté uns terrenys que hauria d’expropiar i pot 
prescindir d’uns terrenys d’equipament mal situats a la perifèria de la població, la destinació dels quals 
per a les necessitats de la brigada municipal, pot ressituar en edificacions emplaçades dins de l’àmbit de 
la Fira, les quals es consideren més adients per la seva destinació. 
 
Per altre costat, les despeses corresponents a la urbanització dels terrenys afectats per la urbanització 
són inexistents ja que es tracta de sòl urbà consolidat i no es contempla la necessitat de realitzar cap 
mena d’urbanització addicional. 
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El bescanvi de terrenys que es vincula a aquesta modificació, atorga a l’ajuntament de Mollerussa la 
propietat d’uns terrenys de més de 2,5 ha que el POUM vigent classifica de sistema d’espais lliures i 
zones verdes, que caldria expropiar amb els valors urbanístics que de l’aplicació de la legislació sectorial 
se’n puguin despendre. Al respecte cal tindre en compte els precedents de sentències de processos 
contenciosos relatius als valors d’expropiació aplicables als terrenys de la Serra, que són molt 
perjudicials per l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Pel que fa a l’agenda d’execució del PA-09, tal com es fa constar a les condicions d’ordenació i de gestió 
aplicables al nou polígon d’actuació, aquest s’haurà de desenvolupar de manera immediata a la seva 
executivitat i en qualsevol cas dins del termini màxim d’un any. 
 
7.i.  Justificació de no incorporar restriccions a l’accés o l’exercici d’activitats econòmiques. 
 
En relació a allò que es diu a l’article 22 i a la DF 3a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa i impuls de l’activitat econòmica, cal dir que la modificació proposada incorpora 
sòl disponible per a noves activitats econòmiques en les condicions d’usos del sòl que estableix el POUM 
vigent.  
 
Per tant aquesta modificació no incorpora cap mena de restricció a l’accés o l’exercici d’activitats 
econòmiques. 
 
 
8. TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
8.a. Tramitació urbanística 
 
Als efectes d’allò que es determina a l’article 85 del DL 1/2010, l’ aprovació inicial de l’expedient així com 
la posterior aprovació provisional quan correspongui, és competència de l’ajuntament de Mollerussa, el 
qual haurà d’acordar ficar-lo a exposició pública pel termini d’un mes (art. 85.4) i requerir els informes 
sectorials pertinents (art. 85.5). 
 
La nova aprovació inicial de la proposta de modificació puntual hauria de comportar la declaració 
expressa per part de l’ajuntament de Mollerussa de la suspensió de llicències afectades pel contingut de 
la modificació d’acord amb allò que es determina als articles 73 i 74 del DL 1/2010 Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. A aquests efectes s’adjunta el plànol dels àmbits afectats per la  suspensió 
de llicències (plànol número 11) 
 
D’acord amb allò que es determina a l’article 8 del DL 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, l’ajuntament de Mollerussa haurà de garantir l’accés telemàtic a la modificació. 
 
Annex a quest document, s’adjunta un document de síntesi de la proposta amb els efectes previstos a 
l’article 8.5.a) del DL 1/2010. 
 
8.b. Tramitació ambiental 
 
Als efectes d’allò que s’estableix a l’article 6.c de la Disposició addicional vuitena de a Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals a Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, atès que la 
modificació que es proposa afecten a sòl urbà definit pel POUM vigent, i que per tant els seus 
efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general, entenem que NO 
CONSTITUEIX un supòsit objecte d’avaluació ambiental estratègica. En qualsevol cas si que 
s’haurà de sol·licitar a l’òrgan pertinent del Departament de TES la resolució motivada que declari la no 
subjecció de la modificació puntual a avaluació ambiental en el termini d’un mes a partir de la seva 
recepció. 
 
Mollerussa, juny de 2015 

Carles R. Guerrero Sala, Tècnic urbanista 
Arquitecte Col. 19.148/5 
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A. Transformació de sòl equipaments terrenys brigada 

  A.1. Documents cessió terrenys B-7 a l’ajuntament 
  A.2.  Escriptures parcel·les de la Serra 
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  A.2.  Escriptures parcel·les de la Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































































































































