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07.11.2014 –DEPARTAMENT DE CULTURA. Direcció General del Patrimoni
Cultural.
La valoració de la normativa sobre el patrimoni arqueològic es considera
correcta.
Únicament calia esmenar la ubicació del jaciment del Tossal de l’Àliga que
no es corresponia a la realitat, facilitant l’informe les coordenades
correctes.
També calia incorporar un element defensiu (tipus casamata) localitzat
recentment a la Serra d’Almenara, el qual formava part de la Línia
Defensiva L-2 de la Guerra Civil. Es faciliten les coordenades UTM
d’aquest element.
S’ha procedit a esmenar la ubicació del jaciment del Tossal de l’Àliga en el
catàleg i en les planimetries generals.
S’ha incorporat al catàleg l’element defensiu indicat.
En la valoració del patrimoni arquitectònic s’indica que cal fer les següents
esmenes:
BCIN 3 – Ajuntament- cal especificar l’entorn declarat d’aquest element.
BCIN 12 – Els Safareigs – Tenen la declaració de BCIL per Acord de
3/10/2013.
Cal incloure la Plaça Mercadal al catàleg, té protecció de BCIL per acord
de 31/7/2013.
S’han efectuat les esmenes indicades.
08.07.2014 – DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. Secretaria General.
Serveis Territorials a Lleida.
L’informe s’efectua pel que fa a la legislació vigent en matèria d’accidents
greus (AG).
En ell s’indica que dins el municipi no es troba ubicat cap establiment afectat
per la legislació vigent d’AG, i per tant, l’informe respecte a l’aprovació inicial
del POUM de 2014 es FAVORABLE.
Seguidament efectua una sèrie de consideracions respecte al procediment i
normativa en el cas d’implantacions futures.
17.10.2014 – AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.
En l’informe efectuat, un cop revisada la documentació, no es considera oportú
efectuar consideracions i s’informa FAVORABLEMENT.

Únicament s’efectuen recordatoris dels criteris a seguir en les actuacions
proposades en el planejament.
13.10. 2014 i 10.12.2015 – DEPARTAMENT D’INTERIOR. Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Regió d’Emergències de
Lleida.
En aquests informes es defineixen els condicionants a tenir en compte a l’hora
de dissenyar el planejament urbanístic municipal i el requeriments normatius que
s’han de complir referits a les mesures de prevenció d’incendis.
28.10.2014 – ENDESA Endesa Distribució Elèctrica (EDE). Divisió Catalunya
Occidental.
En aquest informe s’indiquen les infraestructures elèctriques generals
necessàries per donar cobertura a les demandes possibles derivades del
planejament previst en el POUM aprovat inicialment l’any 2014.
Atès que s’està efectuant una nova proposta de POUM que varia les previsions
de creixement industrial i residencial, i que ha de ser novament sotmès a
aprovació inicial.. Caldrà sol·licitar novament informe.
28.10.2014 - DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. Secretaria General.
Serveis Territorials a Lleida.
L’informe s’efectua pel que fa a les Instal·lacions Elèctriques, les Activitats
Extractives, i les Instal·lacions d’Hidrocarburs.
En aquest informe s’indiquen les recomanacions i normatives a seguir en les
instal·lacions elèctriques.
Pel fa les activitats extractives s’indica la normativa d’aplicació i la existència
d’una activitat extractiva autoritzada en el municipi.
Pel que fa les instal·lacions d’hidrocarburs també s’indica la concessió
administrativa existent en el municipi de xarxa de distribució local de gas propà
per canalització i estació de GLP d’Agramunt, i també s’informa de l’actual
legislació aplicable a aquests tipus d’instal·lacions.
29.10.2014 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Secretaria
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
L’informe es DESFAVORABLE ja que es considera que no està alineat amb la
legislació vigent.
a) Art.109.5. No es poden establir limitacions per efectuar desplegaments
aeris o en les façanes de les edificacions de cablejat i equipa que
constitueixin rets públiques de comunicacions electròniques i els seus
recursos associats (art.34.5 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de
telecomunicacions).

Únicament la prohibició o limitació pot ser matisada en els següents
casos:
 Casos concrets i justificats d’edificacions del patrimoni històricartístic o que puguin afectar a la salut pública.
 Autoritzar la realització de desplegaments aeris seguint els
prèviament existents.
b) Disposicions addicionals B.4 i B.8. La referencia al Decret 148/2001, de
29 de maig, s’ha de tenir en compte que la Sentència del Tribunal Suprem
de 22 de març de 2011, ha anul·lat diversos articles i tots els annexes del
esmentat Decret 148/2001.
A l’art.109.5 ( ara.105.5) s’ha suprimit l’apartat f) que suposava limitacions per
efectuar desplegaments aeris.
La disposició addicional B4 s’ha suprimit, i en la disposició addicional B8 (ara B4)
s’ha suprimit de l’apartat 3 el punt 3.
08.11.2014 – DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida.
L’OGAU emet informe FAVORABLE amb les següents condicions:
a) Cal suprimir la previsió dels àmbits de sòl urbanitzable no delimitat SUND1 i SUND-2, i la zona prevista com a cessió de diversos serveis
d’equipaments situada a l’oest del nucli, i qualificar els àmbits esmentats
amb la clau NU-2 del sòl no urbanitzable (sòl de valor natural i connexió).
S’han suprimits el àmbits de sòl urbanitzable no delimitat i la zona prevista com
a cessió de diversos serveis d’equipaments situada a l’oest del nucli i s’han
classificat els àmbits esmentats de sòl no urbanitzable amb les qualificacions :
Sòl de protecció d’horts, clau NU-5, Sòl de protecció preventiva del nucli urbà,
clau NU-3, i Sòl de valor natural i de connexió, clau NU-2, segons les
característiques del sòl i la seva ubicació.
b) Cal incorporar a l’article 201 (Sòl de protecció especial inclòs en el PEIN
o la xarxa Natura 2000, clau NU-1) el paràgraf següent:
En els espais de la xarxa Natura 2000 “Bellmunt – Almenara” i “Plans de Sió será
d’aplicació la regulació concretada en el Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida, aprovat per l’Acord
GOV/185/2010, d’11 d’octubre.

En l’article 190 (Sòl de protecció especial inclòs en el PEIN o la xarxa Natura
2000, clau NU-1) s’ha afegit l’esmentat paràgraf en l’apartat de regulació.
c) Cal esmenar l’article 216 de les normes urbanístiques (mesures
correctores de l’erosió del sòl) per tal de substituir el concepte de
qualificació cadastral de la parcel·la pel d’ús forestal del sòl, com a

referència a utilitzar per determinar quan s’escau l’autorització de
rompuda de l’administració forestal.
A l’article 205 (Mesures correctores de l’erosió del sòl) s’ha substituït el concepte
de qualificació cadastral pel d’ús forestal.
d) Cal que les normes urbanístiques estableixin límits a la instal·lació
d’elements que poden alterar la permeabilitat biològica del sòl no
urbanitzable, com tanques o murs, de manera que s’admetin en funció de
les necessitats de protecció d’edificacions i instal·lacions legalment
emplaçades, que s’admetin tancaments parcialment permeables quan no
resulten incompatibles amb els usos que justifiquen el tancament i que
s’evitin els que siguin disconformes amb el paisatge.
A l’article 206 (actuacions per a la conservació de la biodiversitat) s’ha substituït
l’apartat 3 que ara queda redactat de la següent manera:
3. Tanques.
En general no s’admeten les tanques en sòl no urbanitzable, excepte les estrictament
necessàries de protecció d’edificacions i instal∙lacions legalment emplaçades:
- Les granges i activitats d’ús ramader, l’abast de les tanques es determinarà en el
projecte o pla especial corresponent.
- Les construccions destinades a habitatge familiar podran protegir‐se amb una tanca
que abasti un terreny que correspongui al 300 % de l’ocupació de l’habitatge, inclòs
el mateix en el perímetre.
- La resta de tanques necessàries per a edificacions i instal.lacions d’interès públic i
altres construccions i usos per als que es pugui determinar com a necessàri el seu
tancament, caldrà fixar el seu abast i la seva dimensió en el corresponent projecte
d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable o en el pla especial
urbanístic necessaris per a la seva tramitació i aprovació.
Les tanques hauran de ser permeables i efectuades amb filat metal.lic quan no
resultin incompatibles amb els usos que justifiquen el tancament. al efectes de
garantir la permeabilitat per a la fauna no cinegètica

e) Cal incorporar la contaminació lluminosa entre els aspectes a regular
mitjançant ordenança que figuren en la disposició addicional B.10
“Incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient”
En l’apartat 2 del punt 1 “Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi
ambient” de la disposició addicional B 10 s’ha incorporat la contaminació
lluminosa.
f) Les ordenances reguladores del vector acústic i lluminós s’hauran
d’ajustar a les condicions derivades de les respectives legislacions
sectorials vigents (apartat 5)
En l’apartat 4 del punt 1 “Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi
ambient” de la disposició addicional B 10 s’ha incorporat el paragraf 4:

4. Les ordenances reguladores del vector acústic i lluminós s’hauran d’ajustar a les
condicions derivades de les respectives legislacions sectorials vigents

g) Cal qualificar com a sistema de serveis tècnics les instal·lacions de
valorització de runes de l’empresa Excavacions i Transports Fitó,
ubicades en el sòl no urbanitzable (Partida les Peloses, parcel·la 27)
S’han procedit a qualificar de serveis tècnics les instal·lacions esmentades.
h) Cal comptar amb l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal
d’acreditar el compliment de les condicions del document de referencia relatives
al cicle de l’aigua i al risc d’inundacions

La nova proposta del POUM es sotmetrà a l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
18.11.2014 – DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. Direcció General
de Turisme.
En la valoració l’informe FAVORABLE de la Direcció General de Turisme
s’efectuen les següents consideracions que cal incloure en la normativa:
I.

Ordenació turística.


Pel que fa als diversos tipus d’establiments d’allotjament
turístic, cal fer constar en la classificació d’usos segons
l’activitat, les diferents modalitats d’establiments d’allotjament
turístic que estableix la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme
de
Catalunya
(establiments
hotelers,
establiments
d’apartaments turístics, establiments de càmping i establiments
de turisme rural) com a usos específics i diferenciats, juntament
amb les seves definicions, establertes per la Llei de Turisme.

En la classificació d’usos segons l’activitat, Disposició addicional B.1.4, s’han
fet constar les diferents modalitats d’establiments d’allotjament turístic:
- Ús establiments hotelers (Establiment hoteler i Apartaments turístics)
Apartat 2 (2.1 i 2.2)
- Establiments de turisme rural
Apartat 3
- Establiments de càmping
Apartat 18


En la normativa cal fer referència al compliment de la normativa
turística a cadascuna de les modalitats d’establiment
d’allotjament turístic, en concret, la Llei 13/2002, de 21 de juny,
de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges
d’ús turístic.

En la Disposició addicional B.1.4 en cadascun dels usos d’allotjament turístic
es fa referència a la normativa turística que els regulen.


Establiments hotelers
Cal substituir l’ús “hoteler” per ús “establiment hoteler”

S’ha procedit a substituir el terme ús “hoteler” per ús “establiment hoteler”Disposició Addicional B.1.4
En l’ús “establiment hoteler” cal fer constar la definició que
estableix l’art.40.1 de la Llei de turisme de Catalunya.
En l’apartat 2 de la Disposició addicional B.1.4 es fa constar la definició que
estableix l’art. 40.1 de la Llei de turisme de Catalunya.
Cal suprimir la referència als “motels”, atès que no es una
modalitat d’establiment hoteler prevista a l’art. 41 de la Llei de
turisme de Catalunya.
S’han suprimit les referències als “motels”
Les definicions d’hotel i d’hotel apartament no coincideixen amb
la normativa turística (art.33.3 i 4 Decret 159/2012)
En l’apartat 2 de la Disposició addicional B.1.4 es fa constar la definició que
correspon al establiment hoteler i als apartaments turístics
S’han suprimit les referències a hotel i hotel apartament ja que estan inclosos
en la classificació d’ús d’establiment hoteler d’acord amb l’art. 33 del Decret
159/2012.


Establiments de turisme rural.
Cal substituir l’ús “allotjament rural” per ús “establiment de
turisme rural”

S’ha procedit a substituir el terme ús “allotjament rural” per ús “establiment
de turisme rural”- Disposició Addicional B.1.4
Cal suprimir de l’apartat els albergs juvenils, els refugis de
muntanya, els centres de vacances i les cases de colònies, atès
que no son establiments de turisme rural.
S’han suprimit els apartats indicats
En relació amb la referència a les “residències cases de pagès”
que inclou el POUM, d’acord amb la Disp. Addicional segona
del Decret 159/2012, s’ha d’entendre referit a un establiment de
turisme rural regulat pel Decret esmentat.
S’ha suprimit la referència a les “residències cases de pagès” atès que estan
englobades dins el terme de establiment de turisme rural


Establiments de càmping

Cal separar l’ús de càmping de l’ús de caravàning, atès que el
caravàning no és una modalitat d’establiment d’allotjament
turístic.
S’ha suprimit l’ús de caravàning en l’apartat 18 de la Disposició Addicional
B.1.4 i s’ha afegit l’apartat 21 “Àrees de pernocta de caravanes” que es
regulen en la Disposició addicional tercera del Decret 159/2012


Catàleg de masies i cases rurals.
Cal especificar si les edificacions que inclou son anteriors a
1950, per poder admetre l’ús d’establiment de turisme rural (art.
53 Decret 159/2012)

La nova proposta de POUM no incorpora el catàleg de masies i cases rurals
excepte en aquelles elements que s’inclouen en el catàleg de patrimoni.


Habitatges d’ús turístic.
Es proposa valorar l’oportunitat d’incloure en el POUM l’activitat
d’habitatge d’ús turístic regulada per la Llei 13/2002 i el Decret
159/2012.

S’ha inclòs l’activitat d’habitatge d’ús turístic en l’apartat 1.c) de la Disposició
Addicional B.1.4
II.

Planificació urbanística
No s’efectuen observacions respecte a la planificació urbanística atès
que en termes generals el POUM convergeix amb els principis
establerts en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016.

14.11.2014 – DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. Direcció General
de Comerç.
En les conclusions de l’informe FAVORABLE de la Direcció General de Comerç
s’efectuen les següents prescripcions:
-

Eliminar qualsevol referència al PTSEC i substituir-la per la del
Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, o normativa sectorial que el substitueixi i
sigui vigent.

S’ha procedit a substituir totes les referències al PTSEC
-

Afegir, a la Disposició B.1 de les NU del POUM, la definició
d’establiment comercial d’acord amb l’article 5 del Decret Llei
1/2009

S’ha inclòs en la Disposició Addicional B1, apartat 4.4 la definició
d’establiment comercial d’acord amb l’article 5 del Decret Llei 1/2009

-

Esmenar l’errada material, a la Disposició addicional B.1, substituint
“Petits establiments comercials (PEC): Superfície de venda igual o
superior als 800 m2” per “Petits establiments comercials (PEC):
Superfície de venda inferior a 800 m2”

S’ha esmenat l’errada material indicada.
-

Cal esmenar la Disposició addicional B.1 en el sentit que, d’acord
amb l’article 9 del Decret Llei 1/2009:
o Els PEC no singulars es poden implantar només en sòl urbà
i urbanitzable i on l’ús residencial sigui el dominant, sempre
que no configurin un GEC col·lectiu o un GECT.

S’ha esmenat en la Disposició Addicional B1, apartat 4.4.
o MEC i GEC no singulars es poden implantar només dins el
perímetre de la TUC.
S’ha esmenat en la Disposició Addicional B1, apartat 4.4.indicant la
necessitat de definir gràficament el perímetre corresponent a la TUC i la
consideració de trama urbana consolidada fins que no s’hagi grafiat la
TUC d’acord amb el Decret Llei 1/2009
o Els establiments comercials singulars (art.6.1.b) del Decret
Llei 1/2009) es poden implantar en tots els àmbits on el
planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial i també
es classifiquen en PEC, MEC, GEC i GECT.
S’ha esmenat en la Disposició Addicional B1, apartat 4.4.
En les zones i àmbits industrials i de serveis i dotacions, així com en els
sectors de desenvolupament previstos en sòl urbanitzable, on s’admeti
l’ús comercial i que se situïn fora de la TUC, s’ha especificat que només
es poden implantar PEC, MEC, GEC i GECT singulars, tenint en compte
que d’acord amb la DA 13ª del Decret Llei 1/2009, les indústries poden
disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes
propis de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa, sense ultrapassar
aquest espai els 300 m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament
amb altres, un establiment comercial col·lectiu, i mentre es mantingui
l’activitat industrial.
o Cal esmenar la Disposició addicional B.1 en el sentit de que
dins la classificació dels ECS també s’inclouen els dedicats
a la venda de pirotècnia (art.6.1.b) del Decret Llei 1/2009)
S’ha esmenat en la Disposició Addicional B1, apartat 4.4.
o La implantació d’un equipament comercial dins el sistema
d’equipaments de proveïment estarà sotmesa als criteris de
localització de l’art.9 del decret llei 1/2009.
S’ha inclòs aquesta precisió en la Disposició Addicional B1
o Respecte al sòl no urbanitzable

S’indica la possibilitat d’implantar, d’acord amb l’article 9.2 del DL 1/2009,
petits establiments comercials (PEC) dedicats a la venda directa de
productes agrorurals sempre que el planejament urbanístic ho permeti i
sens perjudici de la valoració de la Direcció general competent en
matèria d’urbanisme respecte si la implantació o admissió de
“construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de
recursos naturals o, en general, rústica” en sòl no urbanitzable, s’adequa
al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions posteriors, i al
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
d’urbanisme
o Pel que fa a les places d’aparcament
En la Disposició Addicional B2 que regula l’ús d’aparcament i
estacionament en l’apartat 3 de previsió d’aparcaments en edificis
adscrits a l’ús comercial s’ha ajustat la previsió al que estableix l’article
12.3 del Decret 378/2006, segons la tipologia comercial i per cada 100
m2 de superfície de venda, atenent la disposició transitòria tercera del
DL 1/2009.
o En relació al règim d’intervenció administrativa
S’especifica que, si s’escau, serà d’aplicació l’establert en els articles 17,
18 i 19 del Decret Llei 1/2009

20.11.2014 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL EBRO. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En l’informe de referència la CHE manifesta que un cop consultats els mapes de
perillositat i risc per a riu Sió de la seva pagina web i la delimitació de les lleres
públiques, de les zones de servitud i policia, i de la zona de flux preferent es pot
comprovar que part del sòl urbà del nucli d’Agramunt, tant consolidat com a no
consolidat, així com part del sòl urbanitzable (delimitat i no delimitat) recollit en
el POUM aprovat inicialment el 2014, s’ubicaven dins de la zona de flux preferent
i efectua consideracions respecte al estudi d’inundabilitat que incorporava
aquella proposta del POUM que proposava modificacions de la llera del riu Sió.
També analitza la possible contaminació de les aigües per nitrats procedents de
les activitats agrícoles i ramaderes.
També s’indica que l’impacte mes significatiu serà el consum d’aigua i la
evacuació de les aigües residuals analitzant les mesures proposades en l’ISA
del POUM.
Finalment conclou que la documentació aportada, des del punt de vista
mediambiental es considerada adequada i suficient, d’acord amb l’establert als
articles 8 i 9 de la Llei 9/2006 aleshores vigent, però que atenent l’esmentat
anteriorment relacionat amb la zona de flux preferent i que la classificació
proposada en el POUM aprovat inicialment el 2014 podria no ser compatible en

referència al Reial Decret 9/2008, aleshores vigent, que modificava el Reglament
de Domini Públic Hidràulic, aquest aspecte havia de ser avaluat pel Servei de
Control del Domini Públic Hidràulic de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i
que amb aquesta finalitat s’havia donat trasllat de la seva sol·licitud amb aquest
Servei per a que emetés informe respecte a les afeccions al Domini Públic
Hidràulic, les seves zones de servitud i policia, al règim de les corrents, i en
relació a l’existència de recursos hídrics suficients per atendre les demandes
derivades del desenvolupament aleshores previst.

13.01.2015 – AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. Generalitat
de Catalunya. Servei Regional a Lleida.
Aquest organisme
consideracions:

emet

INFORME

FAVORABLE

amb

les

següents

1. En la memòria no s’indica la possible afectació del cementeri. En cas
d’afectació de forma directa o indirecta caldrà contemplar en fases posteriors
del POUM el compliment de la normativa vigent en matèria de policia sanitària
mortuòria (D297/97 de 25 de novembre, capítol V)
2. Quant a l’abastament d’aigua de consum, s’indica en la memòria possibles
propostes de connexió a la xarxa d’abastiment d’aigua de les futures xarxes
dels polígons d’actuació urbanística, dels sectors de pla de millora urbana i
dels sectors de sòl urbanitzable delimitat. Les actuacions que es duguin a
terme, hauran de complir la normativa vigent en matèria d’aigua de consum
humà, Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum públic.

13.01.2015 – DEPARTAMENT D’INTERIOR – PROTECCIÓ CIVIL. Generalitat
de Catalunya. Serveis Territorials a Lleida
En aquest informe s’efectua un anàlisi de risc del Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal i efectua les següents conclusions:
- S’informa que des del punt de vista de la gestió d’emergències el POUM
d’Agramunt es compatible amb la gestió de riscos de protecció civil.
- Es recomana l’elaboració del PAM. Aquest pla ha de ser homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- La revisió del pla municipal per inundacions haurà de tenir en compte les
conclusions i recomanacions de l’informe de l’ACA de data 23 de gener de
2013

A data d’avui s’han complimentat totes les prescripcions efectuades, s’ha
redactat el PAM i està convenientment homologat.

27.02.2015 – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL. Generalitat de Catalunya. Serveis
Territorials a Lleida.
Aquest organisme emet INFORME FAVORABLE, amb les següents propostes i
condicions:
-

Es proposa que el desenvolupament del sòl urbanitzable sigui progressiu
per conservar el màxim possible l'activitat agrària.

S’ha disminuït el sòl urbanitzable delimitat que ha passat a la classificació de no

delimitat amb aquest objectiu de pautar adequadament el creixement del nucli
d’Agramunt, preservant l’activitat agrària en el SUND que té el mateix règim
d’utilització que el sòl no urbanitzable.
-

En relació amb l'article 221. Construccions pròpies d'una activitat agrícola,
ramadera o forestal:
• En l'apartat 4b). En el paràgraf "El sostre haurà de tenir les mínimes
dimensions d'acord amb l'explotació de la finca", es proposa canviar
"... de la finca" per la paraula "agrària". Donat que així es relaciona a tota
l'explotació.

S’ha introduït la modificació en l’article 212.2. Construccions pròpies d'una
activitat agrícola, ramadera o forestal:
-

En relació amb l'article 222: Regulació dels magatzems:
• En l'apartat 2c). Es proposa incrementar el sostre màxim de 500 m2,
incrementar l'ocupació màxima del 20% del sól i la dimensió màxima de
50 metres. Perquè si les construccions van d'acord amb les necessitats
de tota l'explotació pot ser que aquestes mesures siguin molt restrictives.

Aquest article, ara 213, ha estat objecte d’una nova redacció
-

En relació amb l'article 223. Regulació de les construccions ramaderes
• En l'apartat 2c). Es proposa incrementar el sostre màxim de 1.000 m 2
i una ocupació màxima del 40% de la superfície de la finca.
La superfície màxima de 1.000 m2 es considera molt restrictiva en relació
a les futures explotacions ramaderes i quant al 40% de la finca, cal dir que
es pot donar el cas que una parcel•la petita compleixi amb les
distàncies marcades per la legislació sectorial i no es pugui fer cap
activitat ramadera per aquesta restricció.

Aquest article, ara 214, ha estat objecte d’una nova redacció
-

En relació a la disposició addicional 5.11. Normativa especifica per a les
activitats ramaderes amb finalitats industrials comercials:
• En l'apartat c). Distàncies mínimes: Les distàncies entre naus
ramaderes de la mateixa espècie es regulen per la legislació sectorial i cal
fer referència a aquestes sense establir la distància de 500 metres.
En relació amb els apartats d i e). Cal diferenciar entre el sòl urbà i
l'urbanitzable donat que tal com està redactat es pot donar el cas

d'obligar a tancar una activitat i el sòl urbanitzable no desenvolupar-se a
curt termini o mitja termini.
Caldria establir el termini de l'activitat una vegada aprovats els plans
parcials que desenvolupin el sòl urbanitzable.
• En relació amb l'apartat f). També es considera curt el termini de 25
anys per a granges fora del nucli urbà, però a una distància menor de
l'establerta.
Es proposa potenciar les mesures correctores i permetre l'activitat, tal
com es preveu en l'apartat h).
• Cal complir amb les condicions especificades en l'informe de la Secció de
Biodiversitat i Activitats Cinegètiques de data 27 de febrer de 2015:

Aquesta Disposició addicional ha estat substituïda per la disposició addicional
B.7 Normativa específica per les activitats ramaderes
a) Sòls PEIN i xarxa Natura 2000:
Els valors naturals d'aquest espais deriven en bona part de l'activitat agrícola
extensiva de secà. Cal garantir que els usos i activitats dins de xarxa Natura 2000
facin possible la conservació dels seus valors naturals. En particular, és
especialment clau la preservació de l'activitat agrària extensiva de secà o, en
qualsevol cas, la preservació de una activitat agrària que no incrementi la
superfície agrària útil actual, que no modifiqui l'estructura del mosaic, que no afecti
la superfície forestal i no realitzi estructures perilloses per a les espécies d'aus
com filats. Aquestes mesures estan abastament descrites als Acords de Govern
GOV/112/2006 (DOGC núm. 4735, de 6 d'octubre de 2006), GOV/185/2010
(DOGC núm. 5755, de 15 de novembre de 2010) i a la resolució
MAH/3644/2010 (DOGC núm. 5759, de 19 de novembre de 2010) relativa a
la declaració d'impacte ambiental del Segarra-Garrigues
b) Zones humides:
Dins del terme municipal d'Agramunt no hi ha cap zona inclosa a l'inventari de
zones humides de Catalunya. Tot i això, sens dubte, hi ha zones aigualoses de
de gran valor des del vessant local. En particular, cal citar el riu Sió i el reguer
Salat. Al menys en aquests dos cursos hídrics, s'hauria de preveure la protecció
integral de la franja de Domini Públic Hidràulic amb objecte de permetre la
recuperació de les comunitats forestals aigualoses, tot donant continuïtat
forestal a tot el llarg d'aquests cursos d'aigua.
c) Rompudes i altres actuacions en terreny forestal:
Al terme d'Agramunt els turons són els únics accidents geogràfics que ofereixen
una mica de relleu. En molts casos aquests turons tenen uns vessants amb poc
desenvolupament vegetal on s'hi troben, malgrat tot, diversos hàbitats
d'interès. Els turons, per tant, al menys pel que fa als seus vessants, haurien
d'assolir el màxim nivell de protecció especialment pel que fa les rompudes.
Un dels objectius bàsics (i més tenint en compte la concentració parcel·lària
realitzada) hauria de ser el manteniment de les masses forestals i en particular
els hàbitats d'interès comunitari, fins i tot en les zones situades fora de xarxa
Natura 2000 però en sòls definits pel POLIM com sòls de valor territorial i de
connexió de protecció territorial.

En aquestes matèries la normativa respecta la legislació específica i sectorial
d’aplicació

16.03.2015 – AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Exp: UDPH2014003558
Serveis territorials a Lleida
L’ACA efectua la següent descripció breu del POUM:
El municipi d’Agramunt (Urgell) té set nuclis de població: Agramunt, Mafet, Montclar
d’Urgell, Donzell d’Urgell, Almenara Alta, les Puelles, i Rocabertí de Sant Salvador.
Les UTM (fus 31N, ETRS89) d’Agramunt (nucli) poden ser: X=341.880,
Y=4627.615, Z=328. D’acord amb les Normes urbanístiques (en endavant, NU) del
POUM d’Agramunt (Aprovació Inicial, juliol- 2014), els sectors de planejament
previstos per aquest són els següents:
- en sòl urbà no consolidat (SUNC): 14 PAU’s residencials (12 a Agramunt, 1 a
Mafet i 1 a Montclar), que suposen un total de 727 habitatges (700 a Agramunt),
i 3 PAU’s industrials, a Agramunt, que suposen un total de 197.074 m2 de
sostre,
- en sòl urbanitzable delimitat (SUD) (tots ells a Agramunt): 7 SUD’s residencials,
que suposen un total de 1.295 habitatges, 2 SUD’s industrials (59.744 m2 de
sostre), 2 SUD’s terciaris (69.965 m2 de sostre) i 1 SUD industrial-terciari
(25.631 m2 de sostre), i
- en sòl urbanitzable no delimitat (SUND) (tots ells a Agramunt): 3 SUND’s
residencials,que suposen un total de 661 habitatges i 1 SUD industrial (126.623
m2 de sostre).
Així, les previsions del POUM d’Agramunt (en SUNC, SUD i SUND) són, en total,
les següents: 2.683 habitatges (2.656 a Agramunt), 383.441 m2 de sostre
industrial, 69.965 m2 de sostre terciari, i 25.631 m2 de sostre industrial-terciari.

Havent efectuat consideracions respecte al contingut i proposta del POUM
aprovat inicial el 2014, l’ACA efectua les següents conclusions:
1. En relació a l’abastament d’aigua, caldrà aportar certificat de la CGRCU
(que formarà part integrant de l’ISA) conforme pot proporcionar els volums
corresponents a les necessitats que comporta el desenvolupament
urbanístic del POUM (3.655 m3/dia, 1,334.108 m3/any).
L’Ajuntament haurà de regularitzar la situació administrativa de tots els
aprofitaments d’aigües amb destinació a l’abastament municipal que encara
no hagi demanat, sol·licitant davant la CHE les corresponents concessions
d’aigües.
2. En relació al sanejament, els articles de les Normes Urbanístiques han de
recollir diferents aspectes, citats a l’apartat 6 del present informe
(Internalització de costos, etc)

3. Pel que fa a la inundabilitat, els sectors de planejament (en SUNC, SUD i SUND) que resulten afectats per la inundabilitat del
riu Sió (sense adoptar mesures) son els següents:
PAU-5, PAU-9, PAU-10, PAU-11, SUD-1, SUD-2, SUD-3, SUD-5, SUD-6, SUD-9, SUD-10, SUD-12, SUND-1 i SUND-2.

La resta de sectors de planejament del POUM (en SUNC, SUD i SUND) no resulten afectats per la inundabilitat.

El POUM aprovat inicialment el 2014 aportava L’“Estudi de novembre de
2013”, que preveia l’execució d’obres (modificació de la llera del riu Sió i
formació de terraplenats en dues zones) per tal de què el planejament pugui
ser compatible amb el RDPH i amb el RLLU. Malgrat això, hi havia sectors
(PAU-5, PAU-9, PAU-10 i SUD-1) que continuen resultant afectats per la
inundabilitat del riu Sió, especialment, el PAU-5 i el PAU-9.
Els articles de les NU corresponents als sectors PAU-5, PAU-9, PAU-10 i
PAU-11 hauran de recollir els paràgrafs especificats a l’apartat 7
(inundabilitat) del informe de l’ACA:
“El desenvolupament del sector incorporarà un estudi d’inundabilitat de detall
que demostri que el sector resulta compatible amb l’article 9 del RDPH i amb
l’article 6.5 i les DT 1a i 2a del RLLU”. També, hi hauran de recollir que “El seu
desenvolupament està condicionat a l’execució de les obres necessàries per a
l’adopció de les mesures de protecció front als riscos d’inundació, i què la seva
execució constituirà una càrrega d’urbanització de l’àmbit”.

També es destaca que, per dur a terme les mesures (obres) proposades per
l’”Estudi de novembre de 2013”, es requerirà disposar de la prèvia
autorització de la CHE (d’aquesta manera, els sectors afectats per la
inundabilitat del riu Sió resten condicionats a l’execució de les esmentades
obres i, per tant, no es podran desenvolupar mentre les citades obres no
estiguin realitzades d’acord amb la resolució atorgada per la CHE), i que les
mesures proposades per l’Estudi d’inundabilitat podrien comportar
importants afeccions a serveis, camins, terrenys, etc., així com afeccions
ambientals.
4. També d’acord amb l’INUNCAT es recorda que l’Ajuntament restava obligat
a redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc d’inundació.
5. En relació al Catàleg de masies i cases rurals es destaca que M35 Molí
Segarrenc i M36 Masia el Sot son inundables, i que les normes urbanístiques
han de recollir diversos aspectes que inclou l’informe en relació al “Catàleg”.
Per tot això (especialment en relació al sanejament i a la inundabilitat) es conclou
que no es pot emetre favorable sobre el document aprovat inicialment el juliol de
2014.
En relació amb aquest informe, atès que el POUM efectua una nova proposta
que s’ha de sotmetre a una nova aprovació inicial, en aquesta proposta ja es
contemplen totes les consideracions efectuades per l’ACA, ara però, d’acord
amb la nova legislació (RD 638/2016, que modifica el Reglament del Domini
Públic Hidràulic) i les noves directrius d’aplicació.

20.10.2015 - AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Exp: UDPH2015003417
Serveis territorials a Lleida
Aquest informe l’emet l’ACA en relació a la Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal d’Agramunt. Nou emplaçament de la zona
esportiva (text aprovació inicial, juliol 2015).
Aquesta modificació s’informa favorablement amb les següents prescripcions:
-

-

En relació a la inundabilitat, el sistema d’espais lliures (Clau V1) podria no
ser viable i, en tot cas, resta condicionat a l’acompliment de l’art.6 del RLLU
i de l’art.9 del RDPH. Així, les Normes urbanístiques de la MP recolliran
expressament aquesta necessitat.
Atès que part de l’àmbit de la MP s’ubica en zona de policia de lleres
públiques, caldrà tenir en compte l’art. 78.1 del RDPH,..Aiximateix, per a la
realització d’obres en zona de domini públic hidràulic, caldrà la disposició
prèvia de l’autorització de l’organisme de conca (CHE)

18.12.2015 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL EBRO. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Aquest informe l’emet el Comisari d’aigües a la vista del informe efectuat pel
Servei de Control del Domini Públic Hidràulic de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, analitza el contingut del POUM i la Modificació proposada posteriorment i
proposa:

A. En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el régimen
de las corrientes INFORMAR que los nuevos desarrollos correspondientes a
los polígonos de actuación urbanística PAU-1, PAU-2, PAU-3, PAU-4, PAU-6,
PAU-7, PAU-8, PAU-12, PAU-13, PAU-14, PAU-15 (salvo el sistema vinculado
para la ampliación del parque del río Sió), PAU-16 y PAU-17, el suelo
urbanizable delimitado SUD-1b, SUD-3a, SUD-4, SUD-6a, SUD-7a y 7b, SUD8, SUD-10a y 10b, SUD-11 , SUD-12a, y la totalidad del suelo urbanizable no
delimitado (SUND-3 y SUND-4) del PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE AGRAMUNT - APROBACIÓN INICIAL, considerando la
ordenación resultante de la MODIFICACIÓN PUNTUAL DE JULIO DE 2015,
quedan fuera de la zona de policía de cauces públicos, por lo que no procede
la intervención de este Organismo al exceder su ámbito competencia!.

Es a dir amb la modificació ja quedaven subsanades determinades
consideracions efectuades per l’ACA.
En segundo término INFORMAR que parte del suelo de este municipio, que
se sitúa fuera de la zona de policía de cauces públicos y en el que por tanto no
procede la intervención de este Organismo de cuenca al exceder su ámbito
competencial, está afectado por la zona de flujo preferente y las zonas
inundables previstas por los Mapas de Peligrosidad y Riesgo. Es el caso
de una parte del suelo urbano consolidado de Agramunt y de otros terrenos
en suelo no urbanizable. ....................................... no responsabilizándose este
Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de esta circunstancia.
Asimismo, para preservar el régimen de las corrientes, no deberían admitirse
dentro de la zona de flujo preferente actividades que resulten vulnerables
frente a las avenidas o que supongan una reducción significativa de la
capacidad de desagüe de dicha vía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
B. En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el régimen
de las corrientes, INFORMAR DESFAVORABLEMENTE las actuaciones
previstas para la defensa de las zonas de desarrollo 1 y 2 consistentes en la
ejecución de muros o motas en las márgenes del río Sió y la remodelación del
cauce, por ser las primeras contrarias al artículo 126 bis del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico y las segundas no contar con grado de detalle
suficiente ni la aprobación de la administración hidráulica de ámbito autonómico.

Es a dir no s’admeten les mesures proposades a l’Estudi d’Inundabilitat que
adjuntava el POUM aprovat inicialment el 2014.
C. En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el régimen de
las corrientes INFORMAR DESFAVORABLEMENTE la ordenación propuesta
para los polígonos de actuación urbanística PAU-5, PAU-9, PAU-1O y PAU-11
y suelos urbanizables delimitados SUD-1a, SUD-2, SUD-3b, SUD-5a y 5b, SUD6b y SUD-12b del PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
AGRAMUNT - APROBACIÓN INICIAL, considerando la ordenación resultante
de la MODIFICACIÓN PUNTUAL DE JULIO DE 2015, por tratarse de suelos
afectados en mayor o menor grado por la zona de flujo preferente del río Sió.
Respecto a los sectores que se corresponden con la futura zona deportiva de
Agramunt y el SUD-5a (en margen contraria) se remite a lo indicado en la
CONSIDERACIÓN X, en el sentido de que con cambios en la distribución de
superficies al objeto de no ubicar usos vulnerables en zona de flujo preferente ni

afectar a su capacidad de desagüe, serían susceptibles de ser informados
favorablemente.

Tots aquests sectors han estat remodelats i renumerats, suprimint la major
part de zona inundable, i en aquelles parts que no ha estat possible la seva
supressió, per estar englobades dins del sòl urbà consolidat o per les
preexistències, s’ha considerat la nova legislació d’aplicació (RD 638/2016,
que modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic) i en l’estudi
d’inundabilitat que s’adjunta s’analitzen els efectes de la seva possible
compleció en el sentit que no siguin causa de noves afeccions significatives
D. En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el

régimen de las corrientes, INFORMAR FAVORABLEMENTE el ámbito de
suelo urbanizable delimitado SUD-9 situado parcialmente en zona de
policía del río Sió, así como los sistemas generales correspondientes a
zonas verdes que se proponen en sus márgenes, según el PLAN DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE AGRAMUNT APROBACIÓN INICIAL, considerando la ordenación resultante de la
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE JULIO DE 2015.
La nova proposta de POUM en la zona de flux preferent del Riu Sió i en els
seus marges no consolidats proposa la major part de les zones verdes dels
sectors o bé les classifica com a sòl no urbanitzable de protecció fora del
nucli.
Finalment l’informe fa una sèrie de recomanacions pels àmbits
contemplats, referents a les autoritzacions o concessions necessàries del
Organisme de conca i les previsions generals que seran considerades en
el moment de tramitar, si s’escau, l’autorització d’actuacions ubicades en
la zona d’afecció (domini públic hidràulic i zona de policia) de lleres
públiques.
E. En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el

régimen de las corrientes INFORMAR que en el suelo urbano
consolidado, dentro de la zona de policía de cauces y afectado por la zona
de flujo preferente delimitada por los Mapas de Peligrosidad y Riesgo
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas lnundables con carácter
general no se podrá realizar nuevas edificaciones ni obras de
ampliación y variación del volumen actual de las ya construidas,
permitiendo la realización de las pequeñas reparaciones que exigen la
higiene. el ornato y la normal conservación de los inmuebles. Sí se
permiten actuaciones que supongan una mejora de la capacidad de
desagüe, debiendo ser siempre expresamente autorizadas por este
Organismo, previa tramitación del expediente por la Agencia Catalana del
Agua.
En aquellas zonas que se encuentren dentro de las zonas inundables,
marcadas los Mapas de Peligrosidad, se deberá adoptar las medidas que
prevea la legislación de protección civil ante el riesgo de inundaciones.

Aquesta prescripció, entre d’altres, va paralitzar la continuació de la tramitació
del POUM. Actualment d’acord amb el nou Reglament de Domini Públic
Hidràulic (RD 638/2016) s’eliminen la major part de les propostes en sol urbà
consolidat inundable, i únicament es mantenen aquelles que son necessàries
per mantenir la coherència de l’ordenació, i en l’estudi d’inundabilitat que
s’adjunta s’analitzen els efectes de la seva possible compleció en el sentit
que no siguin causa de noves afeccions significatives en tant que no
incrementin la exposició/vulnerabilitat de l’entorn.
F. En lo que respecta a la clasificación del suelo, desde este Organismo de

cuenca se entiende preciso clasificar como Suelo No Urbanizable
Especial tanto el dominio público hidráulico como la zona de policía en
ambas márgenes de todos los cauces públicos de acuerdo con las
definiciones que se hacen en el RD Legislativo 1/2001 , de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el RD
849/1986, de 11 de septiembre, Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Se recuerda que el régimen jurídico de los bienes de dominio público
hidráulico se inspira en los principios de inalienabilidad (el dominio público
no se puede vender), imprescriptibilidad (no puede obtenerse su
propiedad mediante usurpación) e inembargabilidad (no puede ser
embargable). Los terrenos correspondientes al dominio público
hidráulico, pertenecientes al demanio natural del Estado no pueden
ser incluidos como superficie para calcular aprovechamientos, ni
estar inscritos a favor de Ayuntamientos, Juntas de Compensación,
etc.
En la nova proposta del POUM no consta la situació de cap terreny pertanyent
al Estat dins de cap àrea de repartiment. La major part d’aquests terrenys
estan qualificats de sistema hidràulic, de sòl no urbanitzable protegit o de
zona verda els actualment destinats amb aquest ús.
També s’informa que totes les actuacions que s’executin en sòl no
urbanitzable afectades per les lleres en terrenys de domini públic i la seva
zona de policia han de sol.licitar autorització expressa a la CHE, tramitada
a travès de l’ACA. En aquest cas hi ha determinades masies.
G. En lo que respecta a las nuevas demandas hídricas, INFORMAR

FAVORABLEMENTE el PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL DE
AGRAMUNT (LLEIDA), atendiendo al contenido del informe emitido por la
Oficina de Planificación Hidrológica.
30.04.2015 – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Generalitat de Catalunya.
Serveis Territorials a Lleida.
S’INFORMA FAVORABLEMENT tant pel que fa a les qualificacions dels
equipaments docents existents, com pel que fa a la regulació del sistema
d’Equipament, clau E, en l’art.114.

Es valora positivament la previsió d’un nou centre docent en el sector nord
d’Agramunt (SUD-4).
21.04.2015 – CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT. Generalitat de Catalunya.
L’informe es DESFAVORABLE pels motius següents:
1. El POUM esmenta el PIEC però no justifica el seu compliment en les reserves
de sòl per a equipaments de la Xarxa Bàsica. Si bé el document aporta dades
demogràfiques, actuals i hipotètiques en l’horitzó del planejament, no justifica les
reserves de sòl esportiu per la població prevista en l’horitzó del POUM ni per
aplicació de l’estàndard en m 2 de sòl d’equipament esportiu / habitant establert
al PIEC ni per incorporació dels determinants establerts al MIEM.
2. El POUM no preserva el camp de futbol municipal ja que la qualificació que li
atorga no és E9. El mateix succeeix amb els terrenys del club de tennis
Agramunt.
3. El pavelló del Complex esportiu, la pista poliesportiva del Poliesportiu municipal
i les piscines es troben en zona inundable. El POUM no avalua les mesures
necessàries, la viabilitat econòmica ni el calendari d’actuacions necessàries per
traslladar o protegir aquestes instal·lacions de forma que es puguin adaptar a la
Llei d’Urbanisme i al seu Reglament en funció del risc d’inundació, complir la
normativa tècnica del PIEC i preservar l’ús com a equipament esportiu.
4. La reserva de 42.771 m2 d’equipament sense clau assignada en SUD admet
però no preserva l’ús esportiu.

Efectua les recomanacions següents:
1. Revisar i completar el MIEM analitzant la situació actual dels equipaments esportius,
les necessitats d’equipaments esportius per la població d’Agramunt en l’horitzó del
planejament i harmonitzar les propostes del MIEM i les del POUM.
2. Les zones inundables T100 T500 admeten espais esportius però cal diferenciar les
àrees d’activitat ludicoesportiva i les instal·lacions esportives convencionals
gestionades on s’entrenarà i es competirà de forma oficial. Els camps i pistes
gestionats on s’entrena i es competeix de forma continua necessiten tanques d’entre
3 i 6 metres, bàculs d’enllumenat, vestidors, espais per l’espectador, control d’entrada
i aparcament per vehicles motoritzats i bicicletes. També s’ha de tenir en consideració
si el paviment esportiu serà natural o artificial, drenant, no drenat i fins i tot
contaminant així com la distància respecte dels vestidors, que s’han de situar en zona
no inundable. Aquestes condicions afecten i determinen la possibilitat i la idoneïtat
de situar-los en zones inundables de risc lleu, per aquest motiu, el MIEM ho ha
d’avaluar amb detall i el POUM ho ha d’especificar.

26.01.2016 – CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT. Generalitat de Catalunya.
Aquest informe correspon a la Modificació del Pla d’ordenació Urbanística
Municipal. Posició del parc esportiu. Aprovat el 30 de juliol de 2015.
L’informe es FAVORABLE pels motius següents:
1. La reserva de sòl proposada té una superfície suficient per poder traslladar les
instal·lacions esportives existents al municipi i té caràcter de sòl no inundable,

(fet que no es complia en la reserva anterior) per tant dona garanties de
preservació de les instal·lacions.
2. La superfície proposada per a ser qualificada d’equipament esportiu és suficient
per cobrir les necessitats de la població actual i de la prevista en l’horitzó del
planejament del municipi d’Agramunt.
Recomanacions
1. Revisar i completar el MIEM analitzant la situació actual dels equipaments i les
futures necessitats, harmonitzant les propostes del MIEM i les del POUM.
2. Tenir en consideració que els espais esportius convencionals necessiten
tanques, enllumenat, paviment esportiu natural o artificial, grades, control
d’entrada, aparcament i vestidors situats en zones no inundables. Sobre els
espais esportius no hi pot haver línies elèctriques. Els pavellons s’han de situar
en zones sense risc i bona accessibilitat sense oblidar el seu possible ús com a
refugi temporal en situacions d’emergència.

La proposta actual si be efectua una reserva en el mateix lloc que la Modificació
del juliol de 2015, aquesta no es de la mateixa dimensió atès que s’efectua una
classificació de sòl urbanitzable de menor dimensió, això juntament amb la nova
legislació vigent relativa al Domini Públic Hidràulic, fa necessari un nou informe
d’aquest organisme.
22.06.2015 – DIRECCIÓ GENERAL DE TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de
Catalunya.
S’emet INFORME FAVORABLE amb les següents condicions:
i.

Cal adequar el règim de llicència previst en la normativa del POUM per a les
infraestructures de telecomunicacions a allò que estableix la legislació
sectorial, especialment pel que fa a les antenes.

S’ha efectuat la adaptació a la legislació vigent
ii.

El projecte tècnic per a una llicència d’obra de nova construcció ha
d’incorporar un projecte tècnic d’ICT en els casos que correspongui segons
l’article 3 del Reial Decret Llei 1/1998

iii.

L’admissió que les antenes puguin arribar a l’alçada suficient per a garantir
la seva funcionalitat ha de ser genèrica i no pot estar vinculada a quin sigui
el tipus de coberta, si inclinada o plana.

S’ha suprimit aquesta prescripció de la normativa del POUM
iv.

S’ha de resoldre l’ambigüitat sobre la naturalesa d’indústria que
inadequadament s’atorga a les instal·lacions de radiocomunicacions.

17.11.2015 – DIRECCIÓ GENERAL D’AFERS RELIGIOSOS. Departament de
Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.
Aquest informe només fa referència a la Modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal d’Agramunt per al nou emplaçament de la zona esportiva,
indicant que aquesta no es veu afectada per la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels
centres de culte, raó per la qual no procedeix emetre informe.
Finalment s’adverteix que l’article 4 de la Llei 16/2009, desenvolupat per l’article
3 del seu Reglament, aprovat per Decret 94/2010, de 20 de juliol, de
desenvolupament de la Llei 16/2009, disposa que els plans d’ordenació
urbanística municipal han de preveure sòls amb la qualificació de sistema
d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova
implantació.
Consultada la Llei esmentada i el seu Reglament la nova proposta de POUM
preveu la possibilitat d’usos de caràcter religiós de nova implantació en la
zona.2a, 4a, 4a2, 4a3, 4a4, 4b, 5. el que justifica la no necessitat de previsió dins
els sols afectats a sistemes urbanístics d’equipament comunitari
Artículo 4 Sistema de equipamiento comunitario que admita el uso religioso

1. De conformidad con los datos obtenidos y en coherencia con la memoria, el
Plan de ordenación urbanística municipal y, en el caso que éste lo establezca, el
planeamiento urbanístico derivado, tienen que prever suelo con destino a
sistema urbanístico de equipamiento comunitario en el cual, entre otros usos,
se admita el religioso de nueva implantación, sin perjuicio de lo que establece
el artículo 5. En caso de que se excluya el uso religioso de entre los posibles
usos asignados en los suelos afectados a sistemas urbanísticos de
equipamiento comunitario, se tendrá que justificar debidamente con un
informe motivado.
2. La concreción del uso de los equipamientos comunitarios al que hace
referencia el apartado 1, se tiene que efectuar mediante el plan especial que
prevé la legislación urbanística.
3. Las ordenanzas municipales que regulen la instalación o la apertura de
centros de culto en razón de la concentración espacial o la distancia entre ellos,
tendrán que respetar las disposiciones técnicas que regula este Decreto.
Artículo 5 Usos compatibles

La previsión de suelos, en los planes de ordenación urbanística municipal, con
la calificación de sistema de equipamiento comunitario donde se admitan los
usos de carácter religioso, no excluye por sí misma la posibilidad de admisión o
de compatibilidad de estos usos en otras zonas urbanas del municipio.
Artículo 6 Emplazamiento del equipamiento comunitario de uso religioso e
integración urbana

Se tiene que garantizar que el emplazamiento del equipamiento comunitario

con uso religioso esté bien comunicado con el fin de no dificultar el ejercicio
del derecho de libertad de culto.

Artículo 7 Criterios y condiciones urbanísticas de accesibilidad y aparcamiento
aplicables en los centros de culto de gran capacidad

Para la implantación de centros de culto en suelos calificados de equipamientos
comunitarios, que tengan una superficie construida superior a mil metros
cuadrados o un aforo previsto para más de quinientas personas, tanto en

edificios de nueva planta como en edificios existentes, la documentación del plan
especial urbanístico de concreción del uso y de establecimiento de las

condiciones de ordenación y de edificación del equipamiento, tiene que

incorporar una justificación sobre la idoneidad y conveniencia de la implantación
del nuevo centro. Asimismo, tiene que contener un estudio de la movilidad
generada y de las necesidades de plazas de aparcamiento de la nueva

implantación y el planteamiento de las soluciones contempladas con el fin de
garantizar la corrección de los posibles déficits generados.

20.11.2015 – DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Serveis Tècnics Vies i Obres
-

Pel que fa a la ronda interurbana contemplada en el document aprovat
inicialment el 2014, s’indica que no s’entra a valorar, i que en tot cas ha
de ser assumida pel propi municipi d’Agramunt .

Aquesta ronda interurbana en la nova proposta de POUM, atès el nombre
d’afeccions que generava, amb diverses al·legacions a tal efecte, la escassa
viabilitat econòmica per dur-la a terme, i el seu paral·lelisme amb la Variant
d’Agramunt ha estat suprimida.
-

Pel que fa a la variant de la C-14, s’indica que es tracta d’una via de la
xarxa bàsica primària, titularitat de la Generalitat de Catalunya, on la
Diputació no té res a objectar.

La nova proposta del POUM manté el traçat i enllaços proposats per la
Generalitat de Catalunya de la variant de la C-14.
-

Pel que fa al polígon d’actuació previst a Montclar, just a l’entrada al nucli
per la LV-32022

S’informa que s’hauran d’acomplir els següents condicionants:
a) La línia d’edificació se situarà a 8 m de l’aresta de l’actual esplanació.
b) Entre l’aresta de la calçada i la línia d’edificació s’haurà de dissenyar
un element frontal de separació físic a (andana)amb una amplada
mínima de 3 m.
c) A continuació de l’andana longitudinal es dissenyarà una calçada
lateral d’una amplada mínima de 6 m., front als nous habitatges per
facilitar i canalitzar la sortida dels garatges.
d) L’entrada i sortida de cadascuna de les dues bandes (nord i sud)
s’articularà en un sol punt respecte de la carretera.
Cal considerar el caràcter de la carretera local LV-32022, que nomes té una
longitud d’aproximadament 1,5 Km, i enllaça la C-14 amb Montclar sense
continuitat mes enllà d’aquest nucli, en funció de lo qual es considera que el
projecte d’urbanització del polígon haurà de solucionar adequadament l’accés
des de la LV-3022 als habitatges del polígon d’actuació urbanística, d’acord amb
els condicionants indicats i els costos de l’accés aniran a càrrec del polígon.
-

-

Pel que fa a les actuacions a Mafet i la Donzell d’Urgell, no es
pronuncia sobre la possible incidència sobre la xarxa local de
carreteres titularitat de la diputació de Lleida, indicant especialment
que en el nucli de la Donzell d’Urgell no tenen incidència.
Pel que fa al catàleg de masies s’informa de les masies o cases rurals
afectades per la servitud de les carreteres pertanyents a la Diputació
de Lleida, que son dos: M10 Masia Cal Tallador, i M11 Masia Cal
Trepat de Baix.

El POUM que es proposa per una nova aprovació inicial no contempla el catàleg
de masies.
En les seves conclusions s’indiquen els preceptes legals d’aplicació, que els
projectes d’urbanització es faran d’acord amb la Instrucció de Traçat 3.1 IC i si
s’escau amb la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat
de Catalunya, i que hauran d’obtenir el preceptiu informe favorable del Servei de
Vies i Obres i, en tot cas, els costos de construcció s’inclouran com a càrregues
d’urbanització imputables als sectors beneficiats.
-

En tots els plànols d’ordenaciò s’haurà d’assenyalar de manera clara i
concisa la situació de la línia d’edificació.
A l’article 109 “Sistema viari, clau X” cal afegir el següent paràgraf:
“Pel que fa al règim d’ús i de protecció de la xarxa viària, seran
d’aplicació el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de carreteres de Catalunya –Text
consolidat- i el Reglament general de carreteres, aprovat per Decret
293/2003, de 18 de novembre”

S’ha assenyalat la línia d’edificació a tota els plànols d’ordenació i el paràgraf
que s’indica que s’ha d’incloure a l’article 109, ja hi consta (105.3.e))

21.06.2016 – DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Serveis Tècnics Vies i Obres
Aquest informe s’emet en relació a la proposta de “modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbaníustica d’Agramunt – nou emplaçament en la zona esportiva”
Un cop examinada la documentació el Servei de Vies i Obres INFORMA
FAVORABLEMENT la proposta ja que l’àmbit de la modificació es troba fora de
la zona d’influència de les carreteres locals titularitat de la Diputació de Lleida.
Es recorda que caldrà donar compliment a les prescripcions de l’informe de data
20.11.2015.
Lleida, juliol de 2021
L’ARQUITECTA
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