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DOCUMENT 1
0. ANTECEDENTS
Al novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa va acordar aprovar provisionalment la
proposta de modificació puntual del POUM vigent, amb la finalitat d’intercanviar la titularitat de diferents
terrenys i edificis, actualment de titularitat pública i privada, que afectaven al sistema d’equipaments.
Com a resposta a la proposta de modificació, amb data 31 de març de 2015, la Comissió territorial
d’urbanisme de Lleida va comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la seva resolució al respecte, amb el
contingut següent:
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Aquest document, pretén donar resposta al requeriment de la CTU de Lleida incloent les esmenes
necessàries per tal que aquesta el pugui considerar favorablement i aprovar definitivament.
En qualsevol cas, volem manifestar que l’abast el contingut de les esmenes que en compliment
del requeriment de la CTU s’han tingut que introduir al document en tràmit, entemem que podem
estar davant d’allò que s’estableix als articles 112.1 i 112.2 del D 305, de 18 d juliol, Reglament de
la Llei d’urbanisme, i que per tant pot ser necessari procedir a una nova aprovació inicial del
present expedient de modificació puntual del POUM.
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1. PETICIONARI I INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓ
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, la redacció i tramitació administrativa d’aquest
document correspon a la iniciativa pública.

2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
La finalitat d’aquesta modificació és doble:
2.a. Incorporació del sector 3a ampliació de NUFRI al sòl urbà
En primer lloc, atès que amb la realització de les obres d’urbanització ha finalitzat el procés de
transformació de sòl que afectava al sector de sòl urbanitzable inclòs a la 3a ampliació de NUFRI, i que
anteriorment ja s’havia inscrit el projecte de reparcel·lació dels terrenys ordenats pel corresponent Pla
parcial, l’Ajuntament de Mollerussa redacta aquest document per tal que la totalitat dels terrenys
inclosos al sector – zones i sistemes- s’incorporin plenament al sòl urbà, determinant que tant
l’ordenació com la normativa aplicable serà la que constava al Pla parcial de la 3a ampliació de NUFRI.
Es tracta d’una modificació purament instrumental, ja que l’aprovació dels instruments de planejament
derivat -el pla parcial-, de gestió urbanística -el projecte de reparcel·lació- i la finalització de les obres
d’urbanització, comporta el compliment de la totalitat de les càrregues urbanístiques imposades pel
planejament i la legislació urbanística, i el conseqüent dret a la materialització dels drets urbanístics
implícits a la consideració com a solar dels terrenys amb aprofitament privat.
L’empresa NUFRI ha demanat a l’Ajuntament de Mollerussa l’ajornament de les obres d’urbanització que
corresponen al lateral del canal d’Urgell, als terrenys adjacents a la rotonda de l’autovia A2, al·legant que
la realització d’aquesta part de les obres requereix d’una prèvia adequació de les instal·lacions industrials
que encara no ha pogut finalitzar. Atès que es considera que l’ajornament d’aquestes obres no tenen una
incidència significativa en el conjunt de l’actuació, es considera favorablement la petició, però per tal de
garantir la realització de les obres d’urbanització pendents es delimita un polígon d’actuació
urbanística amb aquesta única finalitat.

2.b. Modificació que afecta al sistema d’equipaments
En segon lloc, l’Ajuntament de Mollerussa no considera necessària l’existència de l’àmbit de sòl destinat
a equipament públic que, procedent de les cessions obligatòries per a sistemes inherents al
desenvolupament del Pla parcial que ordenava la 3a ampliació de NUFRI, s’ubicava a l’extrem est del
sector. Aquest paquet d’equipament s’emplaça dins d’un àmbit de sòl destinat a activitats econòmiques i
l’Ajuntament de Mollerussa, actual titular dels terrenys, considera que no són adequats per a situar-hi
instal·lacions o equipaments públics.
Conseqüentment, d’acord amb la petició de l’empresa NUFRI, que com ja hem dit és única propietària
dels terrenys amb aprofitament privat del sector 3a ampliació de NUFRI, l’Ajuntament de Mollerussa
accepta permutar la propietat de l’equipament, que passaria a formar part del sòl susceptible
d’aprofitament privat però sense comportar increment de sostre, per una finca urbana situada al
nucli antic de la població on existeix un edifici conegut com can Jaques, amb notable valor històric i
patrimonial, fàcilment accessible pel conjunt de la ciutadania, que es qualificaria com a equipament
públic integrat dins de l’àmbit urbà en el qual l’Ajuntament de Mollerussa, conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya, promou actuacions de renovació urbana vinculades al Pla de Barris.
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Àmbit del sector 3a Ampliació de NUFRI que s’incorpora al sòl urbà
Ubicació de l’equipament a eliminar
Ubicació del nou equipament de Can Jaques
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3. MARC LEGAL URBANÍSTIC APLICABLE A LA MODIFICACIÓ
3.a. Incorporació del sector 3a ampliació de NUFRI al sòl urbà
La CTU de Lleida, a la sessió del 18 d’octubre de 2006 va aprovar definitivament el “Pla parcial
urbanístic per l’ampliació de la cooperativa NUFRI” -3a ampliació de NUFRI-. Aquesta aprovació es
va fer dins del marc de les Normes subsidiàries de planejament aleshores vigents al municipi de
Mollerussa.
Atès que quan es va aprovar definitivament el nou POUM que substituïa a les NSP no havia finalitzat el
procés de transformació del sector, el nou POUM va recollir el sector dins d’una categoria específica de
sòl que als plànols d’ordenació figura com a SUBpa, que a la llegenda dels mateixos plànols es defineix
com a “Sòl urbanitzable amb planejament aprovat”. Es dona el cas que ni a la normativa urbanística
del POUM ni a les fitxes d’ordenació aplicables als sectors, es recull cap referència específica aplicable
als àmbits afectats per SUBpa.

Detall del plànol d’ordenació del POUM 5.2. ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ
Entenem doncs que, un cop finalitzat el procés de transformació de sòl que afectava al sòl urbanitzable
amb planejament aprovat, la incorporació efectiva d’aquest al sòl urbà requereix d’una modificació prèvia
del POUM que, tal com es diu al punt 2 l’acord de la CTU de Lleida al qual es fa referència a l’apartat
d’antecedents, al punt 0 d’aquest document, derogui el Pla parcial de la 3a ampliació de NUFRI. En
atenció a tot allò dit als paràgrafs anteriors, la modificació del POUM amb aquesta finalitat, es subjecta
al que amb caràcter general es determina a l’article 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la
Llei d’Urbanisme.
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Al respecte de l’àmbit territorial d’aquesta modificació cal remarcar que, si bé el Pla parcial originari tenia
un abast i tramitació supramunicipal ja que afectava a una petita extensió de terrenys del terme municipal
del Palau d’Anglesola, la incidència d’allò que es proposa solament afecta al terme municipal de
Mollerussa, tal i com es determina a l’epígraf a) de l’article 96 del DL 1/2010, d’acord amb la modificació
feta per l’article 38 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, i per tant “... correspon a l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne
l’aprovació inicial i l’aprovació provisional”.
La delimitació del polígon d’actuació PA-ur-10 per tal de garantir la realització de les obres d’urbanització
que s’acorda ajornar, es justifica en allò que es diu als articles 117 i 118 del DL 1/2010 TRULUC,
referents als instruments que garanteixen la gestió urbanística integrada i als articles del 20 al 22 de les
Normes urbanístiques del POUM.

3.b. Modificació que afecta al sistema d’equipaments
Pel que fa a la proposta de canvi d’equipaments, la modificació suposa per una part una disminució
de la superfície total del sòl destinat a equipament públic, i que per altra part els terrenys
d’equipament a suprimir dins de l’antic sector de la 3a ampliació de NUFRI s’incorporin al sòl
urbà com a sòl susceptible d’aprofitament privat amb la mateixa qualificació que el POUM vigent
determina per a la resta de terrenys on es localitza l’activitat de l’empresa NUFRI, és a dir la zona
d’indústria amb edificació aïllada, clau 8, regulada per l’article 159.3 de la normativa del POUM, amb la
particularitat de que si bé es mantindrà l’ús industrial-terciari pel sòl, a aquest no se li atorgarà cap
mena de sostre edificable addicional.
Pel que fa a la transformació d’ús, a aquesta modificació li serà d’aplicació allò establert a l’article 99 del
DL 1/2010 pel que fa a la justificació dels punts següents:
•

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 )

•

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 )

Respecte de la disminució de la superfície total d’equipament, per tal de justificar l’adequada
protecció dels interessos públics, dins de la diferent documentació que incorporarà la modificació es
justificarà expressament que ni s’incorre en allò que es determina als epígrafs tercer, quart i cinquè i de
l’article 97. 2. d). del D.L. 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, els quals es transcriuen tot seguit
amb el redactat que consta al Text consolidat de la Llei:
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Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic

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.

...

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.

...”

4. INTERÈS PÚBLIC
D’acord amb allò que es determina a l’article 97.1 de la Llei d’Urbanisme:
“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”
4.a.I. Justificació del interès públic de la incorporació del sector 3a ampliació de NUFRI al sòl urbà
Es tracta d’una modificació purament instrumental per tal incorporar al sòl urbà consolidat els terrenys –
les zones i els sistemes- que definia el pla parcial de desenvolupament, un cop s’han materialitzat els
deures urbanístics de cessió i urbanització.
La incorporació del sector delimitat pel planejament urbanístic dins del sòl urbà, es fa d’acord amb els
finalitats establertes a l’article 3 de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, així com als article 2 i 3 del D 305, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme, tot
afavorint:
•

El model de desenvolupament sostenible que el POUM fixa pel municipi de Mollerussa,
transformant el sòl urbanitzable de tal manera que es consolida un model eficient i s’evita la
dispersió d’usos d’acord amb els criteris fixats pels instruments d’ordenació territorial.

•

El principi de compactació urbana amb un creixement contigu a les instal·lacions de l’empresa
NUFRI de manera coherent amb la trama urbana existent.

•

La protecció i gestió adequada del medi ambient tot garantint la utilització racional dels recursos
naturals i l’eficiència de les actuacions de desenvolupament urbanístic.

Pel que fa al compliment del POUM vigent, la modificació proposada és conseqüència directa de les
seves determinacions i del compliment d’allò definit al Pla parcial 3a ampliació de NUFRI, d’acord amb el
principi d’executivitat i obligatorietat del planejament urbanístic als que queden obligats tant els
particulars com l’Administració pública segons allò establert a l’article 106.2 del DL 1/2010 TRLUC i allò
establert als articles 8 i 20 de les normes urbanístiques del POUM.
La incorporació efectiva dels terrenys al sòl urbà, faciliten al titular del sòl privat la materialització dels
aprofitaments urbanístics atorgats pel planejament.
Modificació deL POUM pel canvi d’equipaments de propietat municipal per altres terrenys d’equipaments
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4.a.II. Justificació del interès públic de la delimitació del Polígon d’Actuació PA-Ur-10
La delimitació del polígon d’actuació PA-ur-10 té és justifica per tal de garantir la realització de les obres
d’urbanització de l’espai públic adjacent al canal d’Urgell, que l’empresa NUFRI ha demanat ajornar a
mentre no finalitzi l’adequació de les instal·lacions industrials afectades per les obres.
Atès que com a actual titulat únic dels terrenys, NUFRI ha de realitzar al seu càrrec les obres
d’urbanització pendents, l’oportunitat de delimitar el polígon d’actuació és justifica en allò que es diu als
articles 117 i 118 del DL 1/2010 TRULUC, referents als instruments que garanteixen la gestió urbanística
integrada.
Igualment, el POUM vigent als articles del 20 al 22, determina els casos i les condicions als quals s’ha de
subjectar la delimitació dels polígons d’actuació.
Cal remarcar que la delimitació del polígon no comporta càrregues addicionals de cessions per a
sistemes o d’aprofitaments urbanístics, ja que aquests ja s’han fet prèviament efectius en els processos
d’equidistribució que ja s’han aprovat prèviament, el Pla parcial i el Projecte de reparcel·lació.

4.b. Justificació del interès públic de la modificació que afecta al sistema d’equipaments
Pel que fa a la modificació que afecta als equipaments, un cop que prèviament s’hagi fet efectiva la
incorporació al sòl urbà de l’antic sector 3a ampliació de NUFRI, entenem que el interès públic queda
garantit per les raons següents:
•

El municipi de Mollerussa es caracteritza, entre altres coses, per una elevada densitat de sòl
destinat a equipaments públics, destinats a satisfer tant les necessitats dels seus 15.000
habitants com per acollir aquelles activitats que li són pròpies com a capital de la comarca del
Pla d’Urgell.
El fet anterior es tradueix en que juntament a la gran quantitat d’equipaments públics i privats
que s’integren dins de la trama urbana, cal afegir-hi el fet singular que constitueix l’àrea
especialitzada de la Serra, situada al sud del municipi, on en terrenys que de manera molt
majoritària ja són actualment de titularitat pública, s’hi ubiquen diferents equipaments municipals
i comarcals.

•

La proliferació de nous sòls destinats a equipaments originats per les cessions obligatòries per a
sistemes que estableix la legislació urbanística, pot comportar en determinats casos dificultats
objectives per la seva utilitat i funcionalitat al integrar-se dins d’una xarxa d’equipaments
excessivament atomitzada i dispersa. Aquest problema sovint està acompanyat d’una difícil
gestió que afecta a la sostenibilitat econòmica. Això pot apreciar-se de manera especial en la
reserva de sòl per a sistemes resultants del desenvolupament de sectors d’activitat econòmica,
sense usos residencials vinculats, com és el cas del sòl destinat a equipament a la 3a ampliació
de NUFRI.

•

La incorporació de can Jaques al sistema d’equipaments públics, s’ajusta l’objectiu d’afavorir la
preservació i la consolidació de la identitat del territori d’acord amb allò establert al punt 4t del D
305, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i de manera molt especial al
que es diu al punt 5è del mateix Reglament en allò que fa a “La protecció del patrimoni cultural,
mitjançant la conservació, recuperació i millora dels immobles que l’integren, dels espais urbans
rellevants, dels elements i tipologies arquitectòniques singulars...”
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•

Entenem doncs, que per totes les raons anteriors, la supressió del sòl destinat a equipament
provinent de les cessions per a sistemes dins de l’antic sector de la 2a ampliació de NUFRI, i el
seu canvi pels terrenys i l’edifici de can Jaques, s’ajusta als principis generals de l’actuació
urbanística per la qual deu vetllar l’administració pública i molt especialment amb el que es
determina a l’article 3 de la DL l’article 3 de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, referent a la configuració de models d’ocupació del sòl que eviten la
dispersió en el territori, afavoreixen la cohesió social i consideren la rehabilitació i la renovació en
sòl urbà consolidant al mateix temps un model de territori globalment eficient.

•

L’ordenació urbanística que es proposa, és coherent amb el model urbanístic establert pel POUM
ja que es manté el caràcter industrial del sòl de la 3a ampliació de NUFRI dins d’un paquet sòl on
l’equipament previst tindria un caràcter residual, tot obtenint a canvi un nou equipament al mig
del nucli urbà, al centre d’un àmbit afectat per les obres de regeneració urbana del pla de Barris,
que a més del sòl corresponent inclou una edificació històrica de caràcter patrimonial.

•

Tot i que el nou equipament de can Jaques té una superfície inferior a la de l’equipament que es
suprimeix a l’àmbit de la 3a ampliació de NUFRI, a l’ANNEX 1 d’aquest document s’acredita la
suficiència del sòl destinat a equipaments públics existents dins del terme municipal de
Mollerussa.

•

Cal destacar que si bé els terrenys de l’antic equipament de la tercera ampliació de NUFRI, com
a resultat de la modificació, s’integraran dins del sòl susceptible d’aprofitament privat amb la
mateixa qualificació urbanística de l’única zona existent, aquest increment de sòl NO
COMPORTARÀ INCREMENT DE SOSTRE respecte del atorgat el seu dia pel pla parcial de
desenvolupament.

•

Respecte al interès de l’empresa NUFRI, és evident que la tramitació i posterior aprovació -si és
el cas- de la modificació puntual significa augmentar la superfície de sòl privat disponible pel
desenvolupament de les seves activitats, cosa que constitueix un actiu atès el continuo procés
de creixement que aquesta empresa ha experimentat des de la seva implantació a Mollerussa,
ara fa prop de quaranta anys.

5. SITUACIÓ I ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
5.a. Incorporació del sector 3a ampliació de NUFRI al sòl urbà
Segons les dades que consten al Pla parcial urbanístic de sòl industrial (3a ampliació de NUFRI), la
superfície total de l’àmbit és de 126.581,00 m2, dels quals 121.604,00 m2 es situen dins del terme
municipal de Mollerussa, mentre que una petita porció de 4.977,00 m2 pertany al municipi del Palau
d’Anglesola.
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Plànol de finques actuals i topogràfic del Pla parcial
Límit del terme municipal de Mollerussa respecte del Palau d’Anglesola (al Nord)
Àmbit discontinu del sector 3a ampliació de NUFRI
Els terrenys a incloure afectats per aquesta modificació es situen al nord-oest del terme municipal de
Mollerussa, on limiten a l’est amb el terme de Fondarella i al nord amb el del Palau d’Anglesola. La resta
de límits dels terrenys, són amb finques que actualment ja estan ocupades per les instal·lacions de
NUFRI.
D’acord amb allò que consta al plànol se Zonificació i parcel·lari del Pla parcial, els terrenys qualificats
com a zones i sistemes que s’integraran al sòl urbà són els que es reflecteixen a la imatge següent:
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5.b. Modificació que afecta al sistema d’equipaments
Els terrenys que estan afectats per la modificació dels equipaments, són dos:
I.

Parcel·la de d’equipaments provinent del Pla parcial de la 3a ampliació de NUFRI. (Ajuntament
de Mollerussa)

II. Terrenys i edificació de can Jaques. (Titularitat privada NUFRI)

5.b.I. Parcel·la d’equipaments propietat de l’Ajuntament de Mollerussa
A l’annex A.3.a d’aquest document, s’adjunta còpia de la fitxa de la reparcel·lació.
Els terrenys corresponen a la parcel·la destinada a equipaments de cessió obligatòria pel projecte de
reparcel·lació del Pla parcial industrial 3a ampliació de NUFRI, en el qual s’identifica de la manera
següent:
Parcel·la- Equipaments- Ajuntament de Mollerussa, amb domicili a Mollerussa, a la plaça de
l’ajuntament, número 2, i CIF núm. P-2517200-H
DESCRIPCIÓ
- Parcel·la assenyalada amb zona d’equipaments al plànol d’adjudicació de parcel·les resultants
de 6.395,28 m2 de superfície.
- Té forma regular. Mides segons cotes del plànol de parcel·les resultants acotat.
- Limita pel nord amb parcel·la de 10% d’aprofitament urbanístic; pel sud amb carrer A; per l’est
amb el carrer Tennis; per l’oest amb parcel·la 2.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
- La qualificació urbanística de la parcel·la és sistema d’equipaments municipals.
TÍTOL
- Adjudicació de terrenys per la reparcel·lació actual, i corresponent a part de les cessions
obligatòries cap a l’Ajuntament de Mollerussa.
ADJUDICATARI I DRETS ADJUDICATS
- S’adjudica a l’Ajuntament de Mollerussa, sense aprofitament.
CÀRREGUES
- Lliure de càrregues.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
- Aquella parcel·la, per la seva naturalesa, no li corresponen cap despesa d’acord amb el compte
de liquidació provisional.
El projecte de reparcel·lació en el qual es delimita la forma i superfície de la finca es va aprovar
definitivament per l’ajuntament de Mollerussa el 21 de juny de 2013.
D’acord amb la nota simple registral que s’adjunta, la finca està inscrita al Registre de la Propietat
número 3 de Lleida com a finca número 14471 de Mollerussa, al Tomo 2955, llibre 298, Foli 195. El codi
registral únic és el 25012001129153.
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Can Jaques

A l’annex A.4.a d’aquest document s’adjunta còpia de l’escriptura.
Les dades cadastrals que consten a l’oficina virtual del Cadastre referents a Cal Jaques, i dels quals
s’adjunta la fitxa descriptiva, no estan actualitzats ja que encara consten com integrants d’una parcel·la
més gran amb façana a la Plaça de Manel Bertran de 726 m2 de superfície amb règim de divisió
horitzontal i referència cadastral número 4608507CG2140N000FK.
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Segons consta a la documentació annexa, hi ha una sol·licitud de tràmit d’alteració de dades cadastrals
de data 5 de febrer de 2013.
Pel que fa a la nota simple informativa de domini i càrregues que s’adjunta a l’escriptura de compravenda de data 18 de gener de 2013 per la notari Gema Cavero Nasarre de Letosa, s’identifiquen els
terrenys com a finca número 14.231 del Tom 2834, al llibre 280, foli 96 del Registre de la propietat
número 3 de Lleida
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18 de gener de 2013

Titular actual

NUFRI SAT núm. 1596. (Representant Francisco Argilés Felip)

Titular anterior

PLAURSA S.A. (Representant Montserrat Figuerola Salvadó).

Preu de la venda

980.000,00 € (més 205.800 € en concepte d’IVA 21%)

Composició segons escriptura de compra venda:
Superfície del terreny
Superfície construïda PB
Superfície construïda P1a
Superfície construïda P2a

387,87 m2
210,87 m2st
192,72 m2st
192,72 m2st

Les dades referents a les superfícies, són coincidents amb l’aixecament de plànols que es varen fer amb
motiu de la transmissió de la propietat, els quals han estat verificats pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’adjunta plànol de la planta baixa.
Cal dir en qualsevol cas, que tot i que a l’escriptura consta com a “edificio plurifamiliar” es tracta d’un
magatzem de planta baixa, planta pis i sota-coberta, tal com consta al croquis adjunt.

6. 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

•

Pla parcial urbanístic de la 3a ampliació de NUFRI, aprovat definitivament el 14 de juliol de 2006.

•

Projecte de Reparcel·lació del Pla parcial industrial 3a ampliació de NUFRI, aprovat
definitivament per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mollerussa del 29 de desembre
de 2009, i la seva modificació aprovada definitivament el 20 de juny de 2010.

6.a. Incorporació del sector 3a ampliació de NUFRI al sòl urbà
6.a.I. Terrenys ordenats pel Pla parcial urbanístic per l’ampliació de la cooperativa NUFRI
(Incorporació del sector 3a ampliació de NUFRI al sòl urbà)
A la sessió del 14 de juliol de 2006, la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, va acordar aprovar
definitivament el Pla parcial urbanístic per l’ampliació de la cooperativa NUFRI. La regulació urbanística
dels terrenys inclosos dins de l’àmbit ordenat pel Pla parcial queda determinada per les seves
Ordenances reguladores, les quals consten de 21 articles, i al plànol de Zonificació i parcel·lari, que
consta al punt 5a d’aquest document.
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Respecte dels sistemes de Xarxa Viària, de Zones Verdes i d’equipaments, bàsicament la regulació feta
a les Ordenances d’edificació remet a les determinacions de les Normes subsidiàries de planejament,
aleshores vigents a Mollerussa.
Pel que fa al sòl susceptible d’aprofitament privat, les Ordenances en determinen una única zona amb
les següents característiques principals:
Ocupació màxima
Alçada màxima
Partions
Edificabilitat màxima
Parcel·la mínima

70%
PB+1 amb un màxim de 9 m
A vials 10 m i 3 m a la resta de límits
0,83 m2st/m2s
Les grafiades en el PP sense possibilitat de subdividir-se (*)

Els espais lliures d’edificació a l’interior de les illes es destinen a lliure privat no edificable.
Ús principal

Industrial categories 1a, 2a, 3a, 4a i 5a. Amb el 100% de l’edificabilitat

Usos compatibles
Habitatge
Sanitari

No superaran el 5% de l’edificabilitat permesa
Només un per al personal de vigilància.
Les instal·lacions pròpies pel personal de l’empresa. Màxim 1% de
l’edificabilitat

Religiós i
cultural
Educatiu

Al servei del personal de la indústria
Només els relacionats amb l’activitat de l’empresa

(*) El Pla parcial contemplava quatre parcel·les diferents. Les dos primeres, discontínues entre sí, per
l’empresa NUFRI. De les altres dos, una per la societat CAL BOSCH SL, i una darrera per l’Ajuntament
de Mollerussa en concepte de cessió del 15% per l’aprofitament mig. A dia d’avui, NUFRI és la única
propietària de la totalitat del sòl susceptible d’aprofitament privat desprès d’haver adquirit les parcel·les
de CAL BOSCH SA i de l’Ajuntament de Mollerussa.
6.a.II. Regulació urbanística al POUM vigent que afecta a la Zona d’indústria aïllada, clau 8
Al plànol número 4 “Gestió i ordenació del sòl urbà” del POUM vigent, s’assigna la clau 8.a2 pels terrenys
inclosos a dels dos àmbits discontinus corresponents al del sector de la 3a ampliació de NUFRI. Aquests
terrenys limiten amb altres terrenys de la mateixa empresa, de la qual són el seu creixement natural, i
que s’ordenen segons les qualificacions de:
•

“Industria en parcel·la aïllada. Consolidada” amb la clau 8a.0, assignada als terrenys històrics de
l’empresa NUFRI, situats a l’oest de la 3a ampliació.

•

I “d’Industria en parcel·la aïllada NUFRI SAT” a la qual li correspon la clau 8a.2 i coincideix amb
els terrenys ordenats pel Pla Parcial NUFRI-SAT.

Cal dir que les qualificacions de 8a.2 s’assignen a terrenys de diferent procedència, i inclouen tants
aquells que corresponien al Pla parcial de la 2a ampliació de NUFRI i que el POUM incorpora totalment
al sòl urbà consolidat, com els del sector amb planejament aprovat SUBap i que corresponen a la 3a
ampliació de NUFRI.
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Ordenació dels terrenys de l’empresa NUFRI segons el Plànol de gestió i ordenació del sòl urbà, número
4 del POUM vigent
6.b. Modificació que afecta al sistema d’equipaments
6.b.I. Parcel·la d’equipaments propietat de l’Ajuntament de Mollerussa
La regulació que les ordenances del Pla parcial de la 3a ampliació de NUFRI, fan del sòl integrat al
Sistema d’Equipaments, s’estableix als articles 11, 12 i 13. Tots ells remeten directament a la regulació
dels equipaments que es feia a les antigues Normes subsidiàries de planejament, avui dia substituïdes
pel POUM vigent.
La regulació que al POUM es fa del sistema d’equipaments, es reflecteix al punt 6.b.III d’aquest
document.
6.b.II. Can Jaques

Edificació i pati de Cal Jaques

Passatges existents
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D’acord amb les determinacions del POUM vigent, els terrenys de Cal Jaques resten inclosos dins del la
ZONA d’ORDENACIÓ EN NUCLI ANTIC, Clau 1, la regulació de la qual es fa als article 143 i 144 de la
normativa urbanística del POUM. La definició que a l’article 143 es fa de la zona 1, es la següent:
“article 143.
Definició i zones
1. Comprèn les edificacions que conformen el nucli més antic de la ciutat. Es preveu una ordenació
genèrica en base a edificació sobre alineació de vial, amb la determinació de la necessitat d’integració
d’aquestes en el conjunt edificat del nucli antic. Els paràmetres bàsics de la regulació d'aquest sector són:
l'alineació del carrer, l'alçada, la fondària, el pla de la façana, l'ocupació del pati d'illa i els usos.
La regulació de la major part de les construccions de la zona del casc antic es realitza de manera
concurrent amb les determinacions del “Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric
artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Mollerussa”, que s’inclou en la documentació d’aquest
POUM.”

Cal dir que l’edificació de Cal Jaques es situa per complert dins d’un pati d’illa, pel qual les condicions
d’edificació aplicables, d’acord amb allò definit a l’article 144.3 i 4, són :
•
•

Ocupació màxima de la parcel·la
Alçada màxima

100% en planta baixa
1P = 3,50 m

Pel que fa a l’ús dominant de la zona 1, al tractar-se d’una edificació al pati d’illa, s’ha de descartar l’ús
d’habitatge plurifamiliar, i acollir-se a qualsevol altre dels compatibles o condicionats d’acord amb el
quadre 5 de l’article 144.
Respecte de l’ordenació vigent dels terrenys de Cal Jaques, s’ha de dir que als plànols d’ordenació
vigent, no queden reflectits els dos passatges existents a la Travessia del carrer Verge de Montserrat i
del la Travessia del carrer Jacint Verdaguer.

7. ORDENACIÓ PROPOSADA
7.a. Incorporació del sector 3a ampliació de NUFRI al sòl urbà
7a.I. Regulació urbanística de les zones i els sistemes
Atès la materialització de les determinacions que el Pla parcial urbanístic del sòl industrial (3a ampliació
NUFRI), la inscripció de la Reparcel·lació d’aquest Pla parcial i la recent finalització de les obres
d’urbanització del sector, procedeix incorporar plenament els terrenys de l’antic àmbit de sòl urbanitzable
a sòl urbà consolidat.
SISTEMES
El règim aplicable als sistemes que es definien a l’antic sector, serà substituït per aquell que s’estableix a
les Normes urbanístiques del POUM per a cada un dels sistemes que s’identificaven al Pla parcial, es a
dir :
•

Als elements integrants del Sistema de Xarxa viària definits al Pla parcial, els seran d’aplicació
allò establert pel Sistema viari als article del 90 al 97 de les Normes urbanístiques del POUM
vigent.

•

El Sistema de Zones Verdes definit al Pla parcial, li serà d’aplicació allò establert pel Sistema de
parcs i jardins urbans als article del 111 al 115 de les Normes urbanístiques del POUM vigent.

Igualment els seran d’aplicació allò que el POUM vigent determina pels Sistemes que regula i que no es
recollien de manera concreta al Pla parcial, com es Sistema Ferroviari, l’Hidràulic, etc.
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ZONES
Les condicions d’edificació i ús assignades als nous sòl privats edificables, s’incorporen a les ja
establertes a l’article 160 de les Normes urbanístiques del POUM vigent amb una qualificació específica
d’Indústria en parcel·la aïllada 3a ampliació de NUFRI, Clau 8a.3, que recull les determinacions
establertes a les Ordenances del Pla parcial.
Cal tindre en compte que segons les dades del Pla parcial 3a ampliació de NUFRI i la superfície que a la
reparcel·lació atorga als terrenys d’equipament de cessió obligatòria és de 6.395,29 m2. Per la seva part,
la superfície del sòl susceptible d’aprofitament privat és de 100.545 m2s, al qual li correspon un sostre
total edificable de 83.543 m2st, la qual cosa representa un índex d’edificabilitat neta de 0,83 m2st/m2s.
La present modificació suprimeix els terrenys d’equipament els quals s’incorporen al sòl susceptible
d’aprofitament privat sense aportar sostre addicional als 83.543 m2st determinats pel Pla parcial.
Conseqüentment al repartir el sostre per una major superfície de sòl, disminueix l’índex d’edificabilitat
neta del sòl privat per a la nova Sub-zona 8a.3, que passarà a ser de 0,7812 m2st/m2s.
Tenint en compte tot allò dit anteriorment, la proposta de nova redacció de l’article 160 de les Normes
urbanístiques del POUM, quedaria com segueix:

“article 160. Zona d'indústria en parcel·la aïllada. Clau 8
1. Comprèn els sòls destinats a acollir les activitats industrials que precisen de sòl especialment apte per al
desenvolupament de les activitats que li són pròpies i separades de la resta de construccions per una franja
lliure d'edificació. Aquestes subzones procedeixen de plans parcials desenvolupats al llarg del període de
vigència de les anteriors normes de planejament.
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau 8.
2. Subzones. El POUM identifica les corresponents subzones, amb un subíndex que s’afegeix a la clau de la
zona. Els possibles plans parcials o plans de millora que es redactin en posterioritat podran establir
subzones en la mesura que regulin de forma més precisa els paràmetres establerts en aquesta zona.
Les subzones que diferencia el present POUM són les següents:
Subzones del POUM

(*)

Clau

- Indústria en parcel·la aïllada de nova creació

8a

- Indústria en parcel·la aïllada. Consolidada

8a.0

- Indústria en parcel·la aïllada Ronda Ponent III

- Pla parcial 14. Ronda Ponent. Clau III

8a.1

- Indústria en parcel·la aïllada NUFRI SAT

- Pla parcial NUFRI-SAT. Clau I

8a.2

- Indústria en parcel·la aïllada 3a ampliació NUFRI

- Pla parcial urbanístic de sòl industrial

8a.3

(*) Referència a les claus dels àmbits o subzones de planejament derivat tramitat i aprovat definitivament amb anterioritat al POUM,
refosos en aquesta zona.
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3. Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 8
Paràmetre

Condicions
generals (*)

Condicions particulars

Parcel·lació i reparcel·lació

art. 1

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Parcel·la

art. 2

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Parcel·la mínima

art. 3

8a: 2.500 m²
8a.0: 4.000 m²
S’admetran les parcel·les preexistents en dimensió inferior a
aquesta. En tal cas, en que existeixi la impossibilitat material
-i així es demostri- d’obtenir una parcel·la de quatre mil
metres quadrats (4.000 m), en sectors on l’edificació existent
ho impedeixi, es permetrà l’edificació en parcel·la que com a
mínim tingui una superfície de dos mil cinc-cents metres
quadrats
(2.500 m). Les condicions d’ocupació i
d’edificabilitat seran les mateixes que les previstes en
aquest article par a les parcel·les mínimes de quatre mil
metres quadrats (4.000 m).
8a.1: 1000 m2.
8a.3: Parcel·la única sense possibilitat de subdividir-se

Front mínim de parcel·la

art. 4

8a.0: 30 metres

Fons de parcel·la

art. 5

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Fondària mínima de parcel·la

art. 6

No s’aplica

(*) Els articles d’aquest quadre corresponen al Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús, d’aquesta normativa.

4. Condicions de l'edificació de la zona d’indústria aïllada. Clau 8
4. 1 Paràmetres referits al carrer de la zona d’indústria aïllada. Clau 8
Paràmetre

Condicions
generals (*)

Condicions particulars

Alineació de carrer

art. 10

Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà.

Rasant de l'alineació de carrer

art. 11

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Rasant de carrer o vial

art. 12

Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà.

Amplada de carrer o vial

art. 13

Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà.

Alineació de l’edificació

article 14

No es fixa

Alç. reguladora referida al carrer

article 15

S’aplicarà com a paràmetre complementari a l’alçada
reguladora referida a parcel·la, amb les mateixes
dimensions.

Punt aplic. A.R. referida al carrer

article 16

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Nombre de plantes referit al carrer

article 17

2p (pb+1pp).

Planta baixa referida al carrer

article 18

L’alçada de la planta baixa no serà vinculant en aquesta
zona i es podrà adaptar a les necessitats de l’activitat
industrial.

(*) Els articles d’aquest quadre corresponen al Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús, d’aquesta normativa.
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4.2. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 8
Paràmetre

Condicions
generals (*)

Condicions particulars

Solar

art. 22

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Coeficient d'edificabilitat neta

art. 23

8a i 8a.0: 1,00 m²sostre/m²sòl.

Edificabilitat màxima de parcel·la

art. 24

8a.1: 0,75 m²sostre/m²sòl. 8a.2: 1,00 m²sostre/m²sòl.
8a.3: 0,7812 m²sostre/m²sòl

Coef. de volum edificable net

art. 25

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Densitat màx. d'habitatges neta

art. 26

Es permet un habitatge per parcel·la major de 2.500 m²
vinculat a l’activitat i com a màxim el sostre serà de 100 m².

Ocupació màxima de la parcel·la

art. 27

8a i 8a.0: 70%

Sòl de parcel·la lliure d'edificació

art. 28

Es destinarà preferentment a càrrega descàrrega i
aparcament. El sòl lliure d’edificació garantirà que les
necessitats de l’activitat: aparcament, càrrega, i
emmagatzematge, es puguin resoldre a l’interior de la
parcel·la.

Alçada reguladora ref. a parcel·la

art. 30

8a: 15 m.

8a.1: 60% i 8a.2: 70% 8a.3: 70%

8a.0: l’existent
L’alçada aparent exterior de l’edificació que inclou
l’envolvent de la volumetria total de la coberta no superarà
els 15 m d’alçada. En cas requerit, prèvia justificació tècnica,
les alçades poden adequar-se a les exigències dels
processos de producció i elements tècnics emprats sense
superar el 20% de l’ocupació, i amb separacions mínimes
dels límits de parcel·la igual a l’alçada.
8a.1: 10 m. Aquesta alçada podrà rebassar-se per elements
d’instal·lacions o bé en el cas de justificar-se suficientment
degut a la pròpia activitat i sempre que aquest escreix es
faci a 4m de distància dels veïns.
8a.2: 9,00 m. Es pot incrementar justificadament complint
amb les condicions fixades en aquest apartat.
8a.3: 9,00 m
Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la

art. 31

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Nombre de pl. referit a parcel·la

art. 32

8a i 8a.0: 2p (pb+1pp)

8a.1: 1p(pb)

8a.2: 2p (pb+1pp).

8a.3: 2p (pb+1pp)

Planta baixa referida a parcel·la

art. 33

S’admet l’entresol sempre que la seva superfície no sigui
superior al 30% de la superfície de la planta baixa.

Separacions mínimes

art. 34

carrer

L’assenyalada en el plànol d’ordenació del
sòl urbà i en el seu defecte 10,00 m. 8a.1: 5
m. i 8a.2: 10 m. 8a.3: 10m

lateral

L’assenyalada en el plànol d’ordenació del
sòl urbà i en el seu defecte 5,00 m. 8a.1: 5 m.
8a.2: 3 m. 8a.3: 3 m.

fons

L’assenyalada en el plànol d’ordenació del
sòl urbà i en el seu defecte 5,00 m. 8a.1: 5 m.
8a.2: 3 m. 8a.3: 3 m
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art. 35

En general segons les condicions de l'entorn i en el seu
defecte: 0,80 m opaques (de formigó, obra vista o pedra
artificial) i la resta calades o vegetals fins 2,50 m com a
màxim.
8a.2: S’admenten les tanques opaques fins a 2,50 m,
mentre s’asseguri el tractament de façana i la integració a
l’entorn segons els criteris establerts pels Serveis Tècnics
de l’Ajuntament de Mollerussa.

Adapt. togràf. i mov de terres

art. 36

Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell
natural de la parcel·la.
Es permet la construcció d’un moll de càrrega i descàrrega
de 1,40m d’alçada, sense que això signifiqui modificació de
la cota de PB a efectes de l’alçada reguladora. En qualsevol
cas els molls de càrrega i descàrrega respectaran els límits
de parcel·la.

Unitat mínima de projecte

art. 37

No s’estableixen Unitats Mínimes de Projecte

(*) Els articles d’aquest quadre corresponen al Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús, d’aquesta normativa.

4.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada. Clau 8
Paràmetre

Condicions
generals (*)

Condicions particulars

Posició de l'edificació

art. 39

L'edificació es col·locarà, segons la posició relativa definida
per les separacions als límits de la parcel·la i l'ocupació
màxima.

Edificació principal i auxiliar

art. 40

S'admet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima
del 5,00% i una alçada màxima de 3,30 m, destinada a
aparcaments, caseta de vigilància o accés o similars.

Planta baixa

art. 41

No es fixa una alçada màxima per la planta baixa.

Planta soterrani

art. 42

No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les
separacions mínimes assenyalades

Plantes pis

art. 43

Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m s'hauran de
justificar a través de l'activitat concreta.

Planta coberta

art. 44

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Planta sotacoberta

art. 45

No s’admet

Volum màxim d'un edifici

art. 46

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Cossos sortints

art. 48

Prohibits, excepte voladissos puntuals i integrats al projecte
arquitectònic i que respectin les separacions als límits de
parcel·la.

Elements sortints

art. 49

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

Composició de la façana

art. 51

Veure Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació
i d’ús.

(*) Els articles d’aquest quadre corresponen al Títol complementari. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús, d’aquesta normativa.
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5.1. Condicions d'ús de la zona d’indústria aïllada. Clau 8
A cada parcel·la s'admetrà només un establiment industrial.
Habitatge

Habitatge

Residencial
mòbil

Hoteler

Comerç petit

Plurifamiliar

Habitatge rural Residencial
especial

Unifamiliar
Condic. (1)

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Condic. (2)

Comerç mitjà

Comerç gran

Ofic. i serveis

Restauració

Recreatiu

Magatzems

Indústria I

Condic. (2)

Incompatible

Condic. (6)

Compatible

Condic. (4)

Compatible

Compatible

Indústria II

Indústria III

Educatiu

Assistencial

Sanitari

Sòcio-cultural

Esportiu

Compatible

Dominant

Condic. (3)

Condic. (3)

Condic. (3)

Condic. (3)

Condic. (3)

Administrat.

Serv. tècnics

Estac. i aparc.

Agrícola

Ramader

Forestal

Condic. (3)

Compatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

La proporció entre l’ús dominant i els usos compatibles es regirà pel següent criteri: l’ús dominant haurà d’ocupar un
mínim del 70% del sostre. Per reduir aquests percentatges serà necessària la redacció d’un pla especial que ho justifiqui.

Els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l'ús no
crearà distorsions en el teixit edificat, s'integrarà en el conjunt urbà consolidat i no crearà conflicte respecte
de l'ús dominant establert pel POUM per a cada sector, zona o subzona. La justificació de que l'ús
condicionat és compatible amb la zona o subzona corresponent es realitzarà mitjançant sol·licitud d’informe
previ o qualsevol altre document que estableixi l'ordenança corresponent, el qual es resoldrà de conformitat
amb les disposicions d’aquest POUM i les fixades per les ordenances reguladores corresponents:
(1) S'admet tan sols l'ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l'establiment, limitant-se a un
habitatge per parcel·la.
(2) Es consideren compatibles únicament els destinats a la venda al detall de maquinària, d’elements auxiliars a la
indústria i, en general, d’aquells productes que per les seves dimensions o naturalesa precisen de grans superfícies
(automòbils i d’altres vehicles; mobiliari; piscines; materials de construcció i articles de sanejament; articles de ferreteria i
jardineria; bricolatge...). S’admetran els usos vinculats directament al procès productiu de l’empresa. Restarà subjecte a
allò que determini la llei 18/2008, de 27 de desembre, d’equipaments comercials i el Pla Territorial Sectorial
d’Equipaments Comercials 2006/2009.
(3) S'admeten sols aquells vinculats al servei de l'activitat industrial pròpia de la parcel·la. A la sub-zona 8a.3 el sostre per
vinculat a l’ús sanitari no podrà superar l’1% del sostre total edificable .
(4) Es podrà autoritzar mitjançant un pla especial que resolgui l’ordenació, les infrastructures i els accessos i compleixi els
requisits següents: justificar que l’àmbit està situat a una distància mínima de 50 metres de qualsevol zona urbana
residencial; preveure un aparcament annex a l’activitat amb una capacitat d’1 plaça per cada 3 persones o fracció
d’aforament màxim; preveure l’accés i sortida amb un vial de 12 m d’amplada mínima o bé amb més d’un amb una
amplada mínima total de 15 m, sempre que un d’ells tingui una amplada mínima de 5 m (en aquest darrer cas, també es
podran comptabilitzar vials públics o privats reservats per l’accés i evacuació en els casos d’emergència).
(5) S'admeten sols aquells usos i activitats que no puguin generar molèsties en l’entorn urbà residencial en el que està
localitzada aquesta zona.
(6) S’admeten només les oficines o despatxos propis de cada establiment comercial o industrial
(7) A la sub-zona 8a.3 els usos compatibles no superaran el 5% de l’edificabilitat total permesa.
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6. Condicions de l'ús d'aparcament de la zona d’indústria aïllada. Clau 8
Regulació particular de l'ús d'aparcament

D’acord amb l’art. 64 i següents del Títol complementari.
Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús.

7.a.II Delimitació d’un Polígon d’actuació per a completar obres d’urbanització
Per tal d’assegurar la finalització de les obres definides pel projecte d’urbanització del Pla parcial de la 3a
ampliació de NUFRI, que afecten a una ubicació molt concreta dels terrenys que tenen façana al Canal
d’Urgell a l’àmbit de l’antic Pla parcial adjacent a la rotonda d’accés a la autovia A2, es delimita un
polígon d’actuació urbanística amb aquesta única finalitat i que no comporta cessions ni càrregues
urbanístiques complementaries.
Les condicions de gestió aplicables al nou polígon, al qual li correspon el codi
següents.

PA-Ur-10, són les

Fitxa. Polígon d’urbanització. Carrer de la banqueta del Canal.

Codi: PA-Ur-10

La seva delimitació té com a objecte l’execució d’allò previst al projecte d’urbanització del Pla parcial
de la 3a ampliació de NUFRI amb la finalitat de completar la urbanització dels terrenys que tenen front
al canal garantint així l’execució de les obres d’urbanització d’acord amb allò definit al Projecte
d’urbanització del Pla parcial 3a ampliació de NUFRI i la seva modificació i actualització aprovada
definitivament per l’Ajuntament de Mollerussa.
1. Àmbit:
a. Els terrenys que es situen entre les instal·lacions de NUFRI adjacents a la rotonda d’accés a la A2 i
el canal d’Urgell, en el triangle delimitat entre el camí del Palau, el canal d’Urgell i el terme municipal
del Palau d’Anglesola . Tal i com s’especifica en els plànols de la sèrie 5 –Ordenació detallada del sòl
urbà - a escala 1/2.000.
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 13.545 m2, superfície que correspon a la de l’àmbit
discontinua de l’antic Pla parcial, que és de 18.522 m2, un cop exclosos els 4.977 m2 que es situen
al terme municipal del Palau d’Anglesola, segons les superfícies definides al Pla parcial de referència.
2. Objectius:
a. Garantir l’execució de les obres d’urbanització a l’espai públic adjacent al canal d’Urgell.
b. Completar la urbanització segons el projecte d’urbanització vigent.
3. Condicions de l’execució
Realitzar les obres d’urbanització d’acord amb allò definit al Projecte d’urbanització del Pla parcial 3a
ampliació de NUFRI i la seva modificació i actualització aprovada definitivament per l’Ajuntament de
Mollerussa.
5. Condicions de gestió i execució:
- El Polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats
d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o concertació.
- Les obres d’urbanització s’hauran de realitzar en el termini màxim de 6 anys a comptar des de
l’aprovació definitiva d’aquest document.
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7.b. Modificacions proposades que afecten al sistema d’equipaments
Es consideren els punts següents:
7.b.I Nova ordenació proposada per l’actual parcel·la d’equipaments 3a ampliació NUFRI
En virtut de la modificació que es proposa en aquest document, aquests terrenys passarien a formar part
del sòl susceptible d’aprofitament privat amb la clau de 8a.3 “Indústria en parcel·la aïllada 3a ampliació
de NUFRI”, amb les condicions d’ordenació, edificació i ús que s’establien a les Ordenances del Pla
parcial i que s’incorporen a les Normes urbanístiques del POUM, tal com s’estableix a l’apartat 7.a
d’aquest document.
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7.b.II. Nova ordenació proposada pels terrenys de Cal Jaques i vialitat adjacent
Al respecte d’aquesta modificació, es proposen dues actuacions diferents:
•

Qualificar els terrenys de cal Jaques com a equipament públic

•

Reconèixer el caràcter públic dels passatges existents i integrar-los dins del sistema viari del
nucli antic

Pel que fa a la regulació dels terrenys del nou equipament de Cal Jaques, li serien d’aplicació allò que
referit al Sistema d’equipaments públics s’estableix als articles del 121 al 126 de les Normes
urbanístiques del POUM vigent.
Recomanen a l’Ajuntament de Mollerussa, que amb posterioritat a la tramitació i aprovació, si és el
cas, de la present modificació urbanística, amb independència de que finalment cal Jaques s’hagi
incorporat al Sistema d’equipaments, s’iniciï el procés de modificació del catàleg de patrimoni del
POUM per tal d’incloure-hi aquesta edificació, atès el seus notables valors històrics i
patrimonials.
Respecte de la regulació dels dos passatges adjacents a cal Jaques, els hi serà d’aplicació allò establert
pel Sistema Viari als articles del 90 al 97 de les Normes urbanístiques del POUM vigent.
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8. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT D’ALTRES DETERMINACIONS NORMATIVES
8. 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.
8. b. Identificació de les determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació (art.
118.1.b. del D 305/2006 RLUC)
Les modificacions proposades modifiquen :
-

El POUM vigent en allò que fa a:
* La supressió del sector de sòl urbanitzable amb planejament aprovat SUBpa
ampliació de NUFRI, i la seva incorporació al sòl urbà
* La inclusió de cal Jaques en el sistema d’equipaments.
* La integració dels passatges adjacents a Cal Jaques dins del sistema viari públic

de la 3a

8. c. Determinació de les normes urbanístiques proposades (art. 118.1.c. del D. 305/2006 RLUC)
Modificació dels següents plànols del POUM:
• Derogació del sector 3a ampliació de NUFRI i incorporació del seu àmbit al sòl urbà:
o Plànol de Gestió del Sòl Urbà. número 0.4 del POUM vigent
o Plànols d’Ordenació detallada del sòl urbà números, 05 01 i 05.02.
o Modificació de l’article 160 de les Normes urbanístiques del POUM.
•

Supressió dels terrenys d’equipament de l’antic Pla parcial 3a ampliació NUFRI i incorporació a
sòl urbà susceptible d’aprofitament privat;
o Plànol de Gestió del Sòl Urbà. número 0.4 del POUM vigent
o Plànol d’Ordenació detallada del sòl urbà número 05.02.

•

Inclusió de Cal Jaques dins del sistema d’equipaments i dels passatges adjacents dins del
sistema viari:
o Plànol de Gestió del Sòl Urbà. número 0.4 del POUM vigent
o Plànol d’Ordenació detallada del sòl urbà número 05.04.

8.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.

8. 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
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delimitats pel desenvolupament dels sectors en sòl urbanitzable, en les condicions fixades als les fitxes
normatives del POUM.
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.

8. 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.

8. g. Informe de sostenibilitat econòmica
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:
•

La proposta de modificació no altera de manera substancial el sòl productiu establert pel
POUM vigent, ja que incorpora al sòl urbà sòl industrial susceptible d’aprofitament urbà que
ja estava previst pel Pla parcial 3a ampliació de NUFRI, incrementant-lo únicament en
6.395,28 m2 que el Pla parcial destinava a equipaments públics, superfície que representa
el un 6,36% del sòl destinat a usos industrials pel Pla parcial.
És evident que el increment de sòl per a usos productius respecte del total qualificat pel
POUM vigent pel conjunt del municipi, és totalment residual.

•

Respecte de la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances
públiques, cal dir que:
o Per una part la modificació no varia cap de les determinacions del planejament vigent
aplicable, tant pel que toca al POUM com en allò determinat pel Pla parcial 3a ampliació
de NUFRI, referent a les infraestructures planificades. No afecta als sistemes viari,
hidrològic, ferroviari, etc.
o

La reducció del la superfície total de sòl destinada a la prestació de serveis, en aquest
cas sòl per a equipaments, és igualment marginal globalment considerada respecte del
Sistema d’equipaments públics municipal, tal com es valora específicament a l’annex A.1
d’aquest document.

•

Respecte als terrenys situats dins de l’àmbit de la 3a ampliació de NUFRI, el projecte
d’urbanització no s’ha de modificar ja que preveia les infraestructures necessàries a construir
a càrrec de la Junta de Compensació de l’àmbit.

•

Respecte de cal Jaques, cal dir que tant la seva inclusió dins del sistema d’equipaments
públics:
- La valoració de Cal Jaques que a títol orientatiu s’acompanya a l’annex corresponent
d’aquest document, ja inclou criteris de depreciació que contemplen l’antiguitat de la
construcció.
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- Les actuacions que s’hi puguin fer i la seva futura gestió, anirà a compte del capítol de
despeses que correspongui del pressupost municipal, i en qualsevol cas atès la seva
ubicació dins de la trama urbana, es preveu que la seva gestió sigui més fàcil que els la
d’uns terrenys situats a la perifèria del municipi dins d’un context industrial.
- La inclusió dels passatges adjacents a can Jaques dins del sistema viari del sòl urbà,
no fa alta cosa que ajustar-se a la realitat física actual dels terrenys.
•

Finalment, la cessió dels terrenys d’equipaments situats a la Serra, no altera allò previst pel
POUM vigent.

8.h. Justificació de no incorporar restriccions a l’accés o l’exercici d’activitats econòmiques
El contingut d’aquest document no suposa cap restricció a l’exercici d’activitats econòmiques d’acord
amb allò establert a l’article 22 de la DF 3a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat
econòmica.

9. TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
9.a. Tramitació urbanística
Tal com s’ha fet constar al punt 0 d’Antecedents, com a conseqüència del compliment de les indicacions
fetes per la CTU al seu acord de data 31 de març de 2015, aquest document pot constituir una
modificació substancial del que el seu dia va aprovar inicialment i provisionalment l’Ajuntament de
Mollerussa, i per tant tal com es determina als articles 112.1 i 112.2 del D 305, de 18 de juliol, Reglament
de la llei d’Urbanisme de Catalunya, pot ser procedent un nou tràmit d’aprovació inicial i d’exposició
pública (article 85.4 del DL 1/2010 TRLUC), així com l’aplicació dels actes administracions que hi puguin
estar vinculats (suspensió de llicències).
Pel que fa a la sol·licitud d’informes sectorials d’acord amb allò expressat a l’article 85.5 del DL 1/2010
TRLUC, atès la finalitat i el contingut de la modificació, entenem que podrien ser vàlids aquells que ja es
varen emetre amb motiu de la 1a aprovació inicial. La pertinència o no de sol·licitar-los, resta a la
consideració del informe jurídic de Secretaria.
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.
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9.b. Tramitació ambiental
Als efectes d’allò establert a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
(Text consolidat a data març de 2018), aquesta modificació té les característiques següents:
•

Es tracta de la modificació d’un instrument de planejament urbanístic (art 6 L 6/2009)

•

En allò que afecta a la 3a ampliació de NUFRI es tracta d’un sector de sòl urbanitzable, els
efectes ambientals del qual ja han estat valorats anteriorment, i que un cop s’han realitzat les
obres d’urbanització, s’incorpora al sòl urbà. Pel que fa a Can Jaques, es tracta de sòl urbà. (art
7. c, d, e L 6/2009)

•

Pel que fa a la supressió de l’equipament definit pel Pla parcial 3a ampliació de NUFRI, afecta a
sòl urbà (urbanitzable amb urbanització executada), i per les seves característiques té poca
entitat i no produeix efectes significatius en el medi ambient.(art. 7.2 L 6/2009)

Atès que el present document és de fet un Text refós d’una modificació ja tramitada anteriorment, i que
en qualsevol la seva aprovació definitiva no implica efectes significatius sobre el medi ambient, entenem
que no estaria subjecta a cap tràmit ambiental previ d’acord amb allò establert a l’article 86 bis del DL
1/2010 TRULUC, a la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’avaluació ambiental de Plans i programes, i a la
Disposició addicional 8 de Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
En qualsevol cas, és el pertinent informe jurídic d’aquest document el que haurà de considerar la
procedència o no 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.
Mollerussa, Octubre de 2018

Carles R. Guerrero Sala
Arquitecte Col. 19.148/5 i Tècnic urbanista
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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ANNEX 1

JUSTIFICACIÓ DE LA SUFICIÈNCIA DELS EQUIPAMENTS DE TITULARITAT PÚBLICA
Al primer punt de l’acord de la CTU de Lleida de de 31 de març de 2015, en el qual s’establien les
condicions a complimentar per tal de poder informar favorablement la proposta de modificació puntual, es
deia el que segueix:
“1. ) Cal justificar correctament la suficiència dels equipaments de titularitat pública previstos per
fer front a les necessitats segons l’establert en l’article 97.2.bis.d del Decret legislatiu 1/2010,
atès que únicament s’han de computar aquells amb qualificació urbanística assignada pel
POUM, és a dir, excloent els equipaments indicatius de l’àrea especialitzada de la Serra.”
Allò establert pel DL 1/2010 al seu article 97 “Justificació de la modificació de les figures de planejament
urbanístic”, i més concretament al punt 2 bis. d, és el següent:
“d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls
qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment
justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents:
o Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les
necessitats.
o Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava
la qualificació pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de
titularitat pública.”
Entenem que la prescripció de l’acord de la CTU, fa referència al punt primer de l’apartat d), i que el punt
segon ja es justifica a l’apartat 4.b de la memòria d’aquesta modificació.
Cal tindre en compte que en el temps transcorregut entre el informe de la CTU i la redacció del present
document, l’Ajuntament de Mollerussa ha tramitat a instancies de la CTU de Lleida una modificació que
afecta a la delimitació d’un àmbit de Pla especial a la serra. Aquesta modificació incorpora una nova
ordenació dels equipaments situats al parc de la Serra d’acord amb el document d’avançament del Pla
especial redactat pels arquitectes Jornet-Llop-Pastor. La nova ordenació, que consta a la figura adjunta,
no solament modifica i ajusta els terrenys assignats a equipaments, sinó atorga una especialització
concreta a la seva major part. Per tal de justificar la suficiència dels equipaments d’acord amb les
indicacions de l’acord de la CTU, s’ha tingut en compte el document recentment tramitat.
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Cementiri
Aparcament de camions
Caserna de Bombers
Equipament 3a ampliació NUFRI
Equipament PP Pla de Palau
Subestació elèctrica Mollerussa
PAU AGRUSA (Magatzems)
Convent Carmelites
RENFE (Tinglados)
Estació RENFE
Caserna RENFE
Cal Duch
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Parròquia de Sant Jaume
Ajuntament
Teatre L’Amistat
ACUDAM
Col·legi La Salle
Casa Canal i Museu de l’Aigua
Residència
Guarderia Quitxalla i Parasol
Residència Germans Franciscans Creu Blanca
Dipòsit municipal Grua
Escola pública Pompeu Fabra / IES Ponent
Deixalleria
FIRA I
FIRA II
FIRA III
Naus firals
Estació autobusos (Vella)
Centre cultural
Capella Sant Isidori
Col·legi el Carme
Edifici Sant Jordi
Escola de música
Residència ACUDAM
Escola pública Les Arrels
Caserna Mossos d’Esquadra
Guarderia El Niu
Complex esportiu (Piscina, camp de futbol, tennis...)
Escola pública Ignasi Peraire
Arxiu comarcal
Instal·lacions Brigada (antic bombers)
Escola de vol
Terrenys Pujol / Graus)
Pista d’Atletisme
IES Mollerussa (Agraria)
IES La Serra
SILOÉ
Total sòl dedicat a equipaments

16.644, 50 m2
12.274,99 m2
6.989,24 m2
6.395,28 m2
3.342,56 m2
13.017,26 m2
2.560,22 m2
2.137,48 m2
3.032,33 m2
261,16 m2
33,81 m2
772,10 m2
634,00 m2
1.268,89 m2
441,39 m2
2.582,32 m2
604,96 m2
6.196,97 m2
1.594,01 m2
1.491,10 m2
5.085,04 m2
6.074,97 m2
1.161,74 m2
15.995,85 m2
1.774,73 m2
1.485,35 m2
4.339,61 m2
6.276,92 m2
9.545,72 m2
1.772,03 m2
605,39 m2
54,11 m2
5.472,94 m2
623,68 m2
2.420,80 m2
1.605,52 m2
5.834,90 m2
1.589,22 m2
1.011.85 m2
47.162,70 m2
4.855,89 m2
2.080,23 m2
3.090,00 m2
67.951,73 m2
26.404,00 m2
30.863,00 m2
96.021,19 m2
16.713,75 m2
7.465,54 m2
457.612,97m2

Equipaments fora de l’àmbit de la Serra sense ús assignat
Equipament a suprimir
Equipaments situats al parc de la Serra
Equipaments situats al parc de la Serra sense ús assignat
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Si del total de 457.612,97 m2 de sòl assignats a equipaments en tot el terme municipal, no es
consideren els que no tenen un ús concret, en resulta:
Sòl d’equipament en sòl urbà sense ús assignat:
4
5
7
23
43

Equipament 3a ampliació NUFRI
Equipament PP Pla de Palau
PAU AGRUSA (Magatzems)
Dipòsit municipal Grua
Instal·lacions Brigada (antic bombers)
Total

6.395,28 m2
3.342,56 m2
2.560,22 m2
1.161,74 m2
3.090,00 m2
16.549,80 m2

Amb la recent modificació normativa del POUM que afecta a la Serra, els únics terrenys d’equipament
sense ús concret assignat són els terrenys objecte de la permuta, número 45 del llistat anterior. Pel que
fa a l’IES la Serra i les instal·lacions de l’associació SILOE, que al document de l’avançament del Pla
especial de la Serra no tenen assignat ús, entenem que es tracta d’una errada a esmenar jas que
aquests terrenys tenen instal·lacions, edificacions i desenvolupen una activitat escolar en un cas i socialassistencial en l’altre. En qualsevol cas per tal complir les indicacions d’acord de la CTU, no
considerarem el sòl corresponents a l’IES la serra i a SILOE. Per tant:
45
48
49

Terrenys Pujol / Graus)
IES La Serra
SILOÉ
Total

26.404,00 m2
16.713,75 m2
7.465,54 m2
50.583,29 m2

Per tant, el total de de sòl d’equipaments sense ús assignat, és de:
16.549,80 m2 + 50.583,29 m2 = 67.133,09 m2
I la superfície total d’equipaments a considerar de:
457.612,97 m2 - 67.133,09 m2 = 390.479,88 m2

2. Observança del Pla Territorial General de Catalunya
D’acord amb els estandarts provisionals mínims orientatius fixats per la L 1/1995, de 16 de març de,
d’aprovació del Pla territorial general de Catalunya, per a municipis d’entre 5.000 i 25.000 habitants, la
quantitat mínima d’equipament s’estableix en :
•
•
•
•
•
•

Ensenyament
Sanitari
Esportiu
Abastament
Serveis Tècnics
TOTAL

4,00 m2s/habitant
0,50 m2s/habitant
3,50 m2s/habitant
0,20 m2s/habitant
0,30 m2s/habitant
8,50 m2s/habitant

Atenent a la població actual de 14.574 habitants, al municipi de Mollerussa li correspondria una
superfície de
14.574 habitants x 8,50 m2s/habitant = 123.879 m2s
Es a dir que la superfície de sòl assignada efectivament a l’ús d’equipament segons el POUM
vigent de Mollerussa, suposa un escreix de 266.600,88 m2 respecte de la quantitat resultant
d’aplicar el PTGC, es a dir més del triple que li correspondria ( 3,15 vegades ).
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3. Observança dels criteris del Dl 1/2010 Llei d’urbanisme de Catalunya
D’acord amb les dades actualitzades a gener de 2018 d’IDESCAT, la població de Mollerussa és de
14.574 habitants. Pel que fa als habitatges, segons les darreres dades estadístiques disponibles que es
remeten a l’any 2011, el total d’habitatges existents al municipi és de 6.577, dels quals 5.352 estan
ocupats i 1.184 resten buits.
Considerant aquestes dades tindríem que:
Segons els standarts del PTCG

•

123.879 m2/hab / 14.574 hab = 8,5 m2s/habitant.

La legislació urbanística vigent no estableix una quantitat mínima de sòl destinat a equipament en sòl
urbà, com si que ho fa de manera general pel cas del sistema d’espais lliures a l’article 58.1.f) del DL
1/2010 TRLUC en funció del sostre residencial tota. Si tenim com a referència al que s’estableix a l’article
65.3.b del DL 1/2010 TRULUC on es fixa en un mínim de 20 m2 de sòl per habitatge, tenim que
actualment al municipi de Mollerussa la proporció de la superfície destinada a equipaments per cada
habitatge, és la següent:
Segons habitatges totals
Segons d’habitatges ocupats

•
•

6.577 habitatges x 20 m2s/habitatge = 131.540 m2s
5.352 habitatges x 20 m2s/habitatge = 107.040 m2s

Cas de considerar els 390.479,88 m2 de sòl actualment assignats a equipaments, això equival a
un escreix de 258.940 m2 de sòl respecte de la quantitat a resultant de reservar 20 m2s/habitatge
existent a Mollerussa, és a dir 2,97 vegades superior.
4. Quantificació de la reducció del sòl destinat a equipament resultant de la modificació
La reducció que la superfície d’equipaments que suposaria la supressió de l’equipament situat als
terrenys de l’antic sector de la 3a ampliació de NUFRI, i la incorporació del nou equipament de can
Jaques, és la següent:
Finca

Qualificació

Ampliació
NUFRI
Can
Jaques

ORDENACIÓ VIGENT
Propietat Superfície
m2

Equipament

Pública

6.395,28

Sòl Urbà.
Zona 1

Privada

387,87

TOTAL m2
Equipament
6.395,28
6.395,28

ORDENACIÓ PRPOSADA
Propietat
Superfície
m2
urbà
8a Privada
6.395,28

Qualificació
Sòl
Zona
Industrial

Equipament

Pública

Disminució del sòl destinat a Equipament

387,87

TOTAL
m2 Equip
387,87
387,87

- 6.007,41 m2

5. Conclusions
Segons allò dit als punts anteriors, el municipi de Mollerussa disposa d’uns reserva de sòl assignada al
Sistema d’equipaments que pràcticament triplica els mínims establerts pel marc legal urbanístic
d’aplicació.
Per aquesta raó la supressió de 6.007,41 m2 de sòl destinat a equipament, es tradueix en una
disminució de l’1,54% respecte dels 390.479,88 m2 de sòl destinats actualment a equipaments amb
qualificació específica, la qual cosa és significativa ni suposa cap mena de perjudici significatiu per la
funcionalitat dels equipaments municipals.
Queda així suficientment acreditada la suficiència dels equipaments existents i/o previstos pel
planejament actual.
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ANNEX 2
INFORME D’AVALUACIÓ ECONÒMICA

1.

Finalitat d’aquest document
Les valoracions d’aquest document tenen un caràcter preliminar als efectes de donar compliment a
allò que es determina a l’article 99.1.c de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, que modifica el text refós de
a Llei d’Urbanisme DL 1/2010 de 3 d’agost. Es tracta de valorar la rendibilitat de l’operació
proposada en la Modificació del POUM vigent canvi d’equipaments de propietat municipal per
altres terrenys d’equipament (document que incorpora la derogació del Pla parcial urbanístic
de sòl industrial 3a ampliació de NUFRI), comparant el rendiment econòmic derivat de l’ordenació
vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta valoració és fa als efectes urbanístics per tal de
justificar la comparació de valors que fan possible l’operació, sense perjudici de futures valoracions
immobiliàries o amb altres finalitats.

2.

Normativa aplicable
La normativa emprada per realitzar aquesta valoració és el RDL 2/2008, de 20 de juny, Text Refós
de la Ley de Suelo. El RD 1492 / 2011, de 24 d’octubre, Reglament de valoracions de la “Ley de
Suelo”, i en especial els articles del 19 al 27.
Igualment s’ha tingut en compte allò que s’indica a l’article 115 del DL 1/2010, de 3 d’agost, text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, a l’article 109 del D 305 / 2006, de 18 de juliol, reglament de la
Llei d’urbanisme de Catalunya.
També s’han tingut en compte el que es determina a la normativa d’expropiació i a les normes de
valoració de bens immobles.

3.

Identificació i descripció dels terrenys i immobles a valorar:

Els terrenys a valorar són els que es descriuen en l’apartat 2 de la memòria de la Modificació
Puntual, i són els següents:
4.

Parcel·la d’equipaments de la 3a ampliació de NUFRI
Cal Jaques

Valoració inicial del sòl.
4.1. Parcel·la d’equipaments de la 3a ampliació de NUFRI

Els terrenys corresponen a una parcel·la destinada a equipaments de cessió obligatòria del projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial Industrial 3a ampliació de NUFRI.
Segons el RDL 2/2008 de 20 de juny de la Llei del sòl, en el seu article 24.1.a.: “Si els terrenys no tenen
assignada edificabilitat o ús privat per l’ordenació urbanística, se’ls hi atribuirà la edificabilitat mitjana i
l’ús majoritari en l’àmbit espacial homogeni en que per usos i tipologies l’ordenació urbanística els ha
inclòs.”
Per tant es valorarà els terrenys com si estiguessin classificats per la clau 8a2 de Zona d’indústria amb
edificació aïllada, amb les següents normatives urbanístiques:
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Edificabilitat
Ocupació
Llindars
A carrer
A fons
Lateral
ARM i plantes

Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell

1 m2st/m2s
70%
10m
3m
3m
9m i pb+1pp

D’acord amb les dades dels terrenys a valorar, es considera uns terrenys amb una superfície de 6.395,28
m2 i un sostre a valorar de 6.395,28 m2 (ja que l’edificabilitat màxima permesa es de 1m2 de
sostre/m2sòl)
A continuació adjuntem la valoració que es va fer en data de febrer de 2014 pel mateix tècnic que
subscriu aquest document, de la parcel·la d’aprofitament privat resultant de la mateixa reparcel·lació
urbanística:
“ (...)
6. Anàlisis de mercat
D’acord amb les dades extretes del projecte de reparcel·lació i de la normativa vigent, es valorarà
una immoble de les característiques següents:
Superfície de sòl: 9.660 m2
Edificabilitat neta: 0,83 m2st/m2s
Sostre a valorar :
9.660 m2 X 0,83 m2st/m2s = 8.017,80 m2st
Ocupació màxima : 70%
Planta baixa màxima: 9.660 m2s x 0,7 = 6.762 m2
Per tal de realitzar l’anàlisi de mercat, s’ha tingut en compte la superfície de la parcel·la i
l’aprofitament atribuïble.
S’ha realitzat un estudi de mercat per medi de consultes a pàgines web especialitzades com
IDEALISTA. COM i altres, per tal d’obtenir mostres comparables. Cal tenir en compte però, que
dins de la crisi econòmica actual, el mercat immobiliari està sofrint en l’actualitat un notable
període de recessió, en el qual les condicions endurides respecte als crèdits de les entitats
financeres o directament la manca de crèdit a la demanda, fa que la oferta no sigui absorbida en
un termini curt de temps, per la qual cosa és especialment difícil definir el preu de qualsevol
immoble, encara que dins del procés de la baixada de preus constant dels actius immobiliaris, és
d’esperar noves baixes addicionals dels valors.
Per aquest motiu, als efectes de la comprovació de valors, s’ha procurat fer un mostreig més ampli
de lo normal, amb deu mostres de l’àmbit de la Plana de Lleida.
Taula comparables:
Nº

Població

1
2
3
4
5
6

Mollerussa
Lleida
Torrefarrera
Tàrrega
Alcarràs
Palau
d’Anglesola

Superfície nau
m2
559
300
406
663
600
442
PROMIG

Cost compra nau
€
260.000
150.000
193.000
370.000
306.000
278.460

Preu
€/m2
465,12
500,00
475,00
558,07
510,00
630,00

Coef

Valor
homogeni

1
1
1
1
1
0,9

465,12
500,00
475,00
558,07
510,00
567,00

TOTAL

512,53

Mitjana: 512,53 €/m2
Observacions als testimonis:
Mostres consultades al portal IDEALISTA. COM.
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Altres:
Per la homogeneïtzació de les comparables aportades s’ha seguit el següent procés:
1. Correcció del valor unitari de cada un d’ells en funció dels percentatges de negociació i/o
comercialització habituals per la conjuntura actual de mercat en la seva zona.
2. Ponderació de les comparables en funció de la ubicació, estat de conservació i característiques
físiques de cadascun amb respecte a l’immoble valorat.
3. Càlcul del valor mig ponderat
4. Determinació de banda de valors per a fixació de valor de mercat per comparació.
7. Valoració
7.1. Valor de la construcció VC
Valor de la construcció = Cost d’execució material + Despeses generals 6% + Benefici
industrial 13 % + Tributs llicències + Honoraris de projectes i
direcció d’obra + Altres
Cost d’execució material (PEM) (Segons barem orientatiu Col·legi Arquitectes Catalunya)
PEM = {490 €/m2 (C c)x 1,05 (Ca) }x 0,9 (Cg) x 1,2 (Ct) x 0,8 (Cq) x 0,7 (Cu) x 0,9 (Cr) =
= 280,05 €/m2
On
Cc = Cost de la construcció any 2012
Ca = Coeficient actualització COAC 2014
Cg = Coeficient geogràfic
Ct = Coeficient tipològic
Cq = Coeficient de qualitat
Cu = Coeficient d’ús
Cr = Coeficient reductor
Valor de la construcció VC = PEM + despeses
VC = 280,72€/m2(PEM)+53,33 €/m2(Dg+Bi)+28,07€/m2(P+Do)+14,04 €/m2(T+A)=
= 376,16 €/m2
On
Dg + Bi = Despeses generals i benefici industrial (19%)
P + Do = Projectes i direcció d’obra (10%)
T + A = Tributs i llicències (5%)
Per tant el valor total de la construcció seria de 376,16 €/m2
7.2. Valor de repercussió VR
El valor de repercussió és igual al valor en venda obtingut per l’estudi de mercat, dividit pel
coeficient K corresponent al benefici de la promoció i al finançament, que en aquest cas s’estableix
en 1,2 per la dinàmica del mercat immobiliari. Finalment s’hi deduirà el valor de la construcció.
Així doncs,
VR = (Vv / K) – VC
VR = ( 512,53 €/m2 / 1,20) – 376,16 €/m2 = 51,03 €/m2
7.3. Valor del sòl no edificat VS
El valor del sòl no edificat serà igual al producte de l’edificabilitat pel valor de repercussió
VS = 0,83 m2st/m2s X 51,03 €/m2 = 42,35 €/m2
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7.4. Valor del sòl no urbanitzat VS.o
El valor del sòl no urbanitzat, serà igual al valor del sòl descomptats els deures d’urbanització i les
càrregues pendents, multiplicat per la suma d’1 més la taxa lliure de risc en tant per 1 i la prima de
risc en tant per 1.
VS o = VS – G (1 + TLR + PR)
Pressupost de les obres d’urbanització (*) = 626.870,27 € +21% IVA = 758.513,03 €
Superfície de l’àmbit = 127.905,63 m2
G = 758.513,03 € / 127.905,63 m2 = 5,93 €/m2
TLR = 2,427 % (Resolució Banc d’Espanya de gener 2014)
PR = 14% (Annex IV RD 1492 / 2011)
(*) Pressupost execució material + despeses generals (19%) + Benefici industrial (6%) + IVA
(21%) segons cost valorat en el projecte de reparcel·lació aprovat
G (1+TLR+PR) = 5,93 €/m2 (1+0,02427+0,14) = 5,93 €/m2 x 1,16427 = 6,90 €/m2
VS o = 42,35 €/m2 – 6,90 €/m2 = 35,45 €/m2
VS o = 35,45 €/m2
7.5. Valor dels terrenys
La valoració estimada pels terrenys objecte d’aquest document, és de 35,45 €/m2 X 9.684,04 m2
= 343.299,22 €.
El valor dels terrenys afectats és de tres-cents quaranta-tres mil dos-cents noranta-nou
euros amb vint-i-dos cèntims.”
De tota manera fem constar que en la subhasta feta per l’Ajuntament de Mollerussa per tal de vendre
aquests terrenys destinats a aprofitament privat, es va vendre la finca valorada per un preu de 40€/m2 de
sòl, i per tant, entenem que es aquest el preu que s’ha de tenir en compte en la valoració d’aquesta finca.

•

Valor dels terrenys

Atès el que es fa constar en el punt anterior, la valoració estimada pels terrenys és de 40 €/m2 X
6.395,28 m2, es a dir 255.811,20 €.
El valor dels terrenys és de dos-cents cinquanta-cinc mil vuit-cents onze euros amb vint cèntims

4.2. Cal Jaques
Es tracta d’una finca de 387,87 m2 amb un magatzem de planta baixa, planta pis i sota-coberta. La
planta baixa té una superfície construïda de 210,87 m2 i les plantes primera i sota-coberta de
192,72 m2 cadascuna, amb un total de 596,31 m2 construïts. A la part posterior hi ha un pati de
177 m2. S’accedeix a la finca per un passatge veïnal.
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La parcel·la està qualificada com a sòl urbà, clau 1, Zona residencial d’ordenació d’edificis en nucli
antic, amb la següent normativa:
Fondària edificable
Construcció situada en pati d’illa, una planta tota edificable
Ocupació
100% en planta baixa
Densitat
1hab/80m2 sostre
Ús dominant
Habitatge plurifamiliar
Ús compatible
Habitatge unifamiliar
Comerç petit
Residencial especial, restauració, educatiu, assistencial, sòcio-cultural,
administratiu.
Es tracta d’una construcció en situació de volum disconforme amb la normativa vigent, atès que la
construcció té planta baixa, planta pis i sota coberta quan segons les determinacions de la clau 1 només
podria tenir planta baixa, ja que es situa en un pati d’illa. La finca tampoc té accés directe des d’un vial,
sinó que s’hi accedeix a través d’un camí veïnal.
•

Valoració
Càlcul del valor de mercat pel mètode de reposició:
VRB= F + Cc + In + H + L + T + Gap
On: F: cost solar
Cc: Costos construcció
In: Impostos no recuperables
H: Honoraris tècnics
L: Llicències
T: Taxes de construcció
Gap: Despeses promotor
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Cost solar.
S’ha obtingut per comparació al mercat: 370,57 €/m2 x 387,87 m2 sòl =
= 143.732,02 €
Població

Carrer

Preu

Superfície
solar

Superfície
construïda

€/m2 solar

Mollerussa

Carme, 26

80.000 €

192 m2

236 m2

416,66

Mollerussa
Mollerussa
Mollerussa

La Creu, 2
Balmes, 33
Dardanels, 9

59.000 €
28.000 €
33.000 €

101 m2
120 m2
133 m2

273 m2
280 m2
160 m2
Mitjana

584,16
233,33
248,12
370,57

El valor
de
repercu
ssió
atès la
superfíci
e
construï
da
de

l’edifici existent es de: 143.732,02/596,31 = 241,03 €/m2

Costos construcció
Es tracta d’un edifici que consta d’un magatzem amb planta baixa, primera i sota coberta,
amb unes superfícies de 210,87 m2, 192,72 m2 i 192,72 m2.
Per a aquestes característiques resulta:
PEM: 186.956,83 €; cost unitari 313,52 €/m2
PEC: 222.478,63 €; cost unitari 373,09 €/m2
Impostos no recuperables.
Transmissions (6% del cost del solar) =14,46 €/m2
Actes jurídics (0,5% del cost del solar) = 1,21 €/m2
Honoraris
Projecte bàsic i executiu i direcció d’obra (8% del PEM) = 25,08 €/m2
Direcció d’obra aparellador (2% del PEM) = 6,27€/m2
EBSS (1% del PEM) = 3,13 €/m2

Llicències i taxes (4% del PEM) = 12,54 €/m2
Despeses promotor (7% del PEM) = 21,95 €/m2
Càlcul del VRB I VRN
VRB= F + Cc + In + H + L + T + Gap = 241,03 + 373,09 + 14,46 + 1,62 + 25,08 + 6,27 + 3,13 +
12,54 + 21,95 = 699,17 €/m2
VRB = 699,17 € x 596,31 m2 = 416.922,06 €
Càlcul del VRN pel mètode de la depreciació progressivament decreixent:
Es tracta d’una construcció destinada a magatzem, de 69 anys d’antiguitat. Segons l’annex III del RD
1492/2011 de 14 d’octubre de Reglament de les Valoracions de la Llei del Sòl, la vida útil dels edificis
destinats a ús industrial o magatzem, es de 35 anys i el dels edificis comercials o de serveis es de 50
anys. Per tant la vida útil d’aquest edifici ja es podria donar per finalitzada. A més, tot i que la construcció
es troba en bon estat per ser utilitzada com a magatzem, no se l’hi pot donar altres usos ja que
segurament caldria reforçar l’estructura i els tancaments existents, així com adaptar-ne el seu interior.
Atès doncs que ha finalitzat la seva útil, la seva poca funcionalitat i a que el seu accés es fa a través d’un
carrer veïnal, es considera depreciar en un 61% el valor de reposició, per tant:
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VRN = ((VRB-F) * 0,39) +F = (699,17 – (241,03 + 16,08)) * 0,39 = (442,06 * 0,39) + (333,96 + 21,71)) =
172,40 + 257,11 = 429,51 €/m2
Per tant, per una superfície construïda de 596,31 m2 resulta:
VRN= 256.123,14 €
El valor de l’immoble es de dos-cents ciquanta-sis mil cent vint-i-tres euros amb catorze
cèntims.

5.

Valoració del sòl transformat

La transformació del sòl objecte de la present modificació puntual no incrementa l’edificabilitat de cap
dels terrenys a efectes de la seva valoració, atès que el POUM actualment vigent no fixa una edificabilitat
pels terrenys qualificats com a sistema d’equipaments. Així doncs, per tal de valorar els terrenys
d’equipament abans o després de la transformació de sòl proposada, se’ls hi atribueix l’edificabilitat mitja
i l’ús majoritari en l’àmbit espaial homogeni, tal i com es determina en l’article 24 del RDL 8/2008 de 20
de juny, i per tant la seva valoració es exactament la mateixa ja que els usos i l’edificabilitat a tenir en
compte en els terrenys a valorar no varia.

6.

Rendibilitat de l’operació urbanística

Entenem doncs que l’operació urbanística que es durà a terme en la modificació puntual proposada no
varia el valor dels terrenys objecte de transformació d’usos.
En quan al valor dels terrenys municipals, fem constar que els terrenys que en l’actualitat són propietat
de l’ajuntament, tenen un valor de 255.811,20. Després de l’operació objecte d’aquest informe, els
terrenys de propietat municipal tindran un valor de 256.123,14€
*Nota: les valoracions d’aquest document tenen una vigència de 6 mesos.
Aquest es l’informe que s’emet als efectes oportuns a
Mollerussa, desembre de 2017
Serveis Tècnics CC Pla d’Urgell

Aroa Guardiola Franci / Carles R. Guerrero Sala
Arquitectes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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ANNEX 3
Parcel·la d’equipaments 3a ampliació NUFRI
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Pàg. 17

PARCEL·LA -4 (10% APROF. MIG) – Ajuntament de Mollerussa , amb domicili a Mollerussa, a la
Plaça de l’Ajuntament, núm.2, i CIF. núm. P-2517200-H.
DESCRIPCIÓ.
- Parcel.la assenyalada amb el número -4- al plànol d’adjudicació de parcel.les resultants de
9.684,04 m2 de superfície.
- Té forma regular. Mides segons cotes del plànol de parcel.les resultants acotat.
- Limita pel nord amb parcel·la-3; pel sud amb parcel.la d’equipaments; per l’est amb carrer
Tennis; per l’oest amb parcel.la-2.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
- La qualificació urbanística de la parcel.la és sòl urbà industrial amb un sostre màxim de 0,83
m2/m2
TÍTOL
-

Adjudicació de terrenys per la reparcel.lació actual, i corresponent a part de les cessions
d’aprofitament mig obligatòries cap als ajuntaments de Mollerussa i Palau d’Anglesola.

ADJUDICATARI I DRETS ADJUDICATS
- S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, li correspon un percentatge total del
9,60681 % dels drets que s’adjudiquen en aquest Projecte.
CÀRREGUES
- Lliure de càrregues.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
- Aquesta parcel.la, per la seva naturalesa, no li correspon cap despesa d’acord amb el
compte de liquidació provisional.

PARCEL·LA –EQUIPAMENTS- Ajuntament de Mollerussa , amb domicili a Mollerussa, a la Plaça
de l’Ajuntament, núm.2, i CIF. núm. P-2517200-H.
DESCRIPCIÓ.
- Parcel.la assenyalada amb zona d’equipaments al plànol d’adjudicació de parcel.les
resultants de 6.395,28 m2 de superfície.
- Té forma regular. Mides segons cotes del plànol de parcel.les resultants acotat.
- Limita pel nord amb parcel·la de 10% ‘aprofitament urbanístic; pel sud amb Carrer –A-; per
l’est amb carrer Tennis; per l’oest amb parcel·la-2.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
- La qualificació urbanística de la parcel.la és sistema d’equipaments municipals.
TÍTOL
-

Adjudicació de terrenys per la reparcel·lació actual, i corresponent a part de les cessions
obligatòries cap a l’Ajuntament de Mollerussa.

ADJUDICATARI I DRETS ADJUDICATS
- S’adjudica a l’Ajuntament de Mollerussa, sense aprofitament.
CÀRREGUES
- Lliure de càrregues.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
- Aquesta parcel.la, per la seva naturalesa, no li correspon cap despesa d’acord amb el
compte de liquidació provisional.
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Pàg. 23

5. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL:
D’acord amb l’article 149 del Reglament de la Llei d’urbanisme s’inclou a continuació el compte de
liquidació provisional.
Atès el disposat a l’art. 120.1.d) del Decret Legislatiu 1/2005 i art. 139.5 del seu Reglament, i degut a
l’escassa quantia dels drets que corresponen a l’Ajuntament d’El Palau d’Anglesola, que no arriben
al 15% de la parcel.la mínima edificable, es substitueix l’adjudicació de parcel.la per una
indemnització a metàlic, havent-se acordat per unanimitat en l’assenblea de la Junta de
Compensació una indemnització a metàl.lic, a raó de 125,00 €/m2 de sotre edificable, el que fa
un total de 41.217,50 €, quantitat que serà un cost mes dels d’urbanització, d’acord amb el dispoat a
l’art. 114.1 del Decret legislatiu esmentat aneriorment.
S’adjunta la Taula 2.
La taula 2 és el compte de liquidació provisional agrupat per adjudicatari.
En aquesta taula s’agrupen per cada adjudicatari els següents conceptes:
-

Adjudicatari, drets en percentatge sobre finques resultants, parcel.les que s’adjudiquen a
cada titular, obligacions en percentatge sobre l’import de liquidació, cost d’urbanització i
indemnització desglosant l’IVA, i import de la liquidació provisional.

TAULA 2
QUADRE LIQUIDACIO PROVISIONAL

ADJUDICATARI

S/TOTAL

PARCEL.LA

DRETS/OBLIG

%

ADJUDICADA

%

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
COST
INDEMNITZACIÓ
IVA
URBANITZACIÓ 10% AJU.PALAU

21%

TOTAL
EUROS

NUFRI SAT

12,17839

1

13,53154

91.304,44

5.577,36

19.173,93 116.055,74

NUFRI SAT

59,08974

2

65,65527

443.010,59

27.061,46

93.032,22 563.104,28

CAL BOSCH, SL

18,73187

3

20,81319

140.437,52

8.578,68

29.491,88 178.508,08

AJUNT. MOLLERUSSA

0,00000

Vials

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUNT. MOLLERUSSA

0,00000

Zona verda

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUNT. PALAU ANGL.

0,00000

Zona verda

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUNT. MOLLERUSSA

0,00000

Equipaments

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUNT. MOLLERUSSA

9,60626

4 (10% A.M.)

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUNT. PALAU ANGL.

0,39374

Indemnització

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00000

674.752,56

TOTAL

100,00000

41.217,50 141.698,04 857.668,10

Mollerussa, 24 de gener de 2013
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ANNEX 4
Can Jaques
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ANNEX 5
Parcel·la d’equipaments de la Serra

Modificació deL POUM pel canvi d’equipaments de propietat municipal per altres terrenys d’equipaments
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2

EQUIPAMENTS DE MOLLERUSSA
2

1 CEMENTIRI

16.644,60 m

2

2 APARCAMENT CAMIONS

12.274,99 m

2

3 BOMBERS

6.989,24 m

4 NUFRI
5 BOSCH

6.110,04 m

2
2

3.342,56 m

2

6 SUBESTACIÓ DE MOLLERUSSA

13.017,26 m

2

7 MAGATZEMS

2.560,22 m

2

8 CONVENT CARMELITES DESCALSES

2.137,48 m

9 MAGATZEMS RENFE

3.032,33 m

2

10 ESTACIÓ RENFE
12 CAL DUCH

772,10 m

EQUIPAMENTS DE MOVILITAT
18 COL∙LEGI LA SALLE
21 GUARDERIA LA QUITXALLA I PARASOL
24 ESCOLA PUBLICA POMPEU FABRA, IES TERRES DE PONENT
33 COL∙LEGI EL CARME
39 GUARDERIA EL NIU
35 ESCOLA DE MUSICA

EQUIPAMENTS EDUCATIUS

2

261,16 m

2

33,81 m

2
2

17.374,32 m

2

6.196,97 m

2

5.085,04 m

2

15.995,85 m

2

5.472,94 m

2

1.011,85 m

2

2.420,80 m

2

5.834,90 m

2

4.855,89 m

2

25.229,19 m

2

13.361,73 m

2

85.465,16 m

2

1.031,58 m

14 PARROQUIA SANT JAUME

1.268,89 m

2
2

15 AJUNTAMENT I POLICIA MOLLERUSSA

441,39 m

2

16 TEATRE L'AMISTAT

2.582,32 m

2

17 ACUDAM

604,96 m

12 CAL DUCH
16 TEATRE L'AMISTAT

2

772,10 m

2

2.582,32 m

2

19 CASA CANAL I MUSEU DE L'AIGUA
31 CENTRE CULTURAL

1.594,01 m

42 ARXIU COMARCAL

2
2.080,23 m

EQUIPAMENTS CULTURALS

2

605,39 m

2

7.634,05 m

2

18 COL∙LEGI LA SALLE

6.196,97 m

19 CASA CANAL I MUSEU DE L'AIGUA

1.594,01 m

20 RESIDÈNCIA PSIQUICS I FISICS

1.491,10 m

2
2
2

21 GUARDERIA LA QUITXALLA I PARASOL

5.085,04 m

22 GERMANS FRANCISCANS CREU BLANCA

6.074,97 m

2

40 COMPLEX ESPORTIU (PISCINA, FUTBOL,TENNIS)
44 ESCOLA DE VOL
45 CROS DE LA SERRA
49 CIRCUIT PARC DE LA SERRA
50 CIRCUIT COTXES TELEDIRIGITS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

2

47.162,70 m

2

67.951,73 m

2

32.648,76 m

2

4.146,47 m

2

5.459,75 m

2

157.369,41 m

2

23 GUARDA COTXES MULTATS, GRUA

1.161,74 m

24 ESCOLA PUBLICA POMPEU FABRA, IES TERRES DE PONENT

2

15.995,85 m

2

25 DEIXALLERIA

1.774,73 m

26 SOLAR FIRA

1.485,35 m

27 SOLAR FIRA

4.339,61 m

28 SOLAR FIRA
29 NAUS FIRALS

2
6.279,92 m
2
9.545,72 m

30 ESTACIÓ AUTOBUSOS

1.772,03 m

2

3 BOMBERS
13 CONSELL COMARCAL PLA URGELL
38 MOSSOS D'ESQUADRA

2
2

605,39 m

2

6.989,24 m

2

1.031,58 m

2

1.589,22 m

2

EQUIPAMENTS ADMINISTRACIONS

9.610,04 m

17 ACUDAM
20 RESIDÈNCIA PSIQUICS I FISICS

1.491,10 m

2

31 CENTRE CULTURAL

2

604,96 m

2
2

22 GERMANS FRANCISCANS CREU BLANCA
34 JUBILATS SANT JORDI

6.074,97 m

36 RESIDÈNCIA ACUDAM

2
1.605,52 m

EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS

2

623,68 m

2

10.400,23 m

2

32 CAPELLA SANT ISIDORI

54,11 m

33 COL∙LEGI EL CARME
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35 ESCOLA DE MUSICA

2
5.472,94 m
2
623,68 m
2

2.420,80 m

2

36 RESIDÈNCIA ACUDAM

1.605,52 m

37 ESCOLA PUBLICA LES ARRELS

5.834,90 m

38 MOSSOS D'ESQUADRA

1.589,22 m

39 GUARDERIA EL NIU

1.011,85 m

40 COMPLEX ESPORTIU (PISCINA, FUTBOL,TENNIS)

2
2
2
2

47.162,70 m

2

41 ESCOLA PUBLICA IGNASI PERAIRE

4.855,89 m

42 ARXIU COMARCAL

2.080,23 m

43 SOLAR (ANTICS BOMBERS)

3.313,43 m

2
2
2

44 ESCOLA DE VOL

67.951,73 m

45 CROS DE LA SERRA

32.648,76 m

46 IES MOLLERUSSA

25.229,19 m

47 IES LA SERRA

13.361,73 m

2
2
2
2

48 PARC DE LA SERRA
49 CIRCUIT PARC DE LA SERRA

1.891,94 m

50 CIRCUIT COTXES TELEDIRIGITS

5.459,75 m

51 SILOE

4.563,99 m

52 CAMP

2.299,48 m

2

4.146,47 m

2
2
2
2

53 PISTA ATLETISME

30.863,00 m

54 EQUIPAMENT SENSE ESPECIFICAR

25.829,00 m

55 AMPLIACIÓ IES MOLLERUSSA (AGRÀRIA)

42.469,00 m

TOTAL SUPERFÍCIES

1.772,03 m

46 AGRARIA
47 IES LA SERRA

13 CONSELL COMARCAL PLA URGELL

34 JUBILATS SANT JORDI

30 ESTACIÓ AUTOBUSOS

2
2

2

3.032,33 m

2

33,81 m

2

12.274,99 m

MAGATZEMS RENFE
10 ESTACIÓ RENFE
11 CASERNA RENFE

37 ESCOLA PUBLICA LES ARRELS
41 ESCOLA PUBLICA IGNASI PERAIRE

261,16 m

11 CASERNA RENFE

APARCAMENT CAMIONS

9

2
2

2
469.246,67 m

2

26 SOLAR FIRA
27 SOLAR FIRA

1.485,35 m

28 SOLAR FIRA
29 NAUS FIRALS

6.279,92 m

EQUIPAMENTS FIRA

2

4.339,61 m

2
2

9.545,72 m

2

21.650,60 m

