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1. MEMÒRIA
0. Antecedents de tramitació del POUM
El Pla d’Ordenació Municipal del municipi d’Agramunt va estar redactat inicialment per l’equip
format per Pasqual Mas i Boldú i Valeri Mas i Boldú, i va ser aprovat inicialment el 31 de juliol
de 2014, exposat al públic i sol.licitats el pertinents informes dels organismes corresponents.
Fruit de les al.legacions i dels informes esmesos, especialment pels que fan referència a la
inundabilitat i com afecta aquesta al nucli urbà d’Agramunt, es va redactar una primera
modificació puntual del POUM.
Aquesta modificació tenia per objecte la modificació de l’emplaçament de la futura zona
esportiva que, en l’aprovació inicial del POUM de juliol de 2014 es va situar a l’oest del nucli
urbà en el marge sud del riu Sió. L’afectació d’aquests horts vora el riu Sió, inclosos pel Pla
territorial de Ponent en el sòl no urbanitzable de protecció natural i de connexió del riu Sió, ha
fet reconsiderar el seu emplaçament valorant la conveniència de desplaçar la futura zona
esportiva municipal a l’est del nucli urbà en el mateix marge sud del riu Sió, en uns terrenys
agrícoles destinats a conreu de cereals, fora de l’àrea de sòl no urbanitzable de protecció
natural i de connexió del riu Sió.
Aquest nou emplaçament de la zona esportiva cap a l’est d’Agramunt va suposar la reducció de
les expectatives de desenvolupament urbanístic cap a l’oest de la població, pel que els dos
sectors de sòl urbanitzable no delimitat, SUND-1 i SUND-2, es classifiquen de sòl no
urbanitzable.
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació del Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre
informe favorable del document del POUM aprovat inicialment, condicionat entre altres
requeriments al següent:
“Cal suprimir la previsió dels àmbits de sòl urbanitzable no delimitat SUND-1 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 de sòl no urbanitzable (Sòl de valor natural i
connexió).”
En el periode d’informació pública dels documents urbanístics es van presentar 109 escrits
d’al.legacions ( 2 d’octubre de 2014 a 9 de gener de 2015) i van emetre informe els següents
organismes:
07.11.2014 – Departament de Cultura. Direcció General. del Patrimoni Cultural.
08.07.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Secretaria General.Serveis territorials
a Lleida en matèria d’accidents greus (AG)
17.10.2014 – Agència de residus de Catalunya.
13.10.2014 – Departament d’Interior. Direcció Gral de Prevenció, Extinció d’Incendis i
salvaments. Regió d’Emergències de Lleida.
28.10.2014 – ENDESA- Endesa Distribució Elèctrica (EDE). Divisió Catalunya
Occidental.
28.10.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Secretaria General.Serveis territorials
a Lleida pel que fa a les Instal·lacions Elèctriques, les Activitats
Extractives, i les Instal·lacions d’Hidrocarburs.
29.10.2014 – Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Secretaria de estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
08.11.2014 – Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Lleida.
18.11.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Turisme.
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14.11.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de comerç
20.11.2014 – Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
13.01.2015 – Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Servei
Regional a Lleida.
13.01.2015 – Departament d’Interior – Protecció Civil. Generalitat de Catalunya. Serveis
Territorials a Lleida.
27.02.2015 – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials a Lleida.
16.03.2015 – Agència Catalana de l’Aigua. Serveis Territorials a Lleida.POUM aprovació
inicial 2014.
16.10.2015 – Agència Catalana de l’Aigua Serveis Territorials a Lleida. Modificació
POUM zona esportiva 2015.
18.12.2015 – Confederación Hidrogràfica del Ebro. Ministerio de Agricultura ,
Alimentación y Medio Ambiente. Modificació POUM zona esportiva 2015.
30.04.2015 – Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Serveis
Territorials a Lleida.
21.04.2015 – Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya.POUM aprovació
inicial 2014.
26.01.2016 - Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Modificació POUM
zona esportiva 2015.
22.06.2015 – Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
17.11.2015 – Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Governació i
Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.
20.11.2015 – Diputació de Lleida. Serveis tècnics Vies i Obres
Previament i com a bases de partida de la nova proposta de POUM es van analitzar i informar
les al.legacions presentades, estimant en lo possible les compatibles amb l’ordenació que ara
es proposa que a la vegada també s’adapta en lo possible a les mateixes.
S’adjunta com a document independent l’Informe de les al·legacions efectuades el juliol de
2019.
També s’ha procedit a complir els requeriments efectuats pels organismes en el seus informes
adjuntant la seva justificació també en document annexe.
La nova proposta de POUM se adequa a tots el requeriments efectuats pel diferents
organismes i en especial els efectuats per l’ACA ,la Confederación Hidrògrafica de l’Ebre i
l’OGAU, tot considerant la nova legislació aprovada, corresponent al RD 638/2016, que
modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic amb noves directrius d’aplicació, alhora que
d’acord amb actual situació i dinàmica actual s’ha reduït el creixement preveient la possibilitat
d’ampliació en sòl urbanitzable no delimitat.
Tot això ha comportat variacions en la classificació i ordenació del sòl especialment en les
zones de fluxe preferent que fan necessàri sotmetre el document a una nova informació pública
en la tramitació del planejament d’acord amb l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol)
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1. Justificació de la conveniència i oportunitat del POUM
Les primeres Normes subsidiàries de planejament d'Agramunt aprovades l'any 1982 i revisades
l'any 2002, amb el text refós de l'any 2005, han estat l’instrument d’ordenació urbanística
municipal d’Agramunt fins al dia d’avui.
En el transcurs dels trenta-dos anys de vigència de les Normes subsidiàries, les previsions de
creixement que es contemplaven inicialment s’han confirmat, i el nucli urbà d’Agramunt s’ha
estès fins a ampliar un 70% la superfície urbana i un 25% la seva població. La vila d’Agramunt
que l’any 1981, amb 4.562 habitants, ocupava 75 ha, l’any 2013 ha crescut fins a ocupar 126
ha i fins als 5.599 habitants.
L’index de sòl urbà consumit per habitant ha passat de 164 m2/habitant a 225 m2/habitant,
reflex de la necessitat de major sòl urbà per habitant pels majors serveis i espais públics i
privats que configuren les noves àrees urbanes.
Aquest creixement urbanístic i demogràfic d’Agramunt, dins del marc general de
desenvolupament de Catalunya, ha estat motivat en particular pel creixement industrial, amb
l’expansió de les activitats i instal·lacions, el que ha impulsat el desenvolupament econòmic
d’Agramunt, amb la creació de llocs de treball i amb la necessitat de nous habitatges i serveis
per a la població.
Atès que actualment, segons les Normes subsidiàries vigents, les reserves de sòl per al
creixement urbanístic residencial i industrial d’Agramunt són suficients per al periode de crisi i
recessió en que ens trobem des de l’any 2007, cal plantejar l’extensió urbana de la vila
mitjançant la revisió de les Normes subsidiàries, per fer possibles les expectatives de
creixement residencial i industrial per als propers vint-i-cinc o trenta anys. Aquestes necessitats
de nou sòl urbanitzable es justifiquen, en el manteniment futur de les expectatives de
desenvolupament industrial i de serveis del municipi.
D’altra banda, des de l’any 2002 la legislació urbanística catalana va iniciar un procés de
renovació substancial que s’ha acabat concretant, amb la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010) i el Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).
En la nova legislació urbanística s’estableix que el Pla d’ordenació urbanística municipal és
l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi. En conseqüència, la necessitat de
revisió de les Normes subsidiàries vigents s’ha de complimentar amb la redacció del Pla
d’ordenació urbanística municipal.
Finalment, el desenvolupament del planejament territorial, endegat pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, s’ha concretat amb el Pla
territorial parcial de Terres de Lleida, aprovat definitivament el juliol de 2007 per acord del
Govern de la Generalitat, entrant en vigor al ser publicat al DOGC el 5 de novembre de 2007.
El Pla territorial parcial de Terres de Lleida (PTPTLL) estableix diverses determinacions sobre
el nou planejament urbanístic d’Agramunt, bàsicament sobre les possibilitats de creixement
dels assentaments urbans, sobre les diverses proteccions del sòl no urbanitzable i sobre les
infraestructures territorials. El nou Pla d’ordenació urbanística municipal d’Agramunt s’haurà
d’adequar a les determinacions del Pla territorial.
Ateses les consideracions anteriors, l’ajuntament d’Agramunt es proposà la revisió de les
Normes subsidiàries vigents mitjançant la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal,
com l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi, convenient i oportú per a la
determinació del desenvolupament urbanístic en els propers anys.
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2. Informació urbanística
2.1. Característiques del territori
2.1.1. Encaix territorial
El municipi d’Agramunt es troba al nord de la comarca de l’Urgell, situat als marges del riu Sió.
Agramunt es situa en el centre d’una corona de ciutats situades entre 10 i 20 km, Balaguer,
Artesa de Segre, Ponts, Guissona, Cervera, Tàrrega, Bellpuig i Mollerussa que polaritzen el
territori al seu entorn.
L’eix principal de comunicacions i d’activitats de les terres de Lleida, l’autovia A-2 de Barcelona
a Lleida, travessa aquest territori en direcció est-oest a uns 15 km al sud d’Agramunt. El segon
eix de comunicacions, l’eix transversal C-25 de Lleida a Girona es situa a uns 20 km al sud-est
d’Agramunt. La connexió actual d’Agramunt amb aquests dos eixos territorials es fa per
Tàrrega mitjançant la carretera C-14 d’Agramunt a Tàrrega o per Cervera mitjançant la
carretera L-303 de Cervera a Agramunt.
L’eix territorial de comunicacions nord-sud, la C-14 de Tarragona a La Seu d’Urgell, travessa el
terme municipal, passant per Agramunt i Mafet.

El terme municipal, amb una superfície de 79,6 km2, és un dels termes més grans de la
comarca de l’Urgell, juntament amb el terme de Tàrrega.
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És el centre geogràfic i la població capdavantera de la Ribera del Sió, una comarca natural
situada en el punt de la confluència de l’Urgell, la Segarra i la Noguera.
El municipi d’Agramunt està envoltat al nord per la comarca de la Noguera (els municipis
d’Artesa de Segre al nord, Foradada i Preixens al nord-oest i Oliola al nord-est), al sud-oest per
Castellserà, al sud per La Fuliola i Tornabous, i al sud-est per Puigverd d’Agramunt.

2.1.2. Relleu i morfologia
El municipi d’Agramunt es situa en l’àmbit de les dues serres que envolten la vall del Sió, el
qual discorre suau enmig de conreus de secà fent de desguàs general dels regadius del Canal
d’Urgell des de la vila fins a trobar el Segre prop de Balaguer. Els serrats i turons que
flanquegen el riu són de poca entitat i el conjunt constitueix una vall espaiosa.
La vila d’Agramunt es situa en la vall del riu Sió, entre la Serra de Montclar al nord i la Serra
d’Almenara al sud a l’altitud 300-350m, per tant en direcció sud-nord amb centre Agramunt la
vessant sud de la Serra de Montclar va pujant fins al límit del terme que es situa
aproximadament a l’altitud de 525m, el punt més elevat del terme municipal; i en direcció nordsud també amb centre Agramunt la vessant nord de la Serra d’Almenara va pujant fins a la
carena de la serra, altitud 450m, des d’on torna a baixar per la vessant sud fins arribar al límit
del terme municipal que es situa aproximadament a l’altitud de 250m, el punt més baix del
terme municipal, ja a la plana d’Urgell.
El centre del terme municipal, on trobem Agramunt, es tracta de terrenys bàsicament plans o
de pendent suau, sobretot la zona més propera al curs del riu Sió, amb un pendent mitjà d’un 02,5% on s’ha creat un entramat de formes més geomètriques i artificialitzades degut a
l’existència dels camps de conreu. Aquest mateix paisatge el trobem al sud de la Serra
d’Almenara, on hi ha els relleus més plans del municipi.
Als peus de la Serra de Montclar, trobem els nuclis de Mafet i Les Puelles amb un pendent
mitjà d’un 2,5-5%; una mica més amunt els pendents encara són relativament suaus però ja
amb algunes irregularitats; i sobre l’eix de la Serra de Montclar trobem Montclar, Donzell i
Rocaberti, amb pendents pronunciats entre 10-15%.
Al nucli d’Almenara Alta situat sobre la Serra d’Almenara, el relleu és força variat, ja que
aquesta serra presenta nombrosos petits barrancs, que generen vessants de pendent bastant
pronunciat, en alguns casos.
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En el plànol d’informació I.1.e Altimetria, a escala 1/50.000, es pot veure l’altimetria del
terme assenyalant l’altitud màxima (525m) del municipi al nord, i el punt més baix (250m) al
sud; i al centre la vila d’Agramunt amb una altitud de 337m d’altitud.
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La Llei d’urbanisme en l’article 9.4 estableix que “el planejament urbanístic ha de preservar de
la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que aixó no comporti la
impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.”
En el plànol d’informació I.1.f Pendents, a escala 1/50.000, s’identifiquen les pendents dels
terrenys del terme municipal, assenyalant sis pendents significatives urbanísticament.
- terrenys plans de fins al 2,5%
- terrenys de pendents suaus de fins al 5% aptes per passejar sense dificultats
- terrenys de pendents mitjanes de fins al 10%, aptes per caminar i circular
- terrenys de pendents fortes de fins al 15%, aptes per caminar per rampes graonades, i
circular amb dificultats
- terrenys de pendents molt fortes de fins al 20%, aptes per circular amb molta dificultat.
- terrenys de pendent superior al 20%, no aptes per circular
Com es pot observar en el plànol adjunt els terrenys del terme municipal es troben en unes
vessants de pendents suaus, inferiors al 10%, i només es localitzen pendents superiors al 20%
en els eixos de les serres de Montclar i Almenara.
Tots els terrenys de la vall a l’entorn d’Agramunt, en els que previsiblement es desenvoluparan
els futurs creixements no superen el pendent del 5% cap al nord, i del 10% cap al sud.
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Ampliant el plànol d’informació I.1.f Pendents, l’entorn del nucli urbà s’assenyalen en colors
ataronjats les àrees de pendent inferior al 20%.
Tots els terrenys de la vessant a l’entorn d’Agramunt, en els que previsiblement es
desenvoluparan els futurs creixements no superen el pendent del 10%.
Agramunt

Almenara
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La Donzell i Rocaberti

Mafet
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Montclar

Les Puelles
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2.1.3. Hidrografia i risc d’inundació
En el plànol I.1g. Carenes i conques s’han grafiat les conques dels diversos torrents existents
en el terme municipal d’Agramunt.

El terme municipal d’Agramunt recull les aigües de pluja en tres conques diferenciades, totes
elles pertanyents a la conca del riu Segre.
Conca del riu Sió. La conca central, corresponent al riu Sió i tots els seus torrents afluents,
s’estén per gran part del terme municipal i les aigües discorren d’est a oest seguint l’orientació
de les vessants predominants en tot el terme municipal. Les vessants sud, inclinades a nord,
són més suaus i llargues que les vessants nord, amb pendents més accentuades, i amb tossals
i fondalades més visibles. A la vessant nord les aigües es distribueixen cap a Lo Reguer.
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Conca Senill. Situada al nord del terme municipal, les seves aigües des de la carena de la
Serra de Montclar es dirigeixen cap al nord fins al riu Senill que discorre paral·lel a la C-14 fins
a Artesa de Segre.
Conca del Corb. Correspon als terrenys del sud del terme municipal, en la part alta de la
vessant de la Serra d’Almenara que s’inclina cap al sud. Les seves aigües baixen per lo
Barranc fins al Desaigüe de Santa Maria, i aquest alhora ho fa al riu Corb.
Les lleres dels torrents estan ben definides en les parts baixes de les conques i es desdibuixen
en les parts centrals dels camps de conreu fins a desaparèixer en les parts altes de les
vessants.
El Canal d’Urgell travessa el terme per tres indrets: per la Vall de Sió, la qual remunta fins a la
vila d’Agramunt; per Aladrell, a l’extrem occidental del terme i al peu de la Serra d’Almenara,
entre Tarassó i les Quadres d’Agramunt.
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2.1.3.a) Delimitació de les zones inundables per a la redacció de l’Inuncat
L’Agència Catalana de l’Aigua va redactar l’any 2002 l’estudi de “Delimitació de les zones
inundables per a la redacció de l’Inuncat”. En el plànol núm.3 “Delimitació geomorfològica de
zones potencialment inundables i punts crítics”, es delimiten geomorfològicament les zones
potencialment inundables dins del terme municipal (zones assenyalades en blau en el plànol
adjunt).
En aquest plànol s’identifica diferents trams i punts crítics amb perill d’inundació alt, en el
pas del riu Sió pel terme municipal d’Agramunt. Essent inexistent cap àrea, tram o punt crític
amb perill d’inundació baix, mig o alt, en els torrents o desaigües.

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

MEMÒRIA

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

MEMÒRIA

2.1.3.b) Estudis d’inundabilitat del riu Sió
Atenent a l'article 6, aleshores vigent, del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament
d’Agramunt va encarregar a l’empresa SITASA l’estudi d’inundabilitat del riu Sió al terme
municipal d’Agramunt, en els trams que pugui afectar al nucli urbà o urbanitzable.
Estudi d’inundabilitat novembre 2002
En el mes de novembre de 2002 es va lliurar a l’ajuntament l’ Estudi d’inundabilitat i Estudi
d’alternatives al terme municipal d’Agramunt (l’Urgell), que forma part de la documentació
del POUM.
En aquest estudi es valora la capacitat de desguàs del tram del riu Sió al seu pas pel nucli urbà
i, proposa diverses alternatives per millorar la capacitat de desguàs del tram canalitzat, a més
d’ampliar la zona a canalitzar degut a les noves necessitats del poble.
Per la modelització hidràulica de la zona d’estudi, s’han realitzat diferents seccions
topogràfiques transversals a la llera.
A la primera part de l’estudi les conclusions són:
Com es pot observar en l’apartat de seccions transversals, l’alçada que assoleix la làmina
d’aigua té un increment progressiu, que es veu augmentat en gran mesura a partir del
transversal –10.
Aquest fenòmen és provocat per l’emplaçament del pont romànic d’Agramunt el qual disminueix
la secció útil per al pas de l’aigua en uns 15 metres aproximadament, i es comporta com a
barrera de contenció.
Tanmateix el pont romànic no és l’unic punt problemàtic de la canalització, doncs aigües avall
del pont trobem un mur de 5m al marge dret, i un de 3m al marge esquerra, que allarguen la
disminució de secció uns 25m aigües avall.
Caldria però, esmentar la necessitat d’ampliar aquesta zona, doncs s’ha pogut comprovar com
les elevacions de la làmina d’aigua es veurien disminuïdes en uns 2 o 3 metres aprox.
A la segona part de l’estudi s’ha estudiat quatre alternatives: a les dues primeres les seccions
transversals han estat modificades de manera que s’ha habilitat una franja d’entre 4 i 6 metres
a banda i banda de riu, a partir de la qual es va augmentant la cota del terreny a mode de
terrasses, d’amplada igual que la franja; i a les darreres s’ha pretés veure quins efectes tindria
la modificació de la llera del riu, disminuint el pendent dels talussos laterals i deixant la resta del
passeig intacte.
I les conclusions d’aquesta segona part de l’estudi són:
Si comparem l’estat actual amb l’aterrassament i la disminució del pendent dels talussos, veiem
com per a la primera alternativa l’elevació de la làmina d’aigua es manté igual, excepte petits
increments d’entre 0 i 50cm en algunes seccions, mentre que per a la segona alternativa
d’observen dos respostes diferents, la primera en el tram comprés entre les seccions 1 i 23, on
la làmina d’aigua ha disminuit per a tots els períodes de retorn, i la segona compresa entre les
seccions 23 i 27, on per als períodes de retorn de 2 i 10 anys l’elevació ha augmentat entre 10 i
60cm, i per als períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys ha disminuit de l’ordre de 20 a 75cm.
Pel que fa a les alternatives on s’ha suposat un augment de la secció transversal –9, s’ha
observat com per las períodes de retorn d’avingudes extraordinàries la cota de la làmina
d’aigua ha disminuit per a totes les seccions entre 30cm per als 50 anys, i 2,25m per las 500
anys en el cas d’aterrassament de la zona d’esbarjo, i entre 50cm i 3m per als 50 i 100 anys i
fins a 4m per als 500 anys en el cas de disminució del pendent dels talussos laterals.
Tanmateix s’ha observat un augment per ambdós alternatives en els dos primers períodes de
retorn de l’ordre de 20 a 90cm.
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Estudi d’inundabilitat octubre 2007
Valorant la importància de la inundabilitat del riu Sió al seu pas pel nucli urbà, s’encarrega un
altre Estudi d’Inundabilitat del riu Sió al municipi d’Agramunt, a l’empresa Geocat Gestió
de Projectes SA, que es lliure el mes d’octubre de 2007.
En aquest segon estudi s’assenyalen les línies d’inundabilitat per als períodes de retorn de 10,
100 i 500 anys que segons els criteris de l’ACA delimiten la zona fluvial, el sistema hídric i la
zona inundable. Aquestes línies es transcriuen en els plànols d’ordenació del POUM, aprovat
inicialment el 2014, per tal de delimitar les afeccions pel risc d’inundabilitat.
Seguidament es reprodueix el plànol de l’entorn d’Agramunt en el que s’assenyalen les línies
d’inundabilitat.

Les conclusions de l’estudi són les següents:
Davant una crescuda del riu Sió de període de retorn 100 o 500 anys, hi ha una afectació
considerable en aquest municipi, especialment al pas del Sió per la vila, afectació generalitzada
a la zona del carrer de la Capella i del carrer de l’Ensenyament. L’IES Ribera de Sió queda fora
de la zona afectada.
La crescuda de període de retorn de 10 anys produeix afectació en una zona més restringida
però que requereix una atenció especial. La situació concreta dels punts afectats, concretament
les edificacions i els carrers, es pot observar al mapa de delimitació de les zones inundables,
que es recull a l’annex 7.4.
Es recomana la redacció d’un pla d’actuació municipal, d’acord amb la llei Pla especial
d’emergències per inundacions a Catalunya - Inuncat, de març de 2007, així com l’eventual
redacció dels respectius plans d’autoprotecció per part de les entitats que puguin tenir
instal·lacions afectades que en requereixin.

Estudi ampliació de la canal del riu Sió maig 2009
En motiu de la recomanació de l’estudi de 2007, de la redacció d’un Pla d’Actuació Municipal i
de que l’experiència indica que la planificació de la protecció contra inundacions no pot
desenvolupar-se completament en el marc de la redacció d’un PAM, s’encarrega un Estudi
d’ampliació de la canal del riu Sió i repercussions en la inundabilitat al municipi
d’Agramunt a l’empresa Geocat Gestió de Projectes SA, lliurat el mes de maig de 2009.
Aquest estudi s’enfoca a aspectes que permeten assolir el nivell de protecció requerit, tals com
la possible ampliació de la canal del riu. En aquest context, manté les diferents opcions de
protecció contra inundacions i d’integració urbana de l’espai fluvial conservant una reserva
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d’espai a la zona propera la riu.
El Plànol general de delimitació de les zones corresponents als diferents tipus d’actuació de
gestió de la inundació, inclou:
- reserva d’espais a l’entorn fluvial per a l’ampliació de la capacitat hidràulica de la canal del
riu Sió
- reserva d’espais a l’entorn fluvial per a manternir la funcionalitat de la plana d’inundació.
- zones d’espais a incloure en la planificació de les mesures de protecció no estructurals.
- definició de les zones de terraplè per a la formació d’esplanada als nous desenvolupaments.

L’estudi també inclou, plànols de descripció de les actuacions estructurals de protecció contra
les inundacions del riu Sió, incloent:
- excavació del terreny i formació de solera per a la regularització de la canal de crescudes
menors, o per augmentar la capacitat hidràulica de la canal.
- revestiment dels paraments de la canal per raons de capacitat hidràulica.
- formació d’un desnivell entre les esplanades de sòl urbanitzable i els terrenys colindants de
zona inundable, per terraplenament de les esplanades.
I els plànols de zonificació de l’afectació per l’estat actual, per la proposta de canalització dels
trams als nous sectors en projecte exclusivament (tram a la banda est del nucli urbà, i tram a la
banda oest del nucli urbà), i per a la proposta de canalització del tram complert (al llarg del pas
pel sol urbà i també pel sòl urbanitzable delimitat).
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Les conclusions d’aquest darrer estudi són:
En el que respecta als resultats del càlcul de la canal en la situació actual i en les situacions
alternatives projectades, cal esmentar el següent:
• La impossibilitat de retirar la inundació dins la canal si no es canalitza tot el tram, aprofundint
considerablement la solera de la canal a les zones de coll d’ampolla (entre el pont antic i l’IES).
• La possibilitat de protegir les zones de nous desenvolupaments urbans de manera
independent a la problemàtica de la inundabilitat existent a la vila.
• La necessitat d’adoptar mesures de protecció no estructurals de major importància quan
menor sigui la intensitat de l’actuació sobre la canal.
• La necessitat de planificar la gestió de la inundabilitat, amb mesures preventives,
mecanismes d’alerta i gestió de la situació d’emergència.
• Una possibilitat pot ampliar la capacitat hidràulica en l’àmbit dels nous sectors en
desenvolupament (trams a les bandes est i oest del sòl urbà consolidat), la formació
d’esplanada a la cota adequada als nous sectors, i concretar un pla de gestió d’avingudes que
reculli el pla d’actuació i altres activitats accessòries.
En l’informe efectuat per la Confederación Hidrográfica del Ebre, de data 18.12.2015, que
analitza el contingut del POUM i la Modificació proposada de la zona esportiva, efectuada
posteriorment, i en lo que respecta a la protecció del domini públic hidraúlic i el règim de les
corrents, informa desfavorablement les actuacions previstes per a la defensa de les zones de
desenvolupament, consistents en murs o motes en els marges del riu sió, i la remodelació de la
llera, per ser les primeres contraries al article 126bis del Reglament de Domini Públic Hidraúlic
i les segones no comptar amb un grau suficient de detall, així com tampoc l’aprovació de
l’administració hidràulica d’àmbit autonòmic.
Es a dir no s’admeten les mesures proposades a l’estudi d’Inundabilitat que adjuntava el POUM
aprovat inicialment el 2014.

Estudi d’inundabilitat desembre 2020
Aquest nou estudi d’inundabilitat s’efectua, per determinar amb major precisió la zona de flux
preferent i poder analitzar l’impacte de la nova ordenació proposada, efectuant una simulació
hidràulica per tal de determinar les diferències que es produirien en relació a la inundabilitat i a
la zona de flux preferent.
Aquest estudi pretén predir en detall quines son les condicions d’inundació esperables en cas
d’avingudes d’acord les propostes de POUM en les zones de flux preferent , observant-se que
no existeixen pràcticament diferències en els resultats.
Per comparar ambdues situacions, s’han determinat en els mateixos punts de la malla en
ambdós casos diversos exemples amb els seus calats i velocitats observant-se que la variació
no es significativa i no suposa un augment de la zona de flux preferent en les immediacions
(article 9 ter del Reglament de Domini Públic Hidraúlic) atès que es tracta de variacions de molt
pocs centímetres en calats d’uns 4,5 metres. Per tant conclou que en ambdós casos la
superfície en planta afectada per les avingudes del Sió serà la mateixa, si bé puguin produir-se
petites diferències quant a calats i velocitats.
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CAS 2 – INUNDABILITAT SENSE OCUPACIONS PREVISTES POUM – CALATS

CAS 1 – INUNDABILITAT SEGONS POUM - VELOCITATS
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CAS 1 – INUNDABILITAT SEGONS POUM - ZONA DE FLUXE PREFERENT OBTINGUDA

CAS 2 – INUNDABILITAT SENSE OCUPACIONS PREVISTES POUM – ZONA DE FLUX PREFERENT
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2.1.4. Geologia i riscos geològics
En el mes d’octubre de 2004 l’Institut Cartogràfic de Catalunya va fer arribar a l’Ajuntament el
Dictamen preliminar de riscos geològics a Agramunt, que s'adjunta a la documentació del
POUM, redactat per Marcel Barberà i Garcia, geòleg.
L’objectiu del dictamen preliminar de riscos geològics al terme municipal d’Agramunt és
efectuar una avaluació preliminar de la perillositat geològica natural per tal de determinar si en
algun dels àmbits estudiats o en part d’algun d’ells, existeixen indicis de què es pugin produir
processos geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar.
El dictamen es centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural corresponent a:
- Moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments)
- Inundabilitat
- Cons de dejecció
- Aqüífers vulnerables d’especial interès per al consum urbà
Les conclusions i recomanacions de l’estudi són les següents:
En el conjunt del terme municipal, cal tenir en compte pel que fa a la perillositat natural de:
- despreniments o bolcades, els nivells de gresos i calcàries de potència superior al metre,
quan constitueixen escarpaments en vessants amb pendents superiors a 20º.
- esfondraments, les àrees on els guixos de les unitats PExm i Poxm, són aflorants o sota
unitats permeables.
- Inundació, les àrees properes al riu Sió.
I a les següents zones estudiades s’ha considerat la necessitat de recomanacions.
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2.1.5. Espais d’interès natural
Part del terme municipal d’Agramunt, unes 1.328 ha, corresponents aproximadament al 16,74%
de la seva superfície, està inclòs dins la Xarxa Natura 2000, Valls de Sió - Llobregós (LVR) i
unes 254 ha, un 3,20% del terme, està inclòs dins la Xarxa Natura 2000, Plans de Sió (PSI) i
unes 905 hectàrees (11,41%) dins la Xarxa Natura 2000, Serra de Bellmunt (BLL)
Valls de Sió – Llobregós (ES5130016: LIC i ZEPA), amb 26.156,92 ha a les Terres de Lleida,
d’un total de 26.620,03 ha. Espai de notable singularitat geològica format per materials
guixencs que afloren en el nucli erosionat de l’anticlinal de Sanaüja i Ponts. La vegetació pròpia
d’aquests sòls guixencs són les timonedes gipsícoles continentals de ruac i trincola i
d’heliantem esquamós.
Plans de Sió (ES5130036: LIC i ZEPA), amb 5.289,55 ha. Mosaic de conreus de secà amb
abundants marges i bosquines de carrasca que permeten la presència d’us estèpiques i
rapinyaires.
Bellmunt - Almenara (ES5130025: LIC i ZEPA), amb 3.464,18 ha. Formada per petits turons
argil·localcaris que acullen una mostra significativa del paisatge agícola de secà de la
Depressió de l’Ebre i la vegetació espontània del país del carrascar. Els poblaments faunístics
van molt associats als biòtops agrícoles de secà.
Aquests tres espais com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), en virtut de la Llei
12/2006 de mesures en matèria de medi ambient van passar automàticament a formar part del
PEIN.
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En el plànol d’informació I.1.i Àmbits i elements de protecció natural, a escala 1/50.000 de
l’entorn del nucli urbà s’assenyalen aquests espais d’interès natural i de connexió.
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2.2. Característiques de la població
2.2.1. Estadística bàsica territorial. Idescat Agramunt 2009
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2.2.2. Població i previsions d’evolució
En el quadre que segueix es recull l’evolució de la població d’Agramunt des de l’any 1998 fins
al 2009. Amb aquestes dades s’obtenen els índex de creixement anual de la població en
períodes d’un, cinc i deu anys.

POBLACIÓ D'AGRAMUNT 1998 - 2009
ANY

POBLACIÓ

INCREMENT
ANUAL

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

4.950
4.933
4.902
4.960
5.071
5.071
5.212
5.355
5.459
5.434
5.577
5.608

-0,34%
-0,63%
1,18%
2,24%
0,00%
2,78%
2,74%
1,94%
-0,46%
2,63%
0,56%

INCREMENT

INCREMENT

ANUAL- 5 ANYS ANUAL- 10 ANYS

0,49%
1,26%
1,85%
2,01%
1,43%
2,00%
1,52%

1,27%
1,37%
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Aplicant els índex de creixement anual de l’any 2009, corresponents als increments dels
darrers 5 anys o 10 anys, s’obtenen unes projeccions de creixement de la població actual en
els 25 anys següents.
En els darrers 5 anys la població d’Agramunt ha crescut un 1,52% anual, i projectant aquest
índex als 25 anys següents la població es situaria en 8.178 habitants l’any 2034.
En els darrers 10 anys la població d’Agramunt ha crescut un 1,37% anual, i projectant aquest
índex als 25 anys següents la població es situaria en 7.877 habitants l’any 2034.
Les previsions de creixement que es plantegen en el POUM per als propers 25 anys es
situarien en les directrius del Pla territorial parcial de Terres de Lleida, com a capitalitat
subcomarcal, amb un horitzó de doblar la població.
El Pla Territorial General de Catalunya inclou Agramunt en el sistema de proposta de reequilibri
territorial, com a sistema per el reequilibri territorial núm.3. Aquests es basen en polaritats
febles del territori, de capacitat reequilibradora global reduïda però molt rellevant en el seu
àmbit territorial. Aquests municipis actuen com a nuclis d’aglomeració en zones desafavorides
o com a centres de prestació de serveis.

POBLACIÓ AGRAMUNT 2009 - 2034
INDEX ANUAL - 5 ANYS

INDEX ANUAL - 10 ANYS

1,52%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
INCREMENT

1,37%

POBLACIÓ

INCREMENT

POBLACIÓ

INCREMENT

PREVISTA

ANUAL

PREVISTA

ANUAL

5.608
5.693
5.780
5.868
5.957
6.048
6.140
6.233
6.328
6.424
6.522
6.621
6.722
6.824
6.928
7.033
7.140
7.248
7.358
7.470
7.584
7.699
7.816
7.935
8.056
8.178

85
87
88
89
91
92
93
95
96
98
99
101
102
104
105
107
108
110
112
114
115
117
119
121
122

5.608
5.685
5.763
5.842
5.922
6.003
6.085
6.168
6.252
6.338
6.425
6.513
6.602
6.692
6.784
6.877
6.971
7.066
7.163
7.261
7.360
7.461
7.563
7.666
7.771
7.877

77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
92
93
94
95
97
98
99
101
102
103
105
106

2.570

2.269
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2.3. Planejament territorial i sectorial
2.3.1. Pla territorial parcial de Terres de Lleida (PTPTLL)
El Pla territorial parcial de Terres de Lleida aprovat definitivament el juliol de 2007 per acord del
Govern de la Generalitat, va entrar en vigor al ser publicat al DOGC el dia 5 de novembre de
2007.
Les determinacions del Pla territorial abasten als tres sistemes territorials bàsics: els espais
oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat.

2.3.1.a) Sistema d’espais oberts
Segons el plànol I. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures,
Urgell, en el terme municipal d’Agramunt, el PTPTLL distingeix els següents tipus bàsics de sòl
en els espais oberts:
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2.3.1.a) 1. Sòl no urbanitzable de protecció especial
Definició
Segons l’article 2.5 de la normativa del PTPTLL, correspon a aquells sòls en que concorren
valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de
transformacions que els poguessin afectar.
Comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa
sectorial i els que el PTPTLL considera que cal preservar pel seu valor com a peces i
connectors d’interès natural i agronatural o com a sòls d’alt valor agrícola productiu, i també per
la seva funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega
dels aqüífers.
Regulació
La regulació de les actuacions permeses en aquest tipus de sòl està continguda en l’article 2.6
de la normativa del PTPTLL. Amb caràcter general aquest sòl haurà de mantenir la condició
d’espai no urbanitzat, i amb aquesta finalitat serà classificat com a sòl no urbanitzable pel plans
d’ordenació urbanística municipal.
En aquest sòl seran incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de
sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial.
Qualificació
En el municipi d’Agramunt formen part dels sòls de protecció especial els espais inclosos
dins la Xarxa Natura 2000, Valls del Sió- Llobregós, Plans de Sió i Serra de Bellmunt com a
Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), que en virtut de la Llei 12/2006 de mesures
en matèria de medi ambient van passar automàticament a formar part del PEIN.
També formen part com a zones d’especial interès regional i comarcal, l’Altiplà de BellmuntAlmenara (R28) (Altiplà cerealista de secà. Àrea afectada pel projecte Segarra-Garrigues), la
Conca del LLobregós – Bosc del Siscar – Serra de Montclar (R32) (Espais extensius de
secà i zones aturonades), Vores de la Serra de Montclar – Bosc del Siscar (C11) (Conreus
extensius cerealistes) i Connexió riu Sió (C12) (Conca molt oberta ocupada per conreus
principalment cerealistes de secà fins a trobar-se el domini regat del canal d’Urgell)
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2.3.1.a) 2. Sòl no urbanitzable de protecció territorial
Definició
Segons l’article 2.7 de la normativa del PTPTLL, correspon a aquells sòls que convé preservar
de la transformació per l’existència de riscos naturals, pel seu valor paisatgístic o identitari, o
pel seu valor de reserva estratègica per motius de localització, connectivitat i condicions de
l’àrea.
Regulació
La regulació de les actuacions permeses en aquest tipus de sòl està continguda en l’article 2.8
de la normativa del PTPTLL. Amb caràcter general aquest sòl haurà de mantenir la condició
d’espai no urbanitzat, i amb aquesta finalitat serà classificat com a sòl no urbanitzable pels
plans d’ordenació urbanística municipal.
Qualificació
En el municipi d’Agramunt el PTPTLL no assenyala sòl de protecció territorial.

2.3.1.a) 3. Sòl no urbanitzable de protecció preventiva
Definició
Segons l’article 2.9 de la normativa del PTPTLL, correspon a la resta de terrenys classificats
com a sòl no urbanitzable que no formen part dels de protecció especial o territorial.
El PTPTLL considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que,
mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal i d’acord amb l’estratègia que el
Pla assigna a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau.
Regulació
La regulació de les actuacions permeses en aquest tipus de sòl està continguda en l’article 2.10
de la normativa del PTPTLL. Amb caràcter general aquest sòl està subjecte a les limitacions
que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable. Els plans d’ordenació
urbanística municipal podran, si s’escau, classificar com a urbanitzable aquelles peces de sòl
de protecció preventiva que tinguin la localització i proporció adequades en funció de les
opcions d’extensió urbana que el pla d’ordenació urbanística municipal adopti.
Qualificació
En el municipi d’Agramunt el PTPTLL assenyala sòl de protecció preventiva a l’entorn dels
nuclis urbans d’Agramunt, la Donzell, Rocaberti, Mafet i les Puelles; i a les terres del sud del
municipi per sota del Canal d’Urgell .
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2.3.1.b) Sistema d’assentaments
El Pla identifica diferents sistemes plurimunicipals d’assentaments, cadascun dels quals està
conformat per l’agrupació dels nuclis i municipis que mantenen, al voltant d’un node central,
una relació preferent i més estreta.
El sistema Agramunt abasta la part central de la Ribera de Sió, estructurada al voltant
d’aquesta polaritat. Inclou els municipis d’Agramunt, Ossó de Sió, Preixens i Puigverd
d’Agramunt.
El sistema d’ Agramunt, amb una superfície de 155,3 km2, es relaciona directament amb els
sistemes d’ Artesa de Segre, Tàrrega, Ponts, Guissona i Balaguer, tots ells dins les Terres de
Lleida.
La seva població el 2006 era de 6.477 habitants, amb tendència de creixement positiva però
inferior a la mitjana de les Terres de Lleida en els dos darrers períodes i molt marcada entre
l’un i l’altre: 1% entre 1996 i 2001, i 8% entre 2001 i 2006.
L’apartat 5 de la Memòria del Pla territorial, defineix el sistema d’assentaments urbans, i dins
del sistema d’Agramunt, el Pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari
2026 un paper territorial determinat, i per aconseguir els seus objectius assigna a cadascun
dels nuclis de població l’estratègia de desenvolupament urbanístic que es detalla a continuació:
El Pla assigna una estratègia de creixement potenciat per a la polaritat subcomarcal
d’Agramunt. El Pla assigna aquesta estratègia a aquells nuclis que conformen les polaritats
regionals, i comarcals i subcomarcals, tots ells nodes principals o secundaris on hi ha una
voluntat decidida del Pla perquè es produeixi un creixement important per extensió.
Per desenvolupar aquesta estratègia “els plans d’ordenació urbanística municipal hauran de fer
majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que les que resulten de considerar
estrictament la seva demanda endògena. L’ordre de magnitud d’uns certs límits aproximats
d’aquest creixement potenciat en l’horitzó temporal del Pla és, en general, arribar a doblar la
seva dimensió actual.”
El PTPTLL fixa una estratègia de creixement moderat per als nuclis rurals de Montclar i
Mafet. El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis de mitjana o petita dimensió urbana
que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, pel seu paper estructurant i
per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la
seva realitat física com a àrees urbanes.
Per desenvolupar aquesta estratègia “els plans d’ordenació urbanística municipal podran fer
majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que el que resulta de la seva pròpia
demanda endògena, si bé les àrees de sòl urbanitzable que es prevegin hauran de ser
proporcionals a les dimensions de l’àrea urbana existent. Segons aquest criteri, el Pla estableix
com a límit dins el seu horitzó temporal que la superfície de sòl pendent de desenvolupament,
no ha d’excedir, en conjunt, el 30% de la superfície de sòl consolidat a hores d’ara.”
El Pla estableix una estratègia de millora i compleció per als petits nuclis rurals de la
Donzell, Almenara Alta i les Puelles. El Pla assigna aquesta estratègia als petits nuclis rurals
que, per la seva dimensió tan reduïda, no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes.
L’objectiu d’aquesta estratègia de millora i compleció és el manteniment d’aquests nuclis com a
patrimoni urbanístic del territori i, sovint, com a peces significatives del paisatge. En aquests
nuclis s’hauran de fomentar la residència associada a les activitats rurals, les activitats
professionals i artístiques desconcentrades, la segona residència de reutilització o els serveis
turístics de qualitat i de petita escala.
D’acord amb aquesta estratègia, “els plans d’ordenació urbanística municipal se centraran en el
manteniment i millora de les trames urbanes existents amb especial atenció al manteniment de
la tipologia arquitectònica dominant en el lloc. El Pla considera la compleció com una certa
regularització de la franja perimetral de l’assentament, és a dir, amb noves edificacions
d’acabament de la corona exterior del nucli que no hagin de desfigurar la imatge exterior.”
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2.3.1.c) Sistema d’infraestructures de mobilitat
El Pla fa una proposta global de l’estructura funcional de la xarxa viària de les Terres de Lleida
en l’escenari 2026, que es grafia en el plànol “model territorial” a escala 1/150.000, mitjançant
la definició de cinc tipologies de vies per al trànsit rodat: les autopistes i autovies, les vies
estructurants primàries, les vies estructurants secundàries, les vies estructurants suburbanes i
les vies integrades.
La xarxa viària territorial que preveu aquest pla dins del terme municipal d’Agramunt està
constituïda per:
Vies estructurants primàries
- Carretera C-14, que discorre en direcció sud-est a nord-oest, aproximadament, connectant
Agramunt amb Tàrrega (Plans d’Urgell, al sud) i Artesa de Segre (vall del riu Segre, al nord)
- Carreteres LV-3025 i L-303 (corredor del Sió), que segueix tota la vall del riu Sió en direcció
est-oest, connectant Agramunt amb Balaguer i Cervera
Vies estructurants secundàries
- Carretera LV-3231, que va des d’Agramunt – passant per Almenara Alta i la Guàrdia – fins a
Tornabous, on enllaça amb la C-53 (corredor Balaguer-Tàrrega, que circula molt a prop de
l’extrem sud del terme)
- Carretera LV-3022 i LV-3023, que permeten l’accés als nuclis de Montclar i la Donzell,
respectivament, des de la C-14
- Carretera LV-3028, que enllaça el corredor de Sió (LV-3025) amb el corredor BalaguerTàrrega (C-53), des de Preixens i passant per Castellserà
La xarxa viària territorial es complementa amb els trams vies pavimentades, format per
aquells elements que tenen menor entitat, i entre els quals cal destacar:
- Vial d’Agramunt a la Donzell
- Vial d’Agramunt a les Puelles
- Vial d’Agramunt a Castellserà
- Vial de Montclar a Pradell, que travessa l’eix del Sió (C-53), i que continua cap al sud fins a
enllaçar amb la LV-3028
- Vial d’Almenara Alta a la Fuliola
- Vial de Castellserà a la Guàrdia
El PTPTLL determina respecte a les infraestructures viàries, els trams existents que no
requereixen modificacions substancials, els trams existents que requereixen condicionament o
millora significatius i els trams de nou traçat necessaris.
En relació a la xarxa d’infraestructures que afecten al municipi d’Agramunt es preveu la
següent actuació:
Vies estructurants primàries
C-14: condicionament del tram Agramunt-Tàrrega, inclosa la variant local de traçat a la
travessera urbana d’Agramunt, que ha de permetre millorar l’accessibilitat general a l’Alt Urgell i
Andorra des d’àmbits tan diversos com el Camp de Tarragona o la regió metropolitana de
Barcelona.

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

MEMÒRIA

PLÀNOL A - MODEL TERRITORIAL
Sistema d’espais oberts. Categories de sòl
Sistema d’assentaments. Estructura nodal
Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport. Xarxa viària i ferroviària
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PLÀNOL B - ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT
Sistema d’assentaments. Estratègies de desenvolupament
Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport. Propostes xarxa viària i ferroviària
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PLÀNOL G - ESPAIS OBERTS, ESTRATÈGIES D’ASSENTAMENTS
I ACTUACIONS D’INFRAESTRUCTURES – URGELL
Sistema d’espais oberts. Categories de sòl
Sistema d’assentaments. Estratègies de desenvolupament
Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport. Propostes xarxa viària i ferroviària
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2.3.2. Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC)
En el Cens d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport,
següents 9 instal·lacions esportives següents.
1. Doble Pavelló poliesportiu municipal i firal. Agramunt, plaça Fondandana
2. Sala poliesportiva. CEIP Macià-Companys
3. Sala poliesportiva IES Ribera del Sió
4. Pista poliesportiva Col·legi Mare de Dèu del Socós
5. Pista poliesportiva a Montclar
6. Camp de futbol. Agramunt, carretera de Cervera
7. Camp de futbol. Almenara Alta
8. Piscines municipals Agramunt, carrer de les Piscines
9. Club de tennis Agramunt. Agramunt, carretera de Cervera

hi consten les
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2.4. Planejament urbanístic municipal vigent
2.4.1. Normes subsidiàries 1982-2005
Les Normes Subsidiàries del planejament de l’any 1981, aprovades definitivament en data 22
de setembre de 1982 es van revisar mitjançant el Text refós de la revisió de les Normes
subsidiàries del planejament, aprovat el 23 de gener de 2002 i publicat al DOGC de 28 de
febrer de 2002.
Aquesta revisió es va completar amb el Text refós articulat de les Normes subsidiàries del
planejament, aprovat i publicat al DOGC d’ 11 de juliol de 2005.
L’any 2005 després de 23 anys de vigència de les Normes subsidiàries es van refondre les
normes urbanístiques, incorporant totes les modificacions puntuals de Normes subsidiàries que
afectaven a la normativa urbanística, amb la finalitat de publicar-les al DOGC (11/07/2005) per
fer efectiva la seva vigència, en compliment de la legislació urbanística.

2.4.1.a) Model d’assentament territorial
El model d’assentament territorial proposat en les Normes subsidiàries de l’any 1982 va optar
per ampliar el nucli urbà d’Agramunt cap al sud, i conservar i mantenir els nuclis de Mafet,
Montclar, La Donzell, Les Puelles, Almenara i Rocabertí.
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2.4.1.b) Xarxa viària territorial
Les Normes subsidiàries van recollir la xarxa de comunicacions fonamentada en l’eix nord-sud
Tàrrega-Agramunt-Ponts, complementada amb l’eix oest Balaguer-Agramunt-Cervera.
Aquesta xarxa de vies primàries es completava amb la proposta de la nova carretera
Agramunt-Tornabous.
La xarxa de carreteres principal es completa amb la xarxa de carreteres comarcals a Les
Puelles, La Donzell i Montclar.
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2.4.1.c) Sòl no urbanitzable
Les Normes subsidiàries van preservar el sòl no urbanitzable dels processos d’urbanització
amb la finalitat de mantenir la continuïtat dels conreus agrícoles i de les masses de vegetació
que configuren el paisatge característic del municipi.
La protecció s’accentua en les àrees de valor agrícola (clau NU-2) que es corresponen amb el
sector de regadiu del Canal d’Urgell, en les àrees de protecció natural i paisatgística (clau NU3) que pels seus valors naturals, ecològics o ambientals (torrents i rieres) convé conservar i
finalment les àrees d’horts (clau NU-5) d’alt valor agrícola i les àrees agropecuàries (clau NU4).
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2.4.1.d) Model d’implantació urbana
Les directrius generals proposades per les Normes subsidiàries per al desenvolupament
urbanístic d’Agramunt es van concretar en mantenir i consolidar la distribució d’usos existents,
estenent els creixements residencials cap al sud i cap a l’oest del nucli urbà, i els creixements
industrials cap al sud-est, al larg de l’avinguda de la Generalitat i el Camí Vell de Tàrrega.
Tot el sector nord de la vila amb el canal d’Urgell, les instal·lacions industrials obsoletes i el
tossal dels dipòsitsla va quedar protegit del desenvolupament urbà.
Amb aquest model de creixement quasi radial, el nucli vell d’Agramunt mantenia una posició de
centralitat urbana, però d’una centralitat molt desequilibrada, al trobar-se a l’extrem de les
zones residencials i industrials.
La franja sud i sud-oest amb les noves àrees residencials es va definir amb un criteri de
gradació de la densitat residencial, consolidant la distribució existent en la franja més propera al
casc antic.

Al llarg dels 32 anys de desenvolupament de les Normes subsidiàries aquest model urbà s’ha
completat i ampliat, amb:
- L’eixample residencial cap al sud, ocupant els dos marges del riu Sió entre la C-14 a l’oest i
la Ronda Molinal a l’est. Aquest eixample s’ha estés al llarg de dos eixos verticals l’avinguda
Catalunya i el Passeig Nou.
- L’eixample residencial de baixa densitat localitzat en quatre emplaçaments independents
allunyats del nucli urbà, cap a l’oest de la C-14 el sector del PP3 entre la carretera de
Balaguer i la d’Artesa, cap al sud-oest el sector del PP4 “Fontanilles” entre el camí del Pilar
d’Almenara i el camí de les Masies, cap a l’est del nucli urbà el sector de la UA-2, al llarg de
la Ronda del Molinal i finalment al sud el sector de la UA-3 “Institut”.
- La consolidació del sector industrial a l’est del nucli urbà, al llarg de l’avinguda de la
Generalitat, sector 5, Peixeres i sector 6, i entre el Camí Vell de Tàrrega i el carrer de la
Democracia, el sector 7, La Torre i el subsector 8.1
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2.4.1.f) Sistema d’espais lliures
Els objectius de les Normes subsidiàries respecte a la proposta d’espais lliures d’Agramunt es
van concretar en tres propostes fonamentals que buscaven una estructura d’espais lliures amb
una distribució equilibrada en el conjunt de la vila i la seva continuïtat mitjançant passeigs o
rambles.
L’element fonamental és l’aprofitament del riu Sió com el parc del conjunt de la vila,
acompanyat dels diversos equipaments esportius i docents, les escoles, el poliesportiu i les
piscines. Tot aquest conjunt s’ha desenvolupat configurant un parc equipat lineal de 1,2 km
entre el pont de la carretra de Cervera a l’est i el pont de la carretera de Tàrrega a l’oest.
Una segona proposta consistia en singularitzar els nous creixements, situant petites places
centrals o rambles, en els nous sectors.
Finalment es proposava l’aprofitament com a parcs dels entorns singulars pròxims a la vila,
com el tossal del Convent al nord, el tossal del Clos, el de les Peixeres i el tossal dels Jueus al
sud.
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2.4.1.g) Sistema d’equipaments
Les Normes subsidiàries van formular la proposta de reequipament del sòl urbà mitjançant la
distribució de diversos solars d’equipaments en l’entorn del parc del Sió. Aquests nous
equipaments comprenien l’ampliació de la zona esportiva amb el recinte de les piscines i cap a
l’oest amb el poliesportiu, nous centres escolars, l’Institut Ribera del Sió, l’escola de Música i la
Llar d’Infants.
En els nous sectors de creixement s’ha completat el sistema d’equipaments d’Agramunt,
- solar sense ús al sector residencial PP3 “carretera de Balaguer”.
- solar sense ús al sector residencial PP4 “Fontanilles”.
- solars del Tanatori i de la deixalleria als sectors industrials PP5 i PP6.
- solar sense ús al sector industrial PP7
- solar sense ús al sector industrial PP8.1
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2.4.1.h) Qualificació del sòl urbà
En el nucli urbà consolidat les Normes subsidiàries distingeixen les diverses zones que
configuren les diferents àrees del teixit urbà, per tal de regular mitjançant la normativa
urbanística les edificacions i els usos urbans. S’estableixen nou zones residencials, tres zones
industrials i terciàries, una zona d’ús preferentment agrari i una zona de protecció dels edificis
d’interès.
Aquestes zones són les següents:
Zona C1. Conjunts de Caràcter Històric
Zona C2. Conjunts Arquitectònics
Zona I1. Illes de Pati Interior
Zona I2. Illes Compactes
Zona I3. Illes Industrials Mixtes
Zona I4. Illes Industrials entre Mitgeres
Zona VE. Zona de Volumetria Específica
Zona F1. Zona Fronts de Carrer cases uniformes
Zona S1. Solars per a Cases Aïllades
Zona S2. Solars per a Blocs Aïllats
Zona S3. Solars per a Indústria Aïllada
Zona S4. Solars de Baixa Edificabilitat
Zona S5. Solars de Protecció Històrica – Artística
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2.4.2. Modificacions puntuals de Normes subsidiàries
MNS-1. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament per ampliació del sòl
urbanitzable industrial. Expedient 02/004914.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 30 d’octubre de 2002. Publicació DOGC
número 3783 de 17 de desembre de 2002.
MNS-1. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del planejament, proposta 1,
ampliació de l’àmbit del P.P.8.I.
Publicació DOGC número 3794 de 7 de gener de 2003.
MNS-2. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament en relació a l’article 35 pel
que fa l’ocupació en planta soterrani en la zona I.3, illes industrials mixtes. Expedient
06/021851.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 6 d’abril de 2006. Publicació 27/06/2006.
MNS-3. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament en l’àmbit de l’Avinguda
de Catalunya i del carrer de Santa Esperança.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 15 de febrer de 2007. Publicació DOGC
número 4867 de 23 d’abril de 2007.
MNS-4. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament per a l’ampliació del
Teatre.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 2 d’abril de 2007. Publicació DOGC número
4876 de 4 de maig de 2007.
MNS-5. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament referent a la normativa de
la subzona F.1.b. Expedient 07/028147.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 6 de setembre de 2007. Publicació DOGC
número 4996 de 26 d’octubre de 2007.
MNS-6. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament per a l’ampliació de les
edificacions preexistents en sòl no urbanitzable. Expedient 07/030177.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 14 de febrer de 2008. Publicació DOGC
número 5095 de 20 de març de 2008.
MNS-7. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament en l’àmbit de l’alineació
sud del carrer Control.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 12 de juny de 2008. Publicació DOGC número
5178 de 22 de juliol de 2008.
MNS-8. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament en l’illa determinada per
l’Avda. Catalunya i els carrers Institut, la Capella i Pere de Goumar. Expedient 09/035646.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 26 de març de 2009. Publicació DOGC
número 5462 de 10 de setembre de 2009.
MNS-9. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament en l’àmbit de la regulació
de l’ús ramader en sòl no urbanitzable. Expedient 09/036433.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida l’11 de juny de 2009. Publicació DOGC número
5471 de 25 de setembre de 2009.
MNS-10. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament en relació amb
la regulació dels usos hoteler i de restauració en sòl no urbanitzable. Expedient
10/039574
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 25 de març de 2010. Publicació DOGC
número 5631 de 18 de maig de 2010.
MNS-11. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament en l’àmbit de l’illa
formada per les parcel·les 44, 45, 46, 47 i 58 del sector PP-7 La Torre. Expedient
10/043995
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 19 de maig de 2011. Publicació DOGC
número 5901 de 16 de juny de 2011.
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MNS-12. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament en l’àmbit de l’estació de
servei i la discoteca Wai-Kiki.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 30 d’abril de 2014. Publicació DOGC de 2 de
juny de 2014.
MNS-13. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament de la delimitació del sòl
urbà al nucli d’Almenara Alta.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 30 de juny de 2016. Publicació DOGC de 16
d’agost de 2016.
MNS-14. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament per regulació normativa
de la zona d’indústria aïllada, calu S.3
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 30 de juny de 2016. Publicació DOGC de 12
d’agost de 2016.
MNS-15. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament a l’àmbit de sòl urbà d’ús
industrial situat entre el carrer del Tossal i el carrer del camí vell de Tàrrega.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 25 de juliol de 2016. Publicació DOGC de 16
d’agost de 2016.
MNS-16. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic per introduir-hi
prevencions específiques en front del risc de riuades i regular els sistemes
d’equipaments.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 6 de març de 2018. Publicació DOGC de 26
de març de 2018.
MNS-17. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament canvi de qualificació a la
parcel·la de l’avinguda de la ribera del Sió núm.13.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 6 de març de 2018. Publicació DOGC de 19
de març de 2018.
MNS-18. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament en relació a la Zona d’illes
industrials mixtes, clau I.3.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 5 de juny de 2019. Publicació DOGC de 1 de
juliol de 2019.

2.4.3. Planejament derivat
2.4.3.a) Plans parcials aprovats
PP.3: Pla parcial sector 3 "Carretera de Balaguer". (Exp. 231/00)
Aquest sector de sòl urbanitzable residencial disposa del Pla parcial aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 17 de maig de 2000, publicat al DOGC número --- de 16 de març de
2001, havent-se desenvolupat la reparcel.lació i l’urbanització de tot el sector. Tots els solars
del sector tenen la condició jurídica de solar edificable.
PP. 4: Pla parcial sector 4 ”Fontanilles”. (Exp. 118/98)
Aquest sector de sòl urbanitzable residencial disposa del Pla parcial aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 22 de juliol de 1998, publicat al DOGC número --- de 22 de setembre
de 1998, havent-se desenvolupat la reparcel.lació i l’urbanització de tot el sector. Tots els
solars del sector tenen la condició jurídica de solar edificable.
PP. 5. I : Pla parcial sector 5, industrial ”Peixeres”. (Exp. 631/90)
Aquest sector de sòl urbanitzable industrial disposa del Pla parcial aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 19 de juliol de 1990, amb un text refós aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 3 de juliol de 1996, publicat al DOGC número --- de 5 d’agost de
1996, havent-se desenvolupat la reparcel.lació i l’urbanització de tot el sector. Tots els solars
del sector tenen la condició jurídica de solar edificable.
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PP. 6. I : Pla parcial sector 6, industrial ”Carretera de Cervera”. (Exp. 707/90)
Aquest sector de sòl urbanitzable industrial disposa del Pla parcial aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 19 de juliol de 1990, amb un text refós aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 20 de novembre de 1996, publicat al DOGC número --- de 7 de gener
de 1997, havent-se desenvolupat la reparcel.lació i l’urbanització de tot el sector. Tots els
solars del sector tenen la condició jurídica de solar edificable.
PP. 7. I : Pla parcial sector 7, industrial ”La Torre”. (Exp. 232/00)
Aquest sector de sòl urbanitzable industrial disposa del Pla parcial aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 12 de juliol de 2000, amb un text refós aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 25 d’octubre de 2000, publicat al DOGC número --- de 1 de desembre
de 2000, havent-se desenvolupat la reparcel.lació i l’urbanització de tot el sector. Tots els
solars del sector tenen la condició jurídica de solar edificable.
PP. 8. I : Avanç Pla parcial sector 8, industrial, i Pla parcial subsector 1. (Exp. 99/02)
Aquest subsector de sòl urbanitzable industrial disposa del Pla parcial aprovat per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida el 5 de febrer de 2003, publicat al DOGC número 3843 de 14 de març
de 2003..
Modificacions plans parcials
MPP-1. Modificació del Pla parcial industrial PP5I “Les Peixeres” i del PP6 I “Carretera de
Cervera” per admetre usos religiosos.
Aprovació definitiva CTULL: 10 d’octubre de 2006
Publicació DOGC número –
MPP-2. Modificació del Pla parcial industrial PP6-I “Carretera de Cervera” per admetre
dues ordenacions volumètriques alternatives en la zona d’illes industrials entre mitgeres
I.4.
Aprovació definitiva CTULL: 18 de desembre de 2013
Publicació DOGC número -- de 06 de març de 2014
MPP-3. Modificació del Pla parcial industrial PP5-I “Peixeres” per admetre dues
ordenacions volumètriques alternatives en la zona d’illes industrials entre mitgeres I.4.
Aprovació definitiva CTULL: 18 de desembre de 2013
Publicació DOGC número 6834 de 19 de març de 2015
MPP-4. Modificació del Pla parcial urbanístic PP4 “Fontanilles”
Aprovació definitiva CTULL: 23 de juliol de 2014
Publicació DOGC número 6724 de 09 d‘octubre de 2014
MPP-7I. Modificació del Pla parcial industrial PP7-I “La Torre” per possibilitar la
implantació d’empreses de mida mitjana (clau B2).
Aprovació definitiva CTULL: 23 de setembre de 2015
Publicació DOGC número 6980 de 21 d‘octubre de 2015
MPP-7. Modificació del Pla parcial industrial PP7 per agrupació de dos parcel.les
Aprovació definitiva CTULL: 06 de març de 2018
Publicació DOGC número 7589 de 29 de març de 2018

2.4.3.b) Plans especials aprovats
PE. 4: Pla especial reforma interior, "Raval de Puigverd". (Exp. 753/88)
Aquest sector de sòl urbà residencial disposa del Pla especial aprovat per la Comissió d'Urbanisme
de Lleida l’ 1 de març de 1989, publicat al DOGC número ----- de 5 de maig de 1989.

PERI a la partida Fontanilles.
Aprovació definitiva CTULL: 31 de maig de 1989
Publicació DOGC número – de 26 de juliol de 1989
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PE. 3: Pla especial reforma interior “ Carrer Sant Joan”. (Exp. 267/96)
Aprovació definitiva: CULL de 3 de juliol de 1996
Publicació DOGC número ------ de 5 d’agost de 1996
Pla Especial Urbanístic per ubicar una extracció de graves a la partida Almenar, polígon 14,
parcel·les 49 i 50, i a la partida Serres, polígon 6, parcel·la 68. Expedient 18612/05.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 6 d’abril de 2006. Publicació 10 de juliol de 2006.

Pla Especial urbanístic per a l’explotació d’una pedrera al polígon 509, parcel.les 20, 22 i
23 de la nova concentració parcel.lària.
Aprovació definitiva CTULL: 10 de novembre de 2011
Publicació DOGC número 6052 de 25 de gener de 2012
Pla Especial urbanístic en sòl rústic a la finca Tarrassó, polígon 17, parcel·les 22, 23, 24 i
26
Aprovació definitiva CTULL: 08 d’octubre de 2014
Publicació DOGC número 6748 de 12 de novembre de 2014
Pla Especial urbanístic per a la legalització d’una nau industrial més petita, adossada al
nord de la primera nau ja existent, al polígon 5, parcel·les 4 i 8
Aprovació definitiva CTULL: 17 de desembre de 2014
Publicació DOGC número 6863 de 04 de maig de 2015
Modificacions Plans Especials
Modificació del Pla especial de reforma interior Carrer Sant Joan. Expedient 27836/07.
Aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida l’11 d’octubre de 2007. Publicat al DOGC número
5020 de 30 de novembre de 2007.
Estudis de Detall aprovats
ED. 4. Estudi de detall d'ordenació de volums “Cases Barates”. (Exp. 833/84)
Aprovació definitiva: Ple de la corporació de 14 de novembre de 1984
Assabentat CULL: -- de
ED. 5. Estudi de detall d’ordenació de volums solar carrer Clos, Pau Casals i Travessia Clos.
(Exp. 4/93)
Aprovació definitiva: Ple de la corporació de 26 de novembre de 1992
Assabentat CULL: -- de
ED. 6. Estudi de detall d’ordenació de volums dins del PP. 6. I. (Exp. 453/97)
Aprovació definitiva: Ple de la corporació de 5 de juny de 1997
Assabentat CULL: -- de
ED. 7. Estudi de detall d’ordenació de volums “La Farinera”. (Exp. 360/98)
Aprovació definitiva: Ple de la corporació de 3 d’abril de 1998
Assabentat CULL: -- de
ED. 8. Estudi de detall d’ordenació de volums de dos solars a la cantonada del Passeig Nou
amb l’ Avinguda dels Esports. (Exp. 558/98)
Aprovació definitiva: Ple de la corporació de 30 de juliol de 1998
Assabentat CULL: -- de
ED. 9. Estudi de detall d’ordenació de volums de dos solars dels carrers Clos, Pau Casals i
Petronel.la. (Exp. 625/99)
Aprovació definitiva: Ple de la corporació de 30 de juliol de 1998
Assabentat CULL: -- de

Estudis de Detall
ED. 1. Estudi de detall per a la preservació necessària tant de la muralla com del Dipòsit i
Tossal del Castell, i controlar per tant les llicències en tot el seu àmbit.
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ED. 2. Estudi de detall per a la conservació estricta dels edificis de la Plaça de Mercadal,
els porxos, les cobertes i en el seu cas, estudiar el tractament conjunt dels locals
comercials en planta baixa, portals, rètols i urbanització en general.
ED. 3. Estudi de detall d’ordenació de les alineacions i urbanització de tot l’espai que
envolta l’antic mercat (avui Espai Guinovart ).
Unitats d’actuació
UA. 1. Unitat d’actuació UA. 1 “Passeig de Balaguer”.
UA. 2. Unitat d’actuació UA. 2 “Ronda del Molinal”.
UA. 3. Unitat d’actuació UA. 3 “L’Institut”.

2.4.4. Quadres planejament vigent
2.4.4.a) Quadre règim urbanístic sòl urbà i urbanitzable

QUADRE RESUM DE SÒL URBÀ

AGRAMUNT - NUCLI
SUPERFÍCIE
m2 s

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
TOTAL SÒL URBÀ
PLA PARCIAL RESIDENCIAL
PLA PARCIAL INDUSTRIAL

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL SÒL QUALIFICAT

m2 st

HABIT,

edificabilitat

ut.

1.077.879

61,92%

174.478

0,16

1.790

64.183
64.183

0,00%
3,69%
3,69%

38.535
38.535

0,60
0,60

486
486

1.142.062

65,61%

213.013

0,19

2.276

113.350
485.215
598.565

6,51%
27,88%
34,39%

57.377
0
57.377

0,51
0,00
0,10

270.390

0,16

PMU- PLANS DE MILLORA URBANA
UA - UNITAT D'ACTUACIÓ

SOSTRE
%

1.740.627

100%

2.276
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2.4.4.b) Quadres sistemes
SUPERFÍCIES DE SISTEMES AL TERME MUNICIPAL
TIPUS DE SISTEMA

TIPUS DE SÒL

SÒL URBÀ

A
542.137

B
1.029

E
56.177

V
93.658

T
8.346

H

TOTAL

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

542.137

1.029

56.177

93.658

8.346

PLA PARCIAL (PP)

31.827

70.381

1.773

SÒL NO URBANITZABLE

13.663

5.511

13.342

125.796

158.312

101.667

169.550

23.461

125.796

963.640

701.347
701.347

UNITAT D'ACTUACIÓ (UA)

TOTAL SÒL QUALIFICAT

542.137

1.029

103.981

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES AL TERME MUNICIPAL
TIPUS DE SÒL
SÒL URBÀ
SÒL URBÀ CONSOLIDAT
UNITAT D'ACTUACIÓ (UA)

PLA PARCIAL (PP)
SÒL NO URBANITZABLE

TOTAL SÒL QUALIFICAT

TOTAL
99.724

TIPUS DE SISTEMA
V1
V2
42.822
41.586

V3
15.316

93.658

41.625

36.946

15.087

6.066

1.197

4.640

229

70.381

10.798

59.583
4.641

4.641
174.746

53.620

105.810

15.316

SISTEMA D'EQUIPAMENTS AL TERME MUNICIPAL
TIPUS DE SÒL
SÒL URBÀ

TOTAL
69.748

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

56.177

UNITAT D'ACTUACIÓ (UA)

13.571

PLA PARCIAL (PP)
SÒL NO URBANITZABLE

31.827
13.663

TOTAL SÒL QUALIFICAT

115.238

E1
560

E2
22.826

E3
1.090

560

11.021

1.090

TIPUS DE SISTEMA
E4
E5
1.364
6.471
1.364

6.471

E6
362

E7

E8

362

E9
28.198

E
8.877

28.198

7.111

11.805

1.766
31.827
13.663

560

22.826

1.090

1.364

6.471

362

13.663

28.198

40.704
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2.4.4.c) Quadre qualificació sòl urbà

SÒL URBÀ D' AGRAMUNT - NUCLI
TOTAL SÒL URBÀ
SÒL
m2 s

TOTAL
SISTEMES
A VIARI
E EQUIPAMENTS
V PARCS I JARDINS PÚBLICS
T SERVEIS TÈCNICS
B APARCAMENT PÚBLIC
H HIDROGRÀFIC

ZONES
CONJUNTS D'ORDENACIÓ UNITÀRIA
C1 CONJUNTS HISTÒRICS (1a,1b)
C2 CONJUNTS ARQUITECTÒNICS (2c1)
IILES D'ORDENACIÓ GEOMÈTRICA
I1 IILLES DE PATI INTERIOR (2a)
I2 IILLES COMPACTES (2a2)
I3 IILLES INDUSTRIALS MIXTES (2a)
I4 ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES (4a)
I4a ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 1 (PP6,1)
I4b ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 2 (PP6,1)
I4c ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 3 (PP6,1)
I4d ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 4 (PP6,1)
I4e ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 5(PP7,1)
I4f ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 6 (PP8,1a)
I4g ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 7 (PP8,1a)
I5 (VE) VOLUMETRIA ESPECÍFICA (2e)
SOLARS D'OCUPACIÓ SINGULAR
S1 SOLARS PER A CASES AÏLLADES (3a1)
S2 SOLARS PER A BLOCS AÏLLATS (2a, 2c1, 3b)
S3 SOLARS PER A INDÜSTRIA AÏLLADA (2b1, 4a1, 4b)
S3a SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 1 (PP7,1)
S3b SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 2 (PP7,1)
S3c SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 3 (PP7,1)
S3d SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 4 (PP5,1)
S3e SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 4 (PP8.1a)
S3f SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 5 (PP8.1a)
S4 SOLARS BAIXA EDIFICABILITAT (1d, 3a1)
S5 SOLARS PROTECCIÓ HISTORICA-ARTÍSTICA (1a)
FRONTS DE CARRER CASES UNIFORMES
F1A (1c)
F1B (2a, 2c, 3a1)

SOSTRE
%

m2 st

1.142.062

63%

724.278
545.431
69.748
9972400%
8.346
1.029

63,42%
47,76%
6,11%
8,73%
0,73%
0,09%

417.784
34.534
18.437

3,02%
1,61%

75.416
102.538

6,60%
8,98%

11.123

0,97%

323

0,03%

47.322

4,14%

124.418

10,89%

69.910
3.534

6,12%
0,31%

33.755
65.272

2,96%
5,72%

ZONES RESIDENCIALS

447.507

39,18%

ZONES INDUSTRIALS

135.541

11,87%

213.013

HABIT.
m2st/m2

0,187

ut.

2.276

213.013

0,510

2.276

184.853
26.995

2,451
0,263

1.849
309

1.165

3,607
118

175

213.013

0,476

2.450
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2.4.4.d) Quadre qualificació sòl urbà consolidat

SÒL URBÀ D' AGRAMUNT - NUCLI
SÒL URBÀ CONSOLIDAT
SÒL
m2 s

TOTAL

SOSTRE
%

1.077.879

100%

701.347
542.137
56.177
93.658
8.346
1.029

65,07%
50,30%
5,21%
8,69%
0,77%
0,10%

376.532

34,93%

34.534
18.437

3,20%
1,71%

70.582
90.969

6,55%
8,44%

11.123

1,03%

323

0,03%

22.628

2,10%

124.418

11,54%

69.910
3.379

6,49%
0,31%

33.755
65.272

3,13%
6,06%

ZONES RESIDENCIALS

406.410

37,70%

ZONES INDUSTRIALS

135.541

12,57%

SISTEMES
A VIARI
E EQUIPAMENTS
V PARCS I JARDINS PÚBLICS
T SERVEIS TÈCNICS
B APARCAMENT PÚBLIC
H HIDROGRÀFIC

ZONES
CONJUNTS D'ORDENACIÓ UNITÀRIA
C1 CONJUNTS HISTÒRICS (1a,1b)
C2 CONJUNTS ARQUITECTÒNICS (2c1)
IILES D'ORDENACIÓ GEOMÈTRICA
I1 IILLES DE PATI INTERIOR (2a)
I2 IILLES COMPACTES (2a2)
I3 IILLES INDUSTRIALS MIXTES (2a)
I4 ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES (4a)
I4a ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 1 (PP6,1)
I4b ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 2 (PP6,1)
I4c ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 3 (PP6,1)
I4d ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 4 (PP6,1)
I4e ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 5(PP7,1)
I4f ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 6 (PP8,1a)
I4g ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 7 (PP8,1a)
I5 (VE) VOLUMETRIA ESPECÍFICA (2e)
SOLARS D'OCUPACIÓ SINGULAR
S1 SOLARS PER A CASES AÏLLADES (3a1)
S2 SOLARS PER A BLOCS AÏLLATS (2a, 2c1, 3b)
S3 SOLARS PER A INDÜSTRIA AÏLLADA (2b1, 4a1, 4b)
S3a SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 1 (PP7,1)
S3b SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 2 (PP7,1)
S3c SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 3 (PP7,1)
S3d SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 4 (PP5,1)
S3e SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 4 (PP8.1a)
S3f SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 5 (PP8.1a)
S4 SOLARS BAIXA EDIFICABILITAT (1d, 3a1)
S5 SOLARS PROTECCIÓ HISTORICA-ARTÍSTICA (1a)
FRONTS DE CARRER CASES UNIFORMES
F1A (1c)
F1B (2a, 2c, 3a1)

m2 st

174.478

HABIT.
m2st/m2

0,162

ut.

1.790

174.478

0,463

1.790

173.313

2,455

1.733

1.165

3,607
57

175

174.478

0,429

1.964
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2.4.4.e) Quadre qualificació sòl urbà no consolidat

SÒL URBÀ D' AGRAMUNT - NUCLI
UNITATS D'ACTUACIÓ
SÒL

SOSTRE
%

TOTAL

64.183

100%

SISTEMES

22.931
3.294
13.571
6.066

35,73%
5,13%
21,14%
9,45%

41.252

64,27%

38.535

0,934

486

4.834
11.569

7,53%
18,03%

11.540
26.995

2,387
2,333

115
309

24.694

38,47%

155

0,24%

41.097

64,03%

A VIARI
E EQUIPAMENTS
V PARCS I JARDINS PÚBLICS
T SERVEIS TÈCNICS
B APARCAMENT PÚBLIC
H HIDROGRÀFIC

ZONES
CONJUNTS D'ORDENACIÓ UNITÀRIA
C1 CONJUNTS HISTÒRICS (1a,1b)
C2 CONJUNTS ARQUITECTÒNICS (2c1)
IILES D'ORDENACIÓ GEOMÈTRICA
I1 IILLES DE PATI INTERIOR (2a)
I2 IILLES COMPACTES (2a2)
I3 IILLES INDUSTRIALS MIXTES (2a)
I4 ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES (4a)
I4a ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 1 (PP6,1)
I4b ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 2 (PP6,1)
I4c ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 3 (PP6,1)
I4d ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 4 (PP6,1)
I4e ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 5(PP7,1)
I4f ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 6 (PP8,1a)
I4g ILLES INDUSTRIALS ENTRE MITGERES TIPUS 7 (PP8,1a)
I5 (VE) VOLUMETRIA ESPECÍFICA (2e)
SOLARS D'OCUPACIÓ SINGULAR
S1 SOLARS PER A CASES AÏLLADES (3a1)
S2 SOLARS PER A BLOCS AÏLLATS (2a, 2c1, 3b)
S3 SOLARS PER A INDÜSTRIA AÏLLADA (2b1, 4a1, 4b)
S3a SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 1 (PP7,1)
S3b SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 2 (PP7,1)
S3c SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 3 (PP7,1)
S3d SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 4 (PP5,1)
S3e SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 4 (PP8.1a)
S3f SOLARS INDÚSTRIA AÏLLADA TIPUS 5 (PP8.1a)
S4 SOLARS BAIXA EDIFICABILITAT (1d, 3a1)
S5 SOLARS PROTECCIÓ HISTORICA-ARTÍSTICA (1a)
FRONTS DE CARRER CASES UNIFORMES
F1A (1c)
F1B (2a, 2c, 3a1)

ZONES RESIDENCIALS
ZONES INDUSTRIALS

m2 st

HABIT.

m2 s

38.535

m2st/m2

0,600

ut.

486

62

38.535

0,938

486
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2.4.4.f) Quadre sector sòl apte per urbanitzar

AGRAMUNT - NUCLI
SECTORS PLANS PARCIALS
PP

PLA PARCIAL RESIDENCIAL
P.P.1
P.P.2.1
P.P.3
P.P.4

PLA PARCIAL LES ERES
PLA PARCIAL EL CANAL
PLA PARCIAL CTRA. BALAGUER
PLA PARCIAL FONTANILLES

SUPERFÍCIE
m2 s

SOSTRE
%

113.350 18,94%
25.195
25.015
19.317
43.823

4,21%
4,18%
3,23%
7,32%

PLA PARCIAL INDUSTRIAL

485.215 81,06%

P.P.5.1
P.P.6.1
P.P.7.1
P.P.8.1

75.348 12,59%
45.592 7,62%
126.419 21,12%
237.856 39,74%

PLA PARCIAL

PLA PARCIAL PEIXERES
PLA PARCIAL 6.1
PLA PARCIAL 7.1
PLA PARCIAL 8.1

598.565

100%

m2 st

HABITATGES DENSITAT

edificabilitat

HAB/Ha

49.050

0,433

574

12.598
17.511
5.795
13.147

0,500
0,700
0,300
0,300

0
200
155
219

49.050

0,082

574

0
80
80
50

HABITATGES

SOSTRE

PROTECCIÓ

PROTECCIÓ

PÚBLICA

PÚBLICA

131

9.810

34
47
15
35

2.520
3.502
1.159
2.629
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2.4.4.g) Quadre resum del sòl no urbanitzable

TERME MUNICIPAL D'AGRAMUNT
TIPUS DE SÒL
SÒL URBÀ
SU - SÒL URBÀ CONSOLIDAT
UA - UNITAT D'ACTUACIÓ

SÒL URBANITZABLE (PLA PARCIAL)
SÒL NO URBANITZABLE

TOTAL

%

1.264.569
1.200.386
64.183

1,59%
1,51%
0,08%

693.551

0,87%

77.362.086

97,53%

147.259
465.102
44.242
212.668

0,19%
0,59%
0,06%
0,27%

76.334.503

96,24%

5.511
27.005
125.796

0,01%
0,03%
0,16%

79.320.206

100,00%

NU-1 ÀREES DE PROTECCIÓ INFRAESTRUCTURES
NU-2 SÒL PROTECCIÓ AGRÍCOLA
NU-3 SÒL DE PROTECCIÓ NATURAL I PAISATGÍSTIC
NU-4 AGROPECUARI
NU-5 HORTES
NU6- SÒL RÚSTIC
SÒL NO URBANITZABLE SENSE QUALIFICAR
SISTEMES
V SISTEMA ESPAIS LLIURES
E-T SISTEMES EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

H HIDROGRÀFIC

TOTAL TERME MUNICIPAL
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2.5. Infraestructures urbanes
Els serveis tècnics municipals en col·laboració amb les empreses de serveis SITASA,
FECSAENDESA, TELEFONICA i GAS NATURAL, han recollit la informació necessària sobre
les xarxes de clavegueram, abastament d’aigua potable, mitja i alta tensió, telefonia i gas
natural. Aquesta informació ha permès elaborar els plànols de les xarxes de serveis existents.

2.5.1. Evacuació aigües pluvials i residuals
La vila d’Agramunt disposa d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) que dóna
servei al propi municipi. Situada al marge esquerra del riu Sió i el marge dret del Canal d’Urgell,
a prop on es creuen ambdues infraestructures.
Es tracta d’una EDAR de tractament biològic de tipus llacunatge airejat.
En el plànol I.3b Xarxa de sanejament, a escala 1/5.000 es reflexen:
 L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) situada al marge esquerra del riu Sió.
 La xarxa actual de col·lectors de sanejament de tipus unitari de tot el nucli.

2.5.2. Aigua i hidrants per a incendi
La xarxa d’abastament d’aigua del municipi d’Agramunt està gestionada per l’empresa SITASA.
El municipi d’Agramunt s’abasteix del canal d’Urgell.
Els dipòsits d’aigua i la potabilitzadora d’Agramunt estan situats en un terreny propietat de
l’Ajuntament, situat al nord del nucli, al costat del Canal d’Urgell i el camí d’Agramunt a La
Donzell.
En el plànol I.3c Xarxa d’abastament d’aigua, a escala 1/5.000 es reflexen:
 Els punts de captació de les aigües que abasteixen al municipi, amb els dipòsits municipals
amb la planta de tractament de l’aigua potable i les canonades d’abastament al nucli urbà.
 La xarxa actual de canonades d’abastament d’aigua de tot el nucli.

2.5.3. Mitja i baixa tensió
La xarxa elèctrica d’Agramunt està gestionada per l’empresa FECSAENDESA.
Al terme municipal d’Agramunt transcorre una línia elèctrica d’alta tensió de 220 kv, en direcció
NO-SE, entre la Serra d’Almenara i el nucli d’Agramunt.
Agramunt s’abasteix de la línia elèctrica de mitja tensió procedent de Cervera. Actualment
FECSAENDESA ha construït una nova subestació a Les Pallargues, i té previst realitzar una
nova línia d’abastament a Agramunt des de la nova subestació.
En el plànol I.3d Xarxa d’alta i mitja tensió, a escala 1/5.000, es reflexen:
 El traçat de la línia d’alta tensió de 220.000 kv.
 El traçat de les línies aèries i soterrades de mitja tensió facilitades per FecsaEndesa, que
alimenten la xarxa dels nuclis del terme municipal, excepte Rocaberti.
 Els centres de transformació que abasteixen les línies de baixa tensió d’Agramunt.
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2.5.4. Telecomunicacions
El terme municipal disposa de dues estacions base de telefonia mòbil,
En el plànol I.3e Xarxa de telefonia, a escala 1/5.000 es reflexen:
 Les antenes de telecomunicacions existents.
 El traçat de les línies aèries de telefonia i les canalitzacions soterrades facilitades per
Telefònica i Localred.

2.5.5. Gas
La xarxa de gas d’Agramunt pertany a l’empresa GAS NATURAL, encara que alguns grups
d’habitatges i edificacions compten amb tanc de gas propà de la comunitat.
La canonada d’abastament de gas a Agramunt procedeix de l’autovia N-II a Tàrrega, des d’on
una derivació discorre vora per la carretera C-14 fins a l’entrada a Agramunt. La distribució de
gas al nucli urbà entra per l’avinguda de Cervera i l’abastament al polígon industrial per la C-14.
En el plànol I.3f Xarxa de gas, a escala 1/5.000 es reflexen:
 La canonada d’abastament de gas a Agramunt.
 El traçat de les canalitzacions soterrades de distribució de gas a tot el nucli urbà d’Agramunt.
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2.6. Protecció del patrimoni
2.6.1. Protecció del patrimoni arquitectònic en les Normes subsidiàries vigents
Les Normes subsidiàries que es revisen protegeixen el patrimoni arquitectònic mitjançant els
instruments següents:
Planol del Patrimoni Arquitectònic
En el plànol s’assenyalen i es relacionen un total de 13 elements.
1. Agramunt-Agri-Monts
2. Ajuntament
3. Agramunt, pont
4. Ermita de la Verge dels Socors
5. Casa Enraní
6. Casa Amball
7. Carrer dels Estudis Nous
8. Carrer de Sant Joan
9. Pou
10. Plaça Mercadal
11. Portal principal de l’esglèsia de Santa Maria
12. Portalada lateral de Santa Maria

Planol de Patrimoni Arqueològic
En el plànol s’assenyalen i es relacionen un total de 12 jaciments.
1. Almenara
2. Almenara B
3. Balma de Les Puelles
4. Lo Camí de Castellserà
5. Els Corralets
6. Pilar d’Almenara
7. Sarcòfag de l’esglèsia de Santa Maria
8. Serrat de Serrallonga
9. Tossal de l’Àliga
10. Tossa de Santa Llúcia
11. El Vilot
12. Les Vinyes
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2.6.2. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya
La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha redactat l’Inventari del patrimoni
arquitectònic d’Agramunt. Aquest inventari comprèn tots els elements que cal protegir
identificats en les corresponents fitxes.
1- CASTELL D’AGRAMUNT
2- EDIFICI DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
3- ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
4- PILAR D’ALMENARA
5- CASTELL DE LA DONZELL
6- CASTELL DE MONTCLAR
7- PONT DE PEDRA D’AGRAMUNT
8- ERMITA DE LA VERGE DEL SOCORS
9- CASA ENRANÍ – CASA FRARET
10- CASA AMBALL
11- CARRER DELS ESTUDIS NOUS
12- CARRER DE SANT JOAN
13- POU
14- PLAÇA MERCADAL
15- ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL
16- CAL GUAPO: LLINDA
17- ANTIC MERCAT MUNICIPAL – MUSEU GUINOVART
18- CAL MUNDI
19- CARRER SABATERIA DE BAIX
20- POU DE GEL D’AGRAMUNT
21- ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR, D’ALMENARA
22- ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ. ALMENARA
23- ESGLÉSIA DE SANT PERE. LA DONZELL
24- ERMITA DE SANT ROC. LA DONZELL
25- RECINTE DE LA DONZELL D’URGELL
26- PORTAL DE LA DONZELL D’URGELL
27- ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ. MAFET
28- CASA REINALD – CAL BENET DEL SEGARRENC. MAFET
29- CAL TORRE. MAFET
30- ANTIGUES ESCOLES DE MAFET
31- ESGLÉSIA DE SANT JAUME. MONTCLAR
32- MOLÍ DEL SEGARENC
33- MOLÍ DEL SISCÀ
34- CASA DE L’ANTIC CASTELL D’AGRAMUNT

BCIN
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN

BCIL

BCIL

BCIL
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2.6.3. Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya
La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha redactat l’Inventari del patrimoni arqueològic
d’Agramunt. Aquest inventari comprèn tots els jaciments arqueològics que cal protegir
identificats en les corresponents fitxes.
1- ALMENARA
2- ALEMNARA B
3- AQÜEDUCTE DEL CANAL D’URGELL
4- BALMA DE LES PUELLES
5- LO CAMÍ DE CASTELLSERÀ
6- LO CAMÍ DE PUIGVERD / CONJUNT ARQUEOLÒGIC ESPÍGOL
7- ELS CORRALETS
8- LA MANUELA
9- PILAR D’ALMENARA
10- POBLAT MEDIEVAL D’ALMENARA
11- SARCÒFAG DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
12- SERRAT DE SERRALLONGA
13- TOSSAL DE L’ÀLIGA
14- TOSSAL DE SANTA LLÚCIA
15- EL VILOT
16- LES VINYES

EPA
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2.7. Protecció del paisatge
2.7.1. Catàleg de paisatge de Terres de Lleida
Segons el Catàleg de paisatge de Terres de Lleida el municipi d’ Agramunt es troba dins de
cinc unitats del paisatge: l’extrem nord del terme, la Serra de Montclar, s’aboca a la unitat del
paisatge de la Vall del Llobregós (UP5); el centre del municipi, la part que correspon a la vall
del riu Sió es distingeix en la unitat de paisatge de l’Alt Sió (UP6) i Baix Sió (UP19); el sud del
terme municipal, la Serra d’Almenara, s’aboca a la unitat de paisatge de les Serres de Bellmunt
i Almenara (UP20); i l’extrem sud del municipi forma part de la unitat del paisatge Plana d’Urgell
(UP21).
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Objectius de qualitat paisatgística en la Unitat de paisatge 5. Vall del Llobregós
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) específics d’aquesta unitat paisatgística que
afecten al municipi, són els següents:
OQP5.1. Un patrimoni històric i eminentment defensiu (esglésies, ermites, castell de
Montclar) que consolidi la seva presència en el paisatge i permeti la descoberta del
territori.
Aquesta unitat es caracteritza per la presència d’un gran nombre de castells construïts a l’alta
Edat Mitjana i quan aquest territori era una peça important del comtat d’Urgell. El castell de
Montclar, el més significatiu de la unitat, forma part de la ruta dels castells, que uneix els
castells més ben conservats de la zona fronterera i és testimoni d’aquells paisatges de batalles.

Àrees amb valors especials a protegir
- Fons escènics de la serra Púdia i la serra de Montclar.
- Medi nocturn d’alta qualitat (poca contaminació lumínica).
Àrees de foment de la gestió
- Espai Valls del Sió- Llobregós corresponent a la Xarxa Natura 2000.
- Promoció i gestió dels elements més significatius del patrimoni històric i els seus entorns:
castell de Montclar, que forma part de la ruta dels Castells.
- Boscos mixts de carrasca i roure situats entre Cubells i Seró i que presenten un canvi
cromàtic estacional.
Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
- Condicionar el mirador de Montclar.
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Objectius de qualitat paisatgística en la Unitat de paisatge 6. Alt Sió
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) específics d’aquesta unitat paisatgística que
afecten al municipi, són els següents:
OQP6.1. Un paisatge agrari ben conservat, que mantingui el caràcter cerealista,
l’estructura tradicional i que afavoreixi les poblacions de sisó i esparver cendrós.
Els conreus herbacis de secà ocupen la major part del territori de l’Alt Sió. Aquest paisatge
agrari és l’hàbitat idoni per les espècies estèpiques de sisó i esparver cendrós, que viuen en
espais oberts, amb vegetació baixa i dispersa (erms, prats, i conreus de cereals).
OQP6.2. Un patrimoni històric conservat i que fomenti la descoberta del paisatge.
Aquesta unitat havia estat, igual que la veïna Costers de la Segarra, “terra de marca”, és a dir,
forma part de l’antiga franja fronterera entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova i, per tant,
presenta un gran nombre de castells i torres de guaita.
OQP6.3. Uns accessos a les poblacions situades a les riberes del riu Sió ordenats i amb
unes granges integrades en el paisatge.
L’activitat ramadera és una activitat important a l’Alt Sió. Les granges es concentren a les
afores de les poblacions que es troben a les riberes del riu Sió provocant un impacte
paisatgístic sobre el qual caldria intervenir a través, per exemple, de la instal·lació de barreres
arbrades o l’ús de materials, elements constructius i colors en el cas de construcció de noves
granges, ampliació o reforma.

Àrees amb valors especials a protegir
- Tossals repartits per gran part de la unitat que confereixen singularitat al territori, el Tossal
Roig.
- Patró d’assentament lineal de les poblacions que se situen en els punts elevats al marge
dret de la llera del riu Sió.
- Zona oest de l’Alt Sió, identificada com a zona d’interès per a la connectivitat de l’esparver
cendrós i el sisó.
- Marges i cabanes de pedra seca disperses per tota la unitat.
- Medi nocturn d’alta qualitat (poca contaminació lumínica).
Àrees de foment de la gestió
- Espais corresponents a la xarxa natura 2000 (Plans de Sió).
- Hàbitat de ribera del riu Sió.
- Promoció i gestió dels elements més significatius del patrimoni històric i entorn: molins
hidràulics de la vall del riu Sió i església arxiprestal romànica de Santa Maria d’Agramunt.
Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
- Façanes urbanes i accessos a Agramunt.
- Àrees industrials a les rodalies d’Agramunt.
- Recorregut de la dues línia elèctrica que creua la unitat a les proximitats d’Agramunt.
- Condicionar el mirador de la Donzell d’Urgell.
- Senyalitzar els recorreguts d’interès o itineraris paisatgístics als punts de principi i final:
a) Agramunt – Coscó
b) La Guàrdia d’Urgell – Almenara Alta – Agramunt
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Objectius de qualitat paisatgística en la Unitat de paisatge 19. Baix Sió
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) específics d’aquesta unitat paisatgística que
afecten al municipi, són els següents:
OQP19.1. Unes olmedes, salzedes i plantacions de pollancres i carrascars del riu Sió ben
conservats.
La unitat està vertebrada pel tram final del riu Sió vorejat de boscos de ribera (salzedes,
plantacions de pollancres,...) i zones d’horta que es reguen mitjançant una xarxa de canals i
sèquies. És important conservar la vegetació del curs fluvial del Sió i les zones d’horta.
OQP19.2. Unes poblacions disposades seguint el curs fluvial del riu Sió ben
conservades i ordenades.
El curs del riu Sió és l’eix de referència on es disposen les poblacions d’aquesta unitat (la
Sentiu de Sió, Montgai, Preixens i Agramunt). Concretament se situen en modestos relleus que
s’aixequen per sobre del riu. D’aquí deriva la fragilitat visual d’aquests nuclis i tota la vall del riu
Sió. Per tant, qualsevol creixement d’aquestes poblacions s’ha de realitzar ordenament perquè
en respecti la façana paisatgística. igualment, la rehabilitació i gestió de la trama urbana ha de
permetre la millora del perfil paisatgístic de les poblacions.
OQP19.3. Uns conreus herbacis de secà que mantinguin la seva condició d’hàbitats
d’interès per a la connectivitat d’aus estèpiques.
A la zona de la Pedrissa l’agricultura està basada en conreus herbacis de secà distribuïts, quan
el desnivell dels costers ho requereix, en bancals de pedra seca. Aquestes zones, que també
comprenen petites bosquines de carrasca entre conreus, esdevenen hàbitats idonis per
espècies com l’esparver cendrós.

Àrees amb valors especials a protegir
- Riu Sió i vegetació de ribera associada (omedes, salzedes, plantacions de pollancres,
canyissars…)
Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
- Façana urbana d’Agramunt.
- Recorregut de la línia d’alta tensió que creua la unitat per la part oriental del Baix Sió, a prop
de Preixens.
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Objectius de qualitat paisatgística en la Unitat de paisatge 20. Serres de Bellmunt i
Almenara.
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) específics d’aquesta unitat paisatgística que
afecten al municipi, són els següents:
OQP20.2. Unes perspectives paisatgístiques de les serres d’Almenara i Bellmunt que es
mantinguin com a referents identitaris de territori.
El fons escènic de les Serres de Bellmunt i Almenara està dominat per les serres de perfil molt
suau i lineal però molt visible des de tota la plana d’Urgell. Especialment el Pilar d’Almenara és
el principal perfil d’aquesta unitat, i constitueix un referent visual i identitari per a la població. La
seva accessibilitat fa que també sigui un bon punt d’observació i gaudi del paisatge i un bon
element per promocionar turísticament el territori.
OQP20.3. Uns espais naturals de Bellmunt – Almenara i Plans de Sió que mantinguin la
seva diversitat paisatgística i faunística.
Les Serres de Bellmunt i Almenara inclouen espais de gran valor ecològic, com els espais
Bellmunt - Almenara i Plans del Sió, inclosos a la Xarxa Natura 2000 reconeguts com a zones
d’interès per a la connectivitat del sisó i l’esparver cendrós i a la meitat oriental de la unitat per
a la connectivitat de l’àguila daurada.
Àrees amb valors especials a protegir
- Fons escènics de la serra de Bellmunt i d’Almenara.
- Hàbitats de vegetació espontània gipsícola i xeromòrfica a les parts altes i turons relictes de
la serra de Bellmunt i d’Almenara.
- Zones d’interès per a la connectivitat d’espècies estèpiques (sisó i l’esparver cendrós, a tota
la unitat) i rapinyaires (àguila daurada, a la meitat oriental)
Àrees de foment de la gestió
- Promoció i gestió del patrimoni històric i els seus entorns: pilar d’Almenara.
- Masos i cases rurals de pedra seca dispersos per la unitat.
- Espais corresponents a la Xarxa Natura 2000 (Bellmunt-Almenara i Plans de Sió)
- Tram de banqueta arbrada del Canal Principal dels Canals d’Urgell que travessa la unitat.
Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
- Condicionar el mirador del Pilar de la Serra d’Almenara
- Senyalitzar el recorregut d’interès o itinerari paisatgístic al punt principi i final:
a) La Guàrdia d’Urgell – Almenara Alta – Agramunt
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Objectius de qualitat paisatgística en la Unitat de paisatge 21. Plana d’Urgell.
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) específics d’aquesta unitat paisatgística que
afecten al municipi, són els següents:
OQP21.1. Uns reductes de vegetació estèpica ben conservats i gestionats.
Els cultius de regadiu s’estenen fins a l’horitzó en aquesta plana sense relleus, substituint la
vegetació estèpica pròpia de la unitat. Només alguns tossals trenquen la horitzontalitat i són
l’únic reducte de la vegetació espontània com el de Torregrossa, Miralcamp, Puiggròs, de
Pedrós i la Moradilla. Mantenir uns tossals ben conservats i gestionats és important per
preservar els espais lliures d’aquesta unitat.
OQP21.3. Uns canals amb banquetes arbrades funcionals i protegides, habilitades per al
gaudi de la població local.
Les banquetes arbrades són un element característic del paisatge de la Plana d’Urgell. La seva
dimensió històrica lligada al manteniment dels canals i el seu ús social passat i actual fan que
la població local estigui molt identificada amb el paisatge que conformen i siguin usades com a
espai de passeig i esbarjo.
OQP21.9. Unes àrees agrícoles amb unes edificacions de suport integrades en el
paisatge.
Els espais agrícoles de Ponent van units inevitablement a cabanes, tanques, magatzems i
coberts distribuïts arreu del territori. És indispensable que totes aquestes construccions
situades en sòl no urbanitzable estiguin ordenades i ben integrades en el paisatge de regadiu
per no empobrir la perspectiva visual d’aquestes àrees.
Àrees amb valors especials a protegir
- Àrees agrícoles més representatives de la Plana d’Urgell: peudemont de la Serra de
Bellmunt d’Urgell.
- Tossals testimonis dispersos pel territori.
- Cabanes, tanques i coberts de tàpia distribuïts per tota la Plana d’Urgell, elements
característics de l’arquitectura rural d’aquest territori.
Àrees de foment de la gestió
- Canal d’Urgell i la seva xarxa de recs i sèquies que drenen tota la Plana d’Urgell.
Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
- Restaurar les banquetes arbrades que segueixen el traçat dels canals d’Urgell.
- Delimitar, protegir i conservar els camins rurals.
- Granges situades a les rodalies dels pobles de Boldú i la Fuliola.
- Senyalitzar el recorregut d’interès o itinerari paisatgístic al punt principi i final:
a) La Guàrdia d’Urgell – Almenara Alta – Agramunt
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3. Programa de participació ciutadana
En tot el procés de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal, l’ajuntament d’Agramunt
segueix un programa de participació ciutadana que assegura la garantia dels drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans reconeguts per l’article 8.1 de la Llei d’Urbanisme.
La participació ciutadana en el procés de la redacció del planejament està regulada en la Llei
d’urbanisme i en el Reglament de la Llei d’urbanisme.
En l’article 8 de la Llei d’urbanisme es diu, “es garanteixen i s’han de fomentar els drets
d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics de
planejament i de gestió.”
L’article 22.1 del Reglament determina: “Per facilitar la participació en el procés de formulació
dels instruments de planejament urbanístic, l’administració competent pot aprovar el
corresponent programa de participació ciutadana, d’acord amb el que estableix l’article 105
d’aquest Reglament.
L’esmentat article 105 del Reglament fixa que “l’aprovació i publicació del programa de
participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació
urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç
del pla”.
Les finalitats del programa de participació ciutadana són “expressar les mesures i actuacions
previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i contingut dels
treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes
alternatives en el marc del tràmit d’informació pública” (l’article 22.1 del reglament).

3.1. Fase 1. Informació urbanística i avanç de planejament (juny 2006)
3.1.1. Redacció dels documents de l’Avanç del POUM
La primera fase dels treballs de Revisió de les Normes subsidiàries del planejament va consistir
en l'elaboració de la Informació urbanística per analitzar l'estat actual de la població, i es va
concloure el mes de maig de 2006 amb la formulació de l'Avanç de planejament a on
s'esbossen les primeres idees, alternatives i propostes del que serà l'ordenació i la zonificació del
Pla d’ordenació urbanístic municipal.
Com a document complementari es va adjuntar el Dictamen preliminar de riscos geològics a
Agramunt (Urgell), d’octubre de 2004, redactat per Marcel Barberà i Garcia, geòleg i Antoni
Roca i Adrover, Cap de la Unitat de Geologia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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3.1.2. Participació ciutadana en la fase d’informació urbanística i Avanç
El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt de 25 de maig de 2006, com a òrgan competent
municipal, va acordar exposar a informació pública l’Avanç del POUM, pel termini d’un
mes. Aquest avanç s'exposà al públic durant els mesos de juny i juliol de 2006.
Les actuacions realitzades en la fase d’Avanç són les següents:
Exposició pública de l’avanç, amb els objectius, criteris i esquemes generals de la nova
ordenació, per termini d’un mes a on es podien presentar suggeriments i alternatives. Amb
aquest objectiu, l’Avanç es va publicar al Butlletí Oficial de la Província i a dos diaris dels de
major difusió provincial, amb l’objectiu que s’hi poguessin presentar suggeriments i alternatives
a la proposta.
Es publicà material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de
desenvolupament del nou POUM, a fi d’implicar als ciutadans per tal que participessin
activament en la definició del nou model del futur del municipi. A aquests efectes es va
distribuir la proposta d’avanç a tots els veïns, mitjançant el repartiment d’un fullet o
tríptic, amb l’explicació general del Pla d’ordenació, el plànol del nucli urbà, i els objectius i
criteris del POUM.
El procés d’informació pública es complementà amb l’atenció individualitzada per part de
l’Ajuntament a cada ciutadà que va sol·licitar informació, facilitant les copies i informacions que
fossin del seu interès.
Es va procedir a la recollida de suggeriments, idees, reflexions, objectius i propostes que els
ciutadans van aportar, tant d’interès general de la població com particulars. La recollida es va
realitzar a través del Registre General de l’Ajuntament o via internet, mitjançant els processos i
tràmits de participació on-line existents a la web municipal, o a traves del correu electrònic
municipal (ajuntament@Agramunt.cat).
En el termini d’informació pública es van recollir un total de 50 suggeriments.
1

2813 Josep M. Gené Roset i
Ramon M. Gené Bosch

desviar circumval.lació que afecta cobert

2
3
4
5
6
7
8
9

2886
2890
2910
2933
2997
3023
3024
3032

mantenir l'amplada del carrer Sèquia Molinal
mantenir l'amplada del carrer Sèquia Molinal
mantenir l'amplada del carrer Sèquia Molinal
nou vial afecta totalitat vivenda
considerar la finca en un sol poligon dins del sector
nou vial afecta vivenda
desviar vial que afecta cases i magatzem
conservar la zona d'horts, actualment zona d'esbarjo de molta gent gran

10
11
12

Miquel Valls Marquilles
Angelina Roig Gaspà
Maria Angels Cortes Valls
Rosa Marquilles Solanes
Marta Bergadà Minguell
Juan Antonio Garcia Castro
Angel Garcia Casiro
Ramon Gili Cases i Celestina
Bonet Forcades
3062 Maria Rosa Pochvila
3071 Jaume Farreny Castellá
3072 Amparo Juan Fort

13
14
15
16
17

3077
3083
3093
3124
3126

qualificar totalitat parcel.la com a sòl urbà
mantenir l'amplada del carrer Costa de la Fassina
mantenir l'amplada del carrer Costa de la Fassina
nou vial afecta vivenda
continuar podent edificar a través d'un pla de millora, ambdós solars marcats

18

3127 Anna Barril Ferrer

solar declarat com a masia urbana, essent edificació lineal contínua plurifamiliar

19
20

3128 Anna Barril Ferrer
3129 Ramon Cuñat Marquilles

desviar vial que divideix un mateix solar
construcció nou vial per darrera fabrica i restaurant fins rotonda

Francesc Boncompte Ruiz
Francisco Capacete Piriz
Pere Llobet Balagueró
Julia Esteban García
Anna Barril Ferrer

mantenir l'amplada del carrer Costa de la Fassina
mantenir l'amplada del carrer Costa de la Fassina
mantenir l'amplada del carrer Costa de la Fassina, per construcció vivenda

21

3133 Josep Rovira Feiné

finca afectada per dos SUD passi a ser del SUD-3, i no zona verda

22

3140 Josep Maria Creus Cusola

nou sistema viari afecta desenvolupament activitat i considera que no és necessari.
Nova delimitació-ampliació del sector industrial-terciari

23
24
25
26
27
28

3168
3169
3176
3185
3200
3205

ampliació de les golfes de les cases de la plaça del Clos
possibilitat de compartir amplada vial amb el veí
considerar tota parcel·la com a edificable
nova ronda interfereix creixement
estudiar zona per creixement urbanístic residencial
posar la zona verda al costat del cementiri. part de la finca queda exclosa del pla i
sense accés per explotar-la agricolament

Ramon Silvestre Rosell
Soldevila Solà
Francesc Boncompte Serra
Amadeu Balarch Puig
Ramona Bertran Sabartes
Jaume Areny Sola

MAFET

PUELLES
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3207 Teresa Balcells Camarasa

30
31
32
33
34

3211
3213
3215
3238
3240

35
36
37

3244 Antoni Pijuan Tarragona
3245 Sònia Pintó Grau
3250 Maria Freixes Mateu

38
39
40
41
42

3255
3256
3300
3301
3384

43
44

3385 Miquel Pla Bargues
3386 Residencial Riu Sió SL i
Miquel Pla Bargues

45
46
47

3403 Promocions Lluch-Figuera
3406 Farmaòtics S.A.
3451 Inversions 395 S.L.

48
49
50

Francesc Marquilles Vidal
Josep Penella Balasch
Josep Marsol Brescó
Irene Solà Salvadó
Vicent Castella Amigo

Josefa Mateu Sole
Paquita Roset Freixes
Pere Boncompte Alseda
Pere Boncompte Alseda
Residencial Riu Sió

MEMÒRIA

posar la zona verda al costat del cementiri. part de la finca queda exclosa del pla i
sense accés per explotar-la agricolament
parcel·la qualificada com a zona verda passi a ser urbanitzable
situar zona verda al costat del cementiri
parcel·la qualificada com a zona verda passi a ser urbanitzable
incloure part parcel·la al SUD-8. Massa zona verda al SUD
modificació traçat nou vial després dels dipòsits, sense afectar construccions
mantenir amplada actual del pas
edificació en planta baixa en un 100%
1. carrer nou afecta nou C.A.P. 2. Estudiar la necessitat d'un parc urbà. 3. Nou carrer
Nou carrer divideix parcel·la
Nou carrer divideix parcel·la
que la parcel·la formi part del SUD
que la parcel·la formi part del SUD
1. Respectar el que es va aprovar a la mod. Puntual de les NNSS. 2. Els dos edificis
d'equipament tenen prevista la restauració per a ús particular, qualificar el PMU-2 com
a UA-1. 3. Augmentar les dimensions de les parcel·les i continuar amb la qualificació
que tenia en l'avanç de planejament
1. Incloure tota la finca al SUD-9. 2. Incloure la part assenyalada al SUD-8 (ja està
1. Excloure el cementiri del SUD-8. 2. Dividir el SUD-8 en dos àmbits per el camí de
Serrallonga. 3. Permetre construir habitatges en filera de 36m de façana. 4. Els dos
edificis d'equipament tenen prevista la restauració per a ús particular, qualificar el
PMU 2 el traçat
UA del
1 Corriol dels Hortets per tal de no afectar una obra nova
mantenir

DONZELL
MAFET
MAFET
MAFET
MAFET

situar el carrer entre la fabrica i l'equipament i no entre l'equipament i la zona verda
1. Treure vialitat situada dins del sòl industrial existent. 2. Incloure part de la parcel·la
al SUD-2. 3. Desplaçar nou vial per permetre accés i gir de camions per accedir a la
i di la
d zona indicada al SUD-5 i permetre edificar al turó
3452 Genaro Romeu Rosell i Rosa traslladar
Guardia Buchaca
3453 Jaume Areny Solà
introduir un vial que permeti edificar a la zona nord del solar i canviar la clau 3a1, per
3454 Lot Roca Enrich
desplaçament de la variant més a l'est per tal de no afectar tant la finca

3.2. Fase 2. Aprovació inicial del POUM (setembre 2006-juliol 2014)
3.2.1. Redacció dels documents del POUM per a la seva aprovació inicial
Posteriorment a la recollida dels suggeriments es van realitzar reunions de reflexió i valoració
dels objectius i criteris aportats pels ciutadans i pels redactors del POUM.
La modificació de la legislació urbanística catalana entre els anys 2005 i 2010, amb l’entrada en
vigor de la Llei d’urbanisme (28/7/2005), del Reglament de la Llei d’urbanisme (24/7/2006), de
la Llei de mesures urgents en matèria urbanística (19/10/2007), i amb la Llei d’urbanisme
(Decret legislatiu 1/2010) ha modificat substancialment el conjunt de documents que integren el
POUM i el seu contingut.

Planejament territorial
Així mateix, les determinacions del POUM es van veure afectades per l’entrada en vigor del Pla
territorial parcial de Terres de Lleida (7/2007).
El Pla territorial parcial de Terres de Lleida es va aprovar definitivament pel Govern de
Catalunya el 25 de juliol de 2007, i va entrar en vigor amb la publicació de l’acord de Govern i la
normativa del Pla al DOGC núm. --- de 5 de novembre de 2007.
L’ajuntament d’Agramunt, en aplicació de l’article 1.12, apartat 7, de les Normes d’ordenació
territorial del Pla territorial de Ponent (Terres de Lleida), va sol·licitar al Programa de
Planejament Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’informe
vinculant de l’Avanç del POUM. Aquest informe va tenir entrada al registre de l’ajuntament el 14
de maig de 2008.
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Avaluació ambiental
L'entrada en vigor el 24 de juliol de 2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme 305/2006, de
18 de juliol, va comportar l’aplicació dels tràmits d’avaluació ambiental dels instruments de
planejament general, segons la disposició transitòria dotzena del Reglament, en el seu apartat
2 que seguidament es reprodueix literalment,
"Els plans sotmesos a avaluació ambiental, que estiguin en tràmit en el moment de l’entrada en
vigor d’aquest Reglament, s’han de subjectar a les regles que estableix l’article 115, en els
successius tràmits que s’hagin d’efectuar.”
D’acord amb l’apartat a) de l’article 115 del Reglament, “Prèviament a la presentació a tràmit
del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l’òrgan o persones que el promoguin han de
sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió del document de referència que determini, un cop
efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental.
En compliment d’aquest tràmit previ a l’aprovació inicial, l’ajuntament d’Agramunt va sol·licitar
el 22 de novembre de 2006 al Departament de Medi Ambient el document de referència.
El Departament de Medi Ambient va trametre el document de referència a l’Ajuntament
d’Agramunt el 5 de juliol de 2007, incorporant les consideracions de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
L’Avanç del POUM es va acompanyar de l’Informe preliminar de sostenibilitat ambiental,
redactat l’abril de 2007 per l’empresa NERET SL, formada per Laia Capdevila, llicenciada en
Ciències Ambientals i Anna Pou, llicenciada en Geografia.
Així mateix l’avanç del POUM va incorporar, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada a
les noves àrees d’urbanització del municipi d’Agramunt, de setembre de 2007, redactat per
CINESI consultoria de transport.
El document del POUM per a l’aprovació inicial de 2014 va incorporar com a document núm.8
l’Informe de sostenibilitat ambiental, de juliol de 2014, redactat per La Llena Ambiental,
SCP, amb Toni Costa Pedrós, Llicenciat en Ciències Ambientals i Montse Carbonell Turull,
Llicenciada en Geografia.

Zones amb riscs d’inundació
Atenent a l'article 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament d’Agramunt, i a la vista
del risc d’inundabilitat del riu Sió dins el nucli urbà d’Agramunt, va encarregar a l’empresa
GEOCAT Gestió de projectes SA la redacció d’un estudi d’ampliació de la canal del riu Sió al
municipi d’Agramunt.
En el mes de maig de 2009 es va lliurar a l’ajuntament l’ Estudi d’ampliació de la canal del
riu Sió i repercussions en la inundabilitat al municipi d’Agramunt, redactat per Javier
González González, enginyer de camins, canals i ports. En aquest document es van analitzar
diferents propostes orientades a millorar la situació actual deguda al riscs d’inundacions i
assolir el nivell de protecció requerit per a les zones de nous desenvolupaments.
Aquest estudi es va traslladar a l’ACA que en informe de 19 de gener de 2012 manifesta que
“per als nous desenvolupaments en sòl urbanitzable és millor no tocar la llerta actual i, fora de
la zona o via de flux preferent, fer terraplenats”.
En la reunió realitzada el 25 d’abril de 2012 en dependències de l’ACA, delegació de Lleida,
amb l’objectiu de buscar olucions orientades a afavorir i permetre el futur desenvolupament
d’Agramunt es va acordar la realització d’un nou estudi.
En el mes d’octubre de 2012 es va lliurar a l’ajuntament un nou estudi, l’ Estudi d’ampliació de
la canal del riu Sió i repercussions en la inundabilitat al municipi d’Agramunt, redactat per
Rodrigo Ugarte Sanhueza, enginyer civil i Anna Maria Martí Pérez, enginyera de forest. En
aquesta proposta es contempla tant le millores que es puguin obtenir modificant l’actual canal
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del riu Sió com les que es puguin derivar de la construcció de terraplenats per tal de deixar el
màxim possible de la superfície de les zones previstes de desenvolupament fora de la zona
inundable, entenent que aquestes modificacions no han de provocar augment de les afeccions
per inundabilitat en terrenys externs a aquests sectors.
Aquest nou estudi es va traslladar a l’ACA que va emetre informe de 23 de gener de 2013
manifestant que “cal plantejar la necessitat d’ubicar els terraplenats fora de la Via d’Intens
Desguàs (VID), d’acord a l’article 9 del RD 9/2008 d’11 de gener”, així com altre aspectes a
modificar. En aquest darrera fase l’ajuntament d’Agramunt decideix no modificar el Pont de
Ferro del canal d’Urgell. En noves reunions es conclou que cal unificar i homogeneïtzar criteris
de cara al document final.
En el mes de novembre de 2013 es va lliurar a l’ajuntament l’estudi final, Estudi d’ampliació
de la canal del riu Sió i repercussions en la inundabilitat al municipi d’Agramunt.
Modificació, redactat Anna Maria Martí Pérez, enginyera de forest. Aquest estudi s'adjunta a la
documentació del POUM com estudi complementari.
En aquest estudi s’assenyalen les línies de cota d’inundació de les avingudes de períodes de
retorn (T) de 10, 100 i 500 anys que segons els criteris de l’ACA delimiten la zona fluvial, el
sistema hídric i la zona inundable del riu Sió.
Aquestes línies es transcriuen en els plànols d’ordenació del POUM per tal de delimitar les
afeccions pel risc d’inundabilitat.

Altres documents del POUM aprovat inicialment el 2014
Atenent a l'article 59.1.d) de la LU i als articles 75 i 95 del RLU, el POUM aprovat inicialment el
2014 va incorporar com a document núm. 5, el Catàleg de béns a protegir, redactat en base
als
- Inventaris del Patrimoni arquitectònic i arqueològic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la
- Proposta de Béns Protegits d’Agramunt (vila), redactat per R. Hernández, A. Ponsa, M. Cabrol
i R. Bernaus.
- Inventari de cabanes i aixoplucs, elaborat per Ramon Muixí Calderó.
Atenent a l'article 59.1.e) de la LU i als articles 76 del RLU, el POUM va incorporar com a
document núm. 6, l’Agenda i avaluació econòmica i financera.
Atenent a l'article 59.1.h) de la LU i a l’article 69.3 del RLU, el POUM va incorporar com a
document núm. 7, la Memòria social, de juliol de 2014, redactada per La Llena Ambiental,
SCP, amb Toni Costa Pedrós, Llicenciat en Ciències Ambientals i Montse Carbonell Turull,
Llicenciada en Geografia.
Atenent a l'article 71 del RLU, el POUM va incorporar com a document núm. 9, l’Estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, de juliol de 2014, redactat redactat per La Llena
Ambiental, SCP, amb Toni Costa Pedrós, Llicenciat en Ciències Ambientals i Montse
Carbonell Turull, Llicenciada en Geografia
Atenent a l'article 59.1.d) de la LU i als articles 75 i 95 del RLU, el POUM va incorporar com a
document núm. 10, el Catàleg de masies i cases rurals, redactat en base al Catàleg específic
de masies i cases rurals elaborat per Ermengol Puig i Tàpies el febrer de 2007.
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3.2.2. Participació ciutadana en la 1a aprovació inicial
El ple municipal de 31 de juliol de 2014 va acordar l’aprovació inicial del Pla d’ordenació
urbanística municipal, per majoria absoluta.
Desprès de l’aprovació inicial, els documents del Pla, van estar sotmesos a informació pública
d’acord amb el previst a l’article 85.4 del TRLU i a l’article 23.1 del Reglament de la Llei
d’urbanisme i a un procés de participació ciutadana, pel termini d’un mes.
L’Informe de sostenibilitat ambiental, que acompanyà el POUM, atenent a l’article 85.6 del
TRLU i a l’article 115.c) del RLU es va sotmetre a informació pública, durant un termini mínim
de 45 dies i simultàniament es van efectuar les consultes establertes en el document de
referència.
En aquest període es van desenvolupar les actuacions següents:
Es va sotmetre a la informació pública , després de l’aprovació inicial:
1. Els documents complets del POUM.
2. Es van exposarar els plànols en un espai central municipal per a garantir-ne l’accessibilitat al
major nombre possible de ciutadans.
3. Es va repartir la proposta d’ordenació urbanística de la vila a tots els veïns, mitjançant el
repartiment d’un fullet o tríptic, amb l’explicació general del Pla d’ordenació, el plànol dels nuclis
urbans, i els objectius i criteris del POUM.
4. Es van establir mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la consulta directa
dels documents que contenien aquests treballs.
5. El procés d’informació pública es va completar amb l’atenció individualitzada per part de
l’ajuntament a cada ciutadà que va sol·licitar informació, facilitant les copies i informacions que
eren del seu interès.
Finalment es va procedir a la recollida de les al·legacions dels ciutadans, tant d’interès general
de la població com particulars. La recollida es va realitzar a través del Registre General de
l’Ajuntament o via internet, mitjançant els processos i tràmits de participació on-line existents a
la web municipal, o a traves del correu electrònic municipal.
En el termini d’informació pública es van recollir un total de 109 escrits d’al.legacions.
Molts d’aquests escrits eren coincidents en el seu contingut i tenien el mateix objecte:
Horts de les Planes.-

28 RE núm. 2997

05 nov.2014

presentat per

JOSEP LLUELLES ARENY

29 RE núm. 2998

05 nov.2014

presentat per

RAMON GILI CASES

30 RE núm. 2999

05 nov.2014

presentat per

JOSEP PLA GUIXÉ

31 RE núm. 3000

05 nov.2014

presentat per

JOSEP FARRENY ORTIZ

32 RE núm. 3001

05 nov.2014

presentat per

LLUIS ESCOLA GARRIGA

33 RE núm. 3002

05 nov.2014

presentat per

JOSEFINA PUIG FITO

34 RE núm. 3003

05 nov.2014

presentat per

ROSA MARIA PAMPALONA MORA

35 RE núm. 3004

05 nov.2014

presentat per

FRANCISCO TOBAJAS MAQUEDA

37 RE núm. 3006

05 nov.2014

presentat per

ANTONIO CAMATS ROQUE
JOSEFINA PUIG FITO

43 RE núm. 3012

05 nov.2014

presentat per

PERE LLOBET BALAGUERÓ
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44 RE núm. 3013

05 nov.2014

presentat per

CONCEPCIÓ ESCOLÀ VILALTA
FRANCISCA ESCOLÀ VILALTA

67 RE núm. 3056

06 nov.2014

presentat per

AMADEU SANGRÀ TORRES

70 RE núm. 3059

06 nov.2014

presentat per

ANTONIO MIRASO PASCUET

71 RE núm. 3060

06 nov.2014

presentat per

RAMONA OMEDES MIRALLES

85 RE núm. 3047

06 nov.2014

presentat per

ESTER BERNAUS ROCA

87 RE núm. 3049

06 nov.2014

presentat per

MARIA ANTONIA PENELLES ESMATGES

107 RE núm. 3158

14 nov.2014

presentat per

ANTONIETA FARRENY

Traçats de la Variant i Ronda de circunval·lació.-

3

RE núm. 2772

17 oct.2014

presentat per

RAMON MARIA GENÉ BOSCH

4

RE núm. 2787

20 oct.2014

presentat per

ROSA MARIA MARQUILLES SOLANES

52 RE núm. 3021 05 nov.2014

presentat per

JOAN CARRERA MARSÀ

109 RE núm.

presentat per

EVA PONS I FONOU

34… 09 gen.2015

Regulació de les construccions en Sòl no urbanitzable.-

13 RE núm. 2938 31 oct.2014

presentat per AMADEU BALASCH PUIG

36 RE núm. 3005 05 nov.2014

presentat per JOSEP FARRENY FARRENY

38 RE núm. 3007 05 nov.2014

presentat per JOSEP ALBAREDA SALVADO
ALBAREDA C.B.

39 RE núm. 3008 05 nov.2014

presentat per JOSEP MARIA CODINA GINESTÀ

40 RE núm. 3009 05 nov.2014

presentat per PEDRO BONCOMPTE ALSEDA

XAVIER BONCOMPTE TREPAT

41 RE núm. 3011 05 nov.2014

presentat per MIQUEL VALLS MARQUILLES
ASSOCIACIÓ D'AGRICULTORS VERGE DEL
SOCORS

42 RE núm. 3010 05 nov.2014

presentat per PABLO COSTAFREDA CORRALES

ERNESTO COSTAFREDA PUIGPINOS

62 RE núm. 3031 05 nov.2014

presentat per JOSEP Mª OLIVA ROVIRA

83 RE núm. 3045 06 nov.2014

presentat per JORDI ORTIZ LLENA
ASSOCIACIÓ RAMADERS associats del Sió

86 RE núm. 3048 06 nov.2014

presentat per GENARO ROMEU ROSELL

JOAN ROMEU GUARDIA
DOLORS BALAGUERO SALA

88 RE núm. 3050 06 nov.2014

presentat per JAUME ABELLANA RIERA
GRUPO PREMIER PIGS S.L.
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90 RE núm. 3067 06 nov.2014

presentat per ESTEVE I RIUS S.L.

Neus Oliva Mas

96 RE núm. 3073 06 nov.2014

presentat per JUAN RAMON PORTÀ ESCOLA
GRANJA SIÓ S.L.
MASCARELL AGRÍCOLA
FORESTAL, S.L.

97 RE núm. 3074 06 nov.2014

RAMADERA

presentat per FRANCISCO BULLICH MASES
TORRES BULLICH SCP

98 RE núm. 3075 06 nov.2014

presentat per DANIEL LLUCH BARO

99 RE núm. 3076 06 nov.2014

presentat per JORDI JOUNOU CASES

101 RE núm. 3107 10 nov.2014

presentat per JOAN CABALL I SUBIRANA
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

Polígons d’actuació urbanística.PAU.1

15 RE núm. 2942 31 oct.2014

presentat per

ANGEL VELASCO PÈREZ
TORRONS VICENS S.L.

104 RE núm. 3126 11 nov.2014

presentat per

MARIA ISABEL VILALTA ANGUERA

presentat per

MERCEDES SOLE i LLORENS

presentat per

JUAN ROMEU MARQUILLES

presentat per

MARIA DOLORES ROCA ENRICH

PAU.2

46 RE núm. 3015 05 nov.2014
PAU.3

66 RE núm. 3055 06 nov.2014
PAU 4

80 RE núm. 3042 06 nov.2014

ANA ROCA ENRICH
MARIA IMACULADA ROCA ENRICH
PAU 6

23 RE núm. 2973 04 nov.2014

presentat per

MARIA DOLORS SOLDEVILA SOLÀ
RAMONA SOLDEVILA SOLÀ

74 RE núm. 3064 06 nov.2014

presentat per

SALVADOR MARTÍ ESCUDÉ

I
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PAU 9

93 RE núm. 3070 06 nov.2014

presentat per

ESTEVE I RIUS S.L.
Ramon Hernández Pintó

94 RE núm. 3071 06 nov.2014

presentat per

ESTEVE I RIUS S.L.
Ramon Hernández Pintó

PAU 11

108 RE núm. 3389 10 des.2014

presentat per

ANTONIA BOSCH VENDRELL
PONT ARGENT BLAU S.L.

PAU-Ma1 (Mafet)

21 RE núm. 2966 03 nov.2014

presentat per

ANTONIA CASES GOLET

Sòl urbanitzable delimitat.SUD 7

1 RE núm. 2589

2 oct. 2014

presentat per

MONTSERRAT RODRIGUEZ VIDAL

2 RE núm. 2745 15 oct.2014

presentat per

AMADEU BALASCH PUIG

12 RE núm. 2937 31 oct.2014

presentat per

MARIA ASUNCION MARSOL VILADRICH

63 RE núm. 3052 06 nov.2014

presentat per

JOSE LUIS COSTA PARIS
CARBONS MIRAVALL, S.L.
JOAN COLL SANDIUMENGE

SUD 1

45 RE núm. 3014 05 nov.2014

presentat per

JOSEP Mª PANADES MAS
SAITORRENT S.L.

64 RE núm. 3053 06 nov.2014

presentat per

JAUME CODINA MARQUILLES

95 RE núm. 3072 06 nov.2014

presentat per

ESTEVE I RIUS S.L.
Neus Oliva Mas

SUD 9

72 RE núm. 3062 06 nov.2014

presentat per

LLUIS ROIG ARTIGAS
TURRONES ROIG, S.A.

95 RE núm. 3072 06 nov.2014

presentat per

ESTEVE I RIUS S.L.
Neus Oliva Mas
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SUD 3

95 RE núm. 3072 06 nov.2014

presentat per

ESTEVE I RIUS S.L.
Neus Oliva Mas

98 RE núm. 3075 06 nov.2014

presentat per

DANIEL LLUCH BARO

26 RE núm. 2991 04 nov.2014

presentat per

ANTÒNIA GALCERAN CAHELLES

27 RE núm. 2992 04 nov.2014

presentat per

ELISABETH MARTÍNEZ CASTILLON

Sòl urbanitzable no delimitat.-

Hereus de Ramon Martinez Triquell

69 RE núm. 3058 06 nov.2014

presentat per

MARIA MARTÍ ESCUDÉ

Sòl urbà.-

5

RE núm. 2918

30 oct.2014

presentat per

NURIA ARISA MORILLAS
XAPA I PINTURA NUIKE S.L.

6

RE núm. 2919

30 oct.2014

presentat per

JOSEP BERTRAN PUIGPINÓS

7

RE núm. 2921

30 oct.2014

presentat per

SALVADOR ROCA ENRICH

8

RE núm. 2922

30 oct.2014

presentat per

RAMON ROCA ENRICH

9

RE núm. 2923

30 oct.2014

presentat per

RAMON ROCA ENRICH

10 RE núm. 2924 30 oct.2014

presentat per

RAMON ROCA ENRICH

14 RE núm. 2941 31 oct.2014

presentat per

JAUME VILALTA i SOLÉ
COMUNITAT GENERAL DE VEÏNS AV.ESPORTS

16 RE núm. 2943 31 oct.2014

presentat per

ANGEL VELASCO PÈREZ
TORRONS VICENS S.L.

17 RE núm. 2944 31 oct.2014

presentat per

ANGEL VELASCO PÈREZ
XOCOLATA JOLONCH S.L.

18 RE núm. 2956 03 nov.2014

presentat per

ANNA PAMPALONA NIUBÓ + 15

19 RE núm. 2960 03 nov.2014

presentat per

JOSEP ROVIRA FEINÉ

20 RE núm. 2965 03 nov.2014

presentat per

TERESINA CARULLA TORRES

22 RE núm. 2972 04 nov.2014

presentat per

MARIA DOLORS SOLDEVILA SOLÀ

24 RE núm. 2974 04 nov.2014

presentat per

ÀLEX SORRIBES i VILLEGAS
GABRIEL ORTIZ i QUER

25 RE núm. 2989 04 nov.2014

presentat per

PERE LLOBET BALAGUERÓ

MARIA ROSA POCH VILA
JAUME FARRENY CASTELLÀ + 2
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65 RE núm. 3054 06 nov.2014

presentat per

RAMON ESPINAL CABECERAN
MARIA ROSA ESPINAL CABECERAN
ANTONIETA CARRERA PIJUAN

68 RE núm. 3057 06 nov.2014

presentat per

ANTONIA CAHELLES DARBA

73 RE núm. 3063 06 nov.2014

presentat per

MIQUEL MARQUILLES VALLS

77 RE núm. 3039 06 nov.2014

presentat per

ANGEL VELASCO PÈREZ
TORRONS VICENS S.L.

78 RE núm. 3040 06 nov.2014

presentat per

ROSA MARIA LLURBA HUGUET
COMPLEX LLURBA

81 RE núm. 3043 06 nov.2014

presentat per

VEINS CASES BARATES (4)
Josep Mª Torres Farreny

82 RE núm. 3044 06 nov.2014

presentat per

JAUME SOLÉ FREIXES

84 RE núm. 3046 06 nov.2014

presentat per

MARIA DOLORS ROCA ENRICH
MARIA DOLORES ENRICH MURT

89 RE núm. 3051 06 nov.2014

presentat per

JOSEP MARIA MITJAVILA MORÀ

91 RE núm. 3068 06 nov.2014

presentat per

ESTEVE I RIUS S.L.
Neus Oliva Mas

92 RE núm. 3069 06 nov.2014

presentat per

HOTEL BLANC I NEGRE 2, S.L.
Gabriel Ortiz Quer

100 RE núm. 3084 06 nov.2014

presentat per

ALEXANDRE RAMON CORRALES
BIA GEENI, S.L.

103 RE núm. 3125 11 nov.2014

presentat per

INCASOL

105 RE núm. 3105 10 nov.2014

presentat per

VICENT CASTELLÀ AMIGÓ

Dins del sòl urbà també hi ha una sèrie d’al·legacions idèntiques en relació a l’entorn del carrer
del Canal

47 RE núm. 3016 05 nov.2014

presentat per

RAMON PUIGPINÒS ARIACA

48 RE núm. 3017 05 nov.2014

presentat per

ANGELA ARIACA ROS

49 RE núm. 3018 05 nov.2014

presentat per

RAMON PUIGPINOS COMELLA

50 RE núm. 3019 05 nov.2014

presentat per

JAUME PUIGPINOS ARIACA

51 RE núm. 3020 05 nov.2014

presentat per

PEPITA CORTADA LLADÒS

53 RE núm. 3022 05 nov.2014

presentat per

JOSEP MARIA PENELLA ESMATGES

54 RE núm. 3023 05 nov.2014

presentat per

JOSEFINA AMIGO PUIG

55 RE núm. 3024 05 nov.2014

presentat per

RAMONA CARRERA LLUELLES

56 RE núm. 3025 05 nov.2014

presentat per

RAMON TORRES MASANA

57 RE núm. 3026 05 nov.2014

presentat per

PERE BONCOMPTE ALSEDA
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58 RE núm. 3027 05 nov.2014

presentat per

JOSEFINA PINTÓ SORRIBES

59 RE núm. 3028 05 nov.2014

presentat per

JORDI RIBALTA SECANELL

60 RE núm. 3029 05 nov.2014

presentat per

LOURDES SORRIBES GIMBERT

61 RE núm. 3030 05 nov.2014

presentat per

MªCARME PINTÓ SORRIBES

Sòl urbà del nucli de Mafet.-

11 RE núm. 2936 31 oct.2014

presentat per

JOAN CERCÓS PINTÓ

75 RE núm. 3065 06 nov.2014

presentat per

MARIA TORRES FREIXES
Hereus de Miquel Torres Carbonell

76 RE núm. 3066 06 nov.2014

presentat per

JOSEP TORRES AMORES

Sòl urbà del nucli de Montclar.-

79

RE núm.

3041

06 nov.2014

presentat per

PLÀCID FORCAT FONTANET
SOCIETAT MONTDIVÍ, S.L.

Sòl no urbanitzable.Fora de termini s’ha presentat una al·legació que té relació amb la qualificació del SNU

106

RE núm. 3144 12 nov.2014

presentat per

ENRIC ESCOLÀ VALLS

Els organismes afectats van emetre també el corresponent informe que s’analitzen
conjuntament amb els emesos de la Modificació puntual del POUM en l’aprovació Inicial.

3.2.3 Modificació Puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal d’Agramunt
“Nou emplaçament de la zona esportiva”
El ple municipal de 30 de juliol de 2015 va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació urbanística municipal d’Agramunt “Nou emplaçament de la zona esportiva” que, tal
com s’indica en la memòria del document, es una modificació que s’introdueix tan a
requeriment de l’informe sectorial de l’OTTT, en compliment del Pla Territorial Parcial de
Ponent, com per atendre les al·legacions dels propietaris dels Horts.
Aquesta modificació es torna a sotmetre a l’informe preceptiu dels organismes competents.
El total d’informes emesos de l’Aprovació Inicial i ‘aquesta Modificació puntual son els
següents:
07.11.2014 – Departament de Cultura. Direcció General. del Patrimoni Cultural.
08.07.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Secretaria General.Serveis territorials
a Lleida en matèria d’accidents greus (AG)
17.10.2014 – Agència de residus de Catalunya.
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13.10.2014 – Departament d’Interior. Direcció Gral de Prevenció, Extinció d’Incendis i
salvaments. Regió d’Emergències de Lleida.
28.10.2014 – ENDESA- Endesa Distribució Elèctrica (EDE). Divisió Catalunya
Occidental.
28.10.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Secretaria General.Serveis territorials
a Lleida pel que fa a les Instal·lacions Elèctriques, les Activitats
Extractives, i les Instal·lacions d’Hidrocarburs.
29.10.2014 – Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Secretaria de estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
08.11.2014 – Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Lleida.
18.11.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Turisme.
14.11.2014 – Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de comerç
20.11.2014 – Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
13.01.2015 – Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Servei
Regional a Lleida.
13.01.2015 – Departament d’Interior – Protecció Civil. Generalitat de Catalunya. Serveis
Territorials a Lleida.
27.02.2015 – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials a Lleida.
16.03.2015 – Agència Catalana de l’Aigua. Serveis Territorials a Lleida.POUM aprovació
inicial 2014.
16.10.2015 – Agència Catalana de l’Aigua Serveis Territorials a Lleida. Modificació
POUM zona esportiva 2015.
18.12.2015 – Confederación Hidrogràfica del Ebro. Ministerio de Agricultura ,
Alimentación y Medio Ambiente. Modificació POUM zona esportiva 2015.
30.04.2015 – Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Serveis
Territorials a Lleida.
21.04.2015 – Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya.POUM aprovació
inicial 2014.
26.01.2016 - Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Modificació POUM
zona esportiva 2015.
22.06.2015 – Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
17.11.2015 – Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Governació i
Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.
20.11.2015 – Diputació de Lleida. Serveis tècnics Vies i Obres
La proposta presentada en l’aprovació inicial de 2014, fruit de que la normativa d’inundabilitat
vigent era molt estricta, i fruit de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’informe de la
confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que incloia també la proposta de la Modificació Puntual,
que informava desfavorablement molts sectors de creixement i desenvolupament situats en
zona de fluxe preferent, així com que prohibia noves edificacions en sòl urbà consolidat,
variacions de volum o ampliació de les edificacions existents i l’alteració de la llera que
proposava el POUM de 2014, va quedar aturada fins a finals de l’any 2019
Amb l’aprovació del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modificava el
Reglament de Domini Públic Hidraúlic aprovat pel Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, el
reglament de Planificació Hidrológica, aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol i altres
reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques
i vertits d’aigües residuals, en lo relatiu als riscos d’inundació s’adapta a la normativa vigent
europea
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Aquesta modificació del RDPH introdueix la identificació dels usos i activitats vulnerables
davant avingudes que no podran ser autoritzats a les zones de flux preferent, incloent
determinats supòsits excepcionals, com un règim específic previst per als nuclis urbans ja
consolidats en aquells casos en què no sigui materialment possible la seva instal·lació fora
d'aquesta zona. La norma regula, per tant, certes limitacions (la intensitat s'ha modulat,
ponderant les circumstàncies que en cada cas concorren) a la zona de major risc d'inundacions
de les previstes la normativa en vigor donada la seva major habitualitat, amb la finalitat de
protegir adequadament béns jurídics de primera magnitud. De la mateixa manera, es fixen
certes limitacions bàsiques a l'ús de les zones inundables, tal com estableix l'TRLA, completant
d'aquesta manera el desenvolupament reglamentari en la matèria
Aquesta major precisió en la legislació d’aigües i gestió de les inundacions, i la necessitat d’un
nou marc urbanístic pel desenvolupament urbà i territorial d’Agramunt, van fer reprendre els
treballs de redacció del POUM a finals de l’any 2019, considerant, però, totes les indicacions
efectuades pels organismes en relació amb aquesta questió, armonitzades amb la nova
normativa vigent.

3.3. Fase 3. 2a Aprovació inicial del POUM (juliol de 2021)
3.2.1. Redacció de una nova proposta de POUM
En aquesta nova etapa del POUM i previament a la redacció de la nova proposta es va procedir
a analitzar i informar tots aquests escrits d’al.legació. S’adjunta en document annex l’esmentat
informe.
Els informes emesos dels organismes també van ser analitzats i recollits en la nova proposta.
La nova proposta de POUM se adequa als requeriments efectuats pel diferents organismes i en
especial els efectuats per l’ACA ,la Confederación Hidrògrafica de l’Ebre i l’OGAU, tot
considerant la nova legislació aprovada, corresponent al RD 638/2016, que modifica el
Reglament del Domini Públic Hidràulic amb noves directrius d’aplicació, alhora que d’acord
amb actual situació i dinàmica actual s’ha reduït el creixement preveient la possibilitat
d’ampliació en sòl urbanitzable no delimitat.
Tot això ha comportat variacions en la classificació i ordenació del sòl especialment en les
zones de fluxe preferent que fan necessàri sotmetre el document a una nova informació pública
en la tramitació del planejament d’acord amb l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol)
Alhora cal adequar la documentació del POUM amb la nova legislació aprovada que li es
d’aplicació.

3.2.2. Participació ciutadana en la 2a aprovació inicial
Desprès de la segona aprovació inicial, els documents del Pla, han d’estar sotmesos a
informació pública d’acord amb el previst a l’article 85.4 del TRLU i a l’article 23.1 del
Reglament de la Llei d’urbanisme i a un procés de participació ciutadana, pel termini d’un mes.
L’Informe de sostenibilitat ambiental, que ara passa a denominar-se Estudi ambiental
estratègic, que acompanyà el POUM, atenent a l’article 85.6 del TRLU i a l’article 115.c) del
RLU s’ha de sotmetre a informació pública, durant un termini mínim de 45 dies i simultàniament
s’han d’ efectuar les consultes establertes en el document de referència.
En aquest període s’han de desenvolupar les actuacions següents:
S’han de sotmetre a la informació pública , després de l’aprovació inicial:
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1. Els documents complets del POUM.
2. S’han d’exposar els plànols en un espai central municipal per a garantir-ne l’accessibilitat al
major nombre possible de ciutadans.
3. S’ha de garantir la consulta del documents del POUM per mitjans telemàtics
4. S’han d’ establir mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la consulta directa
dels documents que contenien aquests treballs.
5. El procés d’informació pública es completarà amb l’atenció individualitzada per part de
l’ajuntament a cada ciutadà que va sol·licitar informació, facilitant les copies i informacions que
eren del seu interès.
Finalment es procedirà a la recollida de les al·legacions dels ciutadans, tant d’interès general
de la població com particulars. La recollida es va realitzar a través del Registre General de
l’Ajuntament o via internet, mitjançant els processos i tràmits de participació on-line existents a
la web municipal, o a traves del correu electrònic municipal.

3.4. Fase 4. Aprovació provisional del POUM
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions:
Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que contindrà:
- Informe tècnic, elaborat per l’equip redactor.
- Resolució municipal.
- Modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau.
Prèviament a l’aprovació provisional de l’ajuntament, i d’acord amb l’article 90 de la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, el document del POUM
amb la memòria ambiental, es trametrà al Departament de Territori i Sostenibilitat per a que
s’emeti l’informe ambiental i l’informe urbanístic i territorial.
En el termini de tres mesos a comptar de la recepció de la proposta de memòria ambiental, el
departament o departaments competents en matèria de medi ambient i d’urbanisme han de
trametre la resolució de l’òrgan ambiental sobre la memòria ambiental i un informe urbanístic i
territorial sobre els aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat
d’interès supramunicipal, per tal que puguin ser considerats en l’acord d’aprovació provisional.
L’informe de les al·legacions i l'acord municipal d’aprovació provisional, així com els informes
sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a documents del pla, que
serà públic i podrà ésser consultat pels ciutadans.
Posteriorment a l’aprovació provisional, l’Ajuntament informarà de l’estat de tramitació del pla,
així com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no
constitueixin modificacions substancials que serien objecte d’una segona informació pública
d’acord amb les determinacions dels articles 83 i 90.3 de la Llei d’urbanisme i de l’article 112
del Reglament.
En el cas de que sigui obligatòria una segona informació pública en la tramitació del POUM, la
participació ciutadana serà la mateixa que en el procediment seguit per la primera informació
pública i posterior desenvolupament.
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4. Proposta d’ordenació urbanística
4.1. Principis, objectius generals i directrius del planejament
4.1.1. Principis generals del Pla d’ordenació urbanística municipal
El Pla d’ordenació urbanística municipal és “l’instrument d’ordenació urbanística integral del
territori.” (article 57.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme).
El primer principi general de l’actuació urbanística és “el d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de
conformitat amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible.” (article 2 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme).
Segons l’article 3.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) ”el desenvolupament
urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient, i
comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures.”

4.1.2. Objectius generals del Pla d’ordenació urbanística municipal
Segons l’article 3 del Reglament de la Llei d’urbanisme “ el planejament es regeix pel principi
de desenvolupament urbanístic sostenible, …, i comporta conjuminar les següents finalitats:
a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, el que
comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que:
1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la urbanització i les
edificacions en el territori mitjançant la previsió dels creixements en continuïtat amb el teixit
urbà existent, i considerin la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames
urbanes i del parc immobiliari.
2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport públic col·lectiu i la mobilitat
sostenible en general.
3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals,
i comportin una gestió adequada del sòl no urbanitzable i, particularment del sòl agrari, que
reconegui les seves funcions productives, territorials i paisatgístiques.
4t. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori.
5è. Consolidin un model de territori globalment eficient.
b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i modernització de
les infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la previsió de nous
equipaments de manera que hi hagi una oferta adequada quantitativament i espacialment amb
relació als habitatges; el desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la diversitat
econòmica i de la capacitat per a fer front als canvis socials i les innovacions tecnològiques.
c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es fomenti la mescla
equilibrada de grups socials, usos i activitats i es garanteixi el dret dels ciutadans i ciutadanes a
gaudir d’un habitatge digne i adequat.
d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la ciutadania a les rendes
i serveis bàsics amb independència del lloc de residència.
e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la
preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la gestió del
paisatge per tal de preservar-ne els valors, la utilització racional dels recursos naturals i el
foment de l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació de
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manera que tinguin en consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir
en l’estalvi energètic i el millor manteniment de les edificacions.
f) 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, dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals
d’ocupació humana del sòl.”

4.1.3. Directrius per al Pla d’ordenació urbanística municipal
Segons l’article 9 del TRLU, les determinacions del planejament urbanístic han de permetre
assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació
enfront dels riscs naturals i tecnològics.
Les directrius per al planejament urbanístic que s’assenyalen en l’article 9 de la Llei
d’Urbanisme i en els articles 5 al 7 del Reglament de la Llei d’Urbanisme són les següents:
- Preservació front als riscs naturals o tecnològics
- Preservació front als riscs d’inundació
- Preservació dels terrenys de pendent elevada
- Preservació dels valors paisatgístics d’interès especial
- Preservació del sòl d’alt valor agrícola
- Preservació del patrimoni cultural
- Preservació de la identitat del municipi
- Adaptació als diferents ambients de les construccions i instal·lacions
- Mesures de protecció ambiental
- Criteris funcionals de distribució dels espais lliures i equipaments
El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden establir
condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a l’exercici de les
activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la Directiva de
serveis. Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord
amb la mateixa Directiva de serveis, permetin exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions
s’han d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar
pertinentment justificada en la memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos
generals considerats en el planejament.
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4.2. Model d’assentament territorial i d’implantació urbana: objectius i
alternatives
4.2.1. Objectius del Pla d’ordenació urbanística municipal
Els objectius del Pla d’ordenació urbanística municipal són els següents:
1. Adaptar el contingut i les determinacions del planejament urbanístic municipal vigent a la
nova legislació urbanística, la Llei d’Urbanisme 1/2010 i el Reglament de la Llei d’Urbanisme
305/2006, mitjançant la redacció del nou Pla d’ordenació urbanística municipal, que és
l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori del terme municipal.
2. Donar compliment a les directrius del Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)
en quant a les previsions de creixement, al tractament dels espais oberts i a les previsions del
sistema d’infraestructures.
3. Conservar el model territorial i la seva estructura territorial, adaptant-la a les noves
necessitats.
Protecció dels valors naturals i paisatgístics del medi natural, específicament dels espais
d’interès natural, protecció dels conreus agrícoles, dels espais forestals, i protecció del
patrimoni.
Millora de les infraestructures de comunicació i de les xarxes de serveis als nuclis urbans i al
conjunt del territori municipal.
Manteniment del model històric dels assentaments urbans del municipi, buscant les millors
alternatives que facin compatibles les necessitats de creixement urbà i el respecte a les
característiques més singulars de l’entorn rural, millorant la relació entre els nuclis urbans i el
territori que els envolta.
Emmarcar l’extensió del nucli urbà d’Agramunt considerant el fluxe preferent, minimitzant
tots els creixements en zona inundable, especialment al oest, el terme municipal de
Puigverd a l’est, la variant de la carretera de Cervera al sud i la variant de la C-14 a l’oest.
4. Definir el desenvolupament urbanístic del nucli urbà d’Agramunt pels propers 25 anys
Avançar l’estructura urbana i la imatge de la futura ciutat que pot incrementar el seu tamany
com en els darrers anys.
Preveure la xarxa viària principal dels nous sectors de creixement, que ha d’assegurar la
funcionalitat del conjunt de la ciutat.
Configurar una estructura d’espais lliures que permeti relacionar l’espai urbà i l’espai rural,
aprofitant tots els elements singulars del territori, com el riu Sió, el canal d’Urgell i els
tossals, que acabi configurant una estructura urbana que revaloritzi el territori i la ciutat.
Aquesta estructura s’ha de construir amb elements lineals, enllaçant les diverses parts de la
ciutat i facilitant la mobilitat peonal i en bicicleta.
Completar l’estructura urbana d’Agramunt amb la localització estratègica dels grans
equipaments, ben situats respecte a la xarxa viària i sobretot en relació a l’estructura
d’espais lliures.
Conservació del patrimoni urbanístic i arquitectònic d’aquest nucli urbà i els dels pobles
agregats, mitjançant una nova normativa urbanística que prioritza la conservació de
l’edificació existent, tan de la volumetria dels edificis com dels elements constructius
característics d’aquests nuclis.
Completar la protecció del patrimoni arquitectònic del municipi mitjançant el Catàleg de béns
protegits.
Dotar d’habitatge de protecció pública els nous creixements residencials.
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4.2.2. Model d’assentament territorial
Atenent al principi de desenvolupament urbanístic sostenible, el model d’assentament territorial
que es proposa en el POUM, seguint les directrius del planejament territorial, opta per mantenir
els nuclis urbans existents en el municipi, sense preveure nous assentaments urbans, evitant la
dispersió de la urbanització i les edificacions en el territori.

4.2.3. Model d’implantació urbana. Alternatives i proposta
A partir de l’estructura urbana actual i de les característiques del territori del seu entorn, es
plantegen diferents alternatives de desenvolupament urbanístic que donin resposta a
l’estratègia de creixement assignada pel planejament territorial.

Agramunt
El Pla territorial assigna una estratègia de creixement potenciat per a la polaritat
subcomarcal d’ Agramunt. El Pla assigna aquesta estratègia a aquells nuclis que conformen
les polaritats regionals, comarcals i subcomarcals, tots ells nodes principals o secundaris on hi
ha una voluntat decidida del Pla perquè es produeixi un creixement important per extensió.
Per desenvolupar aquesta estratègia “els plans d’ordenació urbanística municipal hauran de fer
majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que les que resulten de considerar
estrictament la seva demanda endògena. L’ordre de magnitud d’uns certs límits aproximats
d’aquest creixement potenciat en l’horitzó temporal del Pla és, en general, arribar a doblar la
seva dimensió actual.”
L’apartat 2 de l’article 3.6 de la normativa del Pla regula el creixement potenciat:
“... els plans d’ordenació urbanística municipal han de fer majors previsions de sòl de
desenvolupament urbanístic que les que resultarien de considerar només les seves necessitats
internes.”
Aquesta nova proposta manté aquest criteri, classificant però gran part d’aquest futur
creixement com a sòl urbanitzable no delimitat atesa la dinamica econòmica actual.
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Alternatives de desenvolupament
Inicialment els obstacles més significatius que ofereix el territori enfront de les possibles
extensions dels espais urbanitzats, es presenten cap al nord pel canal d’Urgell, les
instal·lacions industrials obsoletes i pel tossal dels dipòsit. També cap a l’oest per la presència
de la carretera C-14, que desapareixerà com obstacle quan es construeixi la variant, per
convertir-se en una via urbana central. Cap a l’est i sobretot cap al sud la vessant va pujant
amb unes pendents molt suaus, es pot estendre lliurement pujant per la vessant.
En segon terme cal considerar les carreteres exteriors, les variants de les carreteres de
Tàrrega i de Cervera com a límits no superables pel futur nucli urbà.
El major obstacle, però, per a la extensió del nucli urbà la constitueix la inundabilitat de
gran part del sòl urbà i de la part oest més enllà de la carretera C-14

Les alternatives que es van considerar en la proposta de la 1a aprovació inicial el 2014 son les
següents:
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Alternativa A
El desenvolupament urbanístic d’Agramunt per als propers 25 anys es pot plantejar seguint
inicialment el criteri d’extensió radial del nucli urbà, estenent cap a l’exterior la distribució
espacial dels usos i de les tipologies residencials i industrials proposades en les Normes
subsidiàries que es revisen, és a dir, facilitant el creixement industrial cap a l’est i el sud-est de
la vila, i els creixements residencials cap al sud i cap a l’oest.
En aquesta proposta inicial el sector nord d’Agramunt es mantindria molt atural, per la
resistència dels obstacles existents, sobretot la difícil substitució dels usos industrials obsolets.
Aquest model d’extensió radial exceptuant el creixement cap al nord, malgrat que prioritza
l’objectiu de protecció paisatgística de la part nord, comporta desavantatges urbanístics
importants, bàsicament pel desequilibri en la posició central del centre històric de la vila i, per
altra part, la impossibilitat de tancar l’anell viari a l’entorn dels futurs creixements en el tram
nord.
El centre històric d’Agramunt manté la centralitat urbana, encara que en una estructura radial
descompensada pels usos, de manera que la seva posició respecte als usos industrials i
residencials potencia la seva centralitat, però no afavoreix la mobilitat entre els sectors oposats,
per la seva diferenciació d’usos i per la manca d’estructura urbana en la part nord.
Aquest decantament i desequilibri d’Agramunt cap al sud està desplaçant el centre històric cap
a una posició marginal, i amb la potenciació del creixement radial proposat en aquesta
alternativa A, s’accentuarà de forma negativa, facilitant el desplaçament de les activitats de
serveis cap al sud, accentuant un procés de pèrdua de centralitat que cal prevenir.
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Alternativa B
En aquesta segona alternativa s’opta per potenciar també el creixement residencial cap al nord
d’Agramunt, traslladant cap aquest sector una part del creixement sud-oest que es preveia en
l’alternativa A. Les extensions residencials cap al sud-oest es redueixen, i es mantenen les
extensions industrials cap al sud-est.
Aquesta segona alternativa resituarà el centre històric d’Agramunt com a centre urbà, en
motivar els moviments de pas pel centre històric entre les dues parts residencials, la nord i la
sud. Al mateix temps aquestes noves extensions més allunyades s’acompanyaran d’una nova
estructura de carrers, espais lliures i equipaments que reequilibrarà tot el conjunt urbà, a
l’entorn del centre històric.
La xarxa viària urbana en aquesta segona alternativa completarà el tram nord de la nova
Ronda exterior, el que comportarà la millora substancial de la mobilitat de tot el nord del conjunt
urbà d’Agramunt.
En les dues alternatives caldrà prioritzar la continuïtat urbana del parc del riu Sió a l’oest de la
C-14 per prolongar el gran parc central de la vila que relligui tots els nous creixements facilitant
la permeabilitat entre el centre històric i els nous creixements.
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En aquesta segona aprovació inicial s’han considerat les alternatives C i D
Alternativa C
Fruit de les al.legacions a la zona dels horts i de l’informe de l’OTAA, es va redactar una
primera modificació puntual del POUM.
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació del Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre
informe favorable del document del POUM aprovat inicialment, condicionat entre altres
requeriments al següent:
“Cal suprimir la previsió dels àmbits de sòl urbanitzable no delimitat SUND-1 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 de sòl no urbanitzable (Sòl de valor natural i
connexió).”
Aquesta modificació tenia per objecte la modificació de l’emplaçament de la futura zona
esportiva que, en l’aprovació inicial del POUM de juliol de 2014 es va situar a l’oest del nucli
urbà en el marge sud del riu Sió. L’afectació d’aquests horts vora el riu Sió, inclosos pel Pla
territorial de Ponent en el sòl no urbanitzable de protecció natural i de connexió del riu Sió, ha
fet reconsiderar el seu emplaçament valorant la conveniència de desplaçar la futura zona
esportiva municipal a l’est del nucli urbà en el mateix marge sud del riu Sió, en uns terrenys
agrícoles destinats a conreu de cereals, fora de l’àrea de sòl no urbanitzable de protecció
natural i de connexió del riu Sió.
Aquest nou emplaçament de la zona esportiva cap a l’est d’Agramunt va suposar la reducció de
les expectatives de desenvolupament urbanístic cap a l’oest de la població, pel que els dos
sectors de sòl urbanitzable no delimitat, SUND-1 i SUND-2, es classifiquen de sòl no
urbanitzable.
Aquesta proposta constitueix l’alternativa C

ALTERNATIVA -C

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

MEMÒRIA

Alternativa D
L’alternativa D està constituïda per l’actual proposta, que d’acord amb l’informe vinculant de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, elimina tots els creixements previstos en zona de fluxe
preferent, i disminueix els sectors delimitats de sòl urbanitzable residencial i de sòl urbanitzable
industrial, preveient un possible futur creixement en sòl urbanitzable no delimitat.
En aquesta alternativa es potencia el creixement residencial cap al nord d’Agramunt i es
mantenen les extensions industrials cap al sud-est, reduint la seva delimitació en sectors.
Aquesta alternativa al igual que la segona possibilita resituar el centre històric d’Agramunt com
a centre urbà, en motivar els moviments de pas pel centre històric entre les dues parts
residencials, la nord i la sud de baixa intensitat. Al mateix temps les noves extensions
s’acompanyaran d’una nova estructura de carrers, espais lliures i equipaments que
reequilibrarà tot el conjunt urbà, a l’entorn del centre històric.
La xarxa viària urbana en aquesta alternativa completa el tram nord amb una via que dona
continuïtat a les diferents parts del nucli, el que comportarà la millora substancial de la mobilitat
de tot el nord del conjunt urbà d’Agramunt.
En aquesta alternativa es prioritza la continuïtat urbana del parc del riu Sió a l’oest de la C-14
per prolongar el gran parc central de la vila que relligui tots els nous creixements i a l’est del
nucli, facilitant la permeabilitat entre el centre històric i els nous creixements.

ALTERNATIVA -D ACTUAL
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Mafet i Montclar
El Pla territorial estableix una estratègia de creixement moderat per als petits nuclis rurals de
Mafet i Montclar. El Pla assigna aquesta estratègia als petits nuclis rurals que, per la seva
dimensió tan reduïda, no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes.
El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis de mitjana o petita dimensió urbana que,
sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, pel seu paper estructurant i per les
seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva
realitat física com a àrees urbanes.
Per desenvolupar aquesta estratègia “els plans d’ordenació urbanística municipal podran fer
majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que el que resulta de la seva pròpia
demanda endògena, si bé les àrees de sòl urbanitzable que es prevegin hauran de ser
proporcionals a les dimensions de l’àrea urbana existent. Segons aquest criteri, el Pla estableix
com a límit dins el seu horitzó temporal que la superfície de sòl pendent de desenvolupament,
no ha d’excedir, en conjunt, el 30% de la superfície de sòl consolidat a hores d’ara.”
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Almenara, La Donzell, Les Puelles i Rocabertí
El Pla territorial estableix una estratègia de millora i compleció per als petits nuclis rurals de
Almenara, La Donzell, Les Puelles i Rocabertí
El Pla assigna aquesta estratègia als petits nuclis rurals que, per la seva dimensió tan reduïda,
no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes.
L’objectiu d’aquesta estratègia de millora i compleció és el manteniment d’aquests nuclis com a
patrimoni urbanístic del territori i, sovint, com a peces significatives del paisatge. En aquests
nuclis s’hauran de fomentar la residència associada a les activitats rurals, les activitats
professionals i artístiques desconcentrades, la segona residència de reutilització o els serveis
turístics de qualitat i de petita escala.
D’acord amb aquesta estratègia, “els plans d’ordenació urbanística municipal se centraran en el
manteniment i millora de les trames urbanes existents amb especial atenció al manteniment de
la tipologia arquitectònica dominant en el lloc. El Pla considera la compleció com una certa
regularització de la franja perimetral de l’assentament, és a dir, amb noves edificacions
d’acabament de la corona exterior del nucli que no hagin de desfigurar la imatge exterior.”

Almenara Alta

Les Puelles

Donzell d’Urgell

Rocabertí
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4.3. Proposta d’ordenació urbanística
4.3.1. Sistema hidrogràfic, clau H
Definició i protecció del sistema
El POUM defineix en concordança amb el PTPTLL el sistema hidrogràfic del municipi
d’Agramunt, constituït pel conjunt de rius, rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les
diverses capes freàtiques. Aquest sistema inclou com a domini hidràulic tot l’àmbit fluvial que
inclou l’aigua, la vegetació de ribera i els sistemes naturals. D’aquesta manera es vol protegir
també les comunitats vegetals i faunístiques que formen part dels cursos fluvials.
Segons l’article 6.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme “La zona fluvial és la part de la zona
inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimita d’acord amb l’avinguda de període de retorn de 10 anys,
tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat..
El planejament urbanístic ha de qualificar els terrenys inclosos en la zona fluvial com a sistema
hidrogràfic i no hi pot admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en
matèria de domini públic hidràulic.”
Segons els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua el sistema hidrogràfic, entès com la llera
legal i la seva zona d’influència, es correspon amb la zona fluvial.
En el plànols O.1, a escala 1/20.000 i 1/10.000, s’identifica el sistema hidrogràfic del municipi.
En les normes urbanístiques del POUM es regula el sistema hidrogràfic amb les mesures de
protecció del seu entorn.
Mesures adoptades per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes
L’Agència Catalana de l’Aigua va redactar l’any 2002 l’estudi de “Delimitació de les zones
inundables per a la redacció de l’Inuncat”. En el plànol núm.3 “Delimitació geomorfològica de
zones potencialment inundables i punts crítics”, es delimiten geomorfològicament les zones
potencialment inundables a l’entorn de diferents trams del riu Sió dins del terme municipal
(zones assenyalades en blau en el plànol adjunt).
En el mes de maig de 2009 es va lliurar a l’ajuntament l’ Estudi d’ampliació de la canal del
riu Sió i repercussions en la inundabilitat al municipi d’Agramunt, redactat per Javier
González González, enginyer de camins, canals i ports. En aquest document es van analitzar
diferents propostes orientades a millorar la situació actual deguda al riscs d’inundacions i
assolir el nivell de protecció requerit per a les zones de nous desenvolupaments.
Aquest estudi es va traslladar a l’ACA que en informe de 19 de gener de 2012 manifesta que
“per als nous desenvolupaments en sòl urbanitzable és millor no tocar la llerta actual i, fora de
la zona o via de flux preferent, fer terraplenats”.
En la reunió realitzada el 25 d’abril de 2012 en dependències de l’ACA, delegació de Lleida,
amb l’objectiu de buscar olucions orientades a afavorir i permetre el futur desenvolupament
d’Agramunt es va acordar la realització d’un nou estudi.
L’ACA emet informe tècnic de data 19 de gener de 2012 (expedient número:
UDPH2009005665), en relació a l’estudi citat anteriorment. En aquest informe va indicar, entre
altres aspectes, que “Per als nous desenvolupaments en sòl urbanitzable és millor “no tocar” la
llera actual i, fora de la zona o via de flux preferent, fer terraplenats (que no han de generar
problemes d’inundabilitat a sectors externs)“.
En la reunió efectuada el 25 d’Abril de 2012, en dependències de l’Agència Catalana de l’Aigua
-delegació de Lleida- entre tècnics de la mateixa Agència, l’Alcalde d’Agramunt i tècnics
col.laboradors, partint dels dos documents citats anteriorment i dels treballs efectuats en el
marc del projecte PEFCAT, i amb l’objectiu de buscar solucions orientades a afavorir i permetre
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el futur desenvolupament d’Agramunt, es van prendre una sèrie d’acords per tal permetre el
futur desenvolupament d’Agramunt, però assegurant la reserva d’espai a l’entorn de l’àmbit
fluvial. Breument, els acords producte d’aquesta reunió van consistir en:
- Relatiu a modificacions de la canal: possibilitat d’efectuar algunes modificacions de l’estat
actual de la llera del riu Sió al seu pas per Agramunt, així com l’execució de terraplenats.
- Relatiu a afeccions a tercers: les modificacions proposades, segons el punt anterior, no han
de provocar augment de les afeccions per inundabilitat en altres sectors externs en els quals no
es prevegi intervenir.
- Relatiu al model hidràulic base: es prendrà com referència el model hidràulic realitzat per als
treballs de Planificació de l’Espai Fluvial de Catalunya (PEFCAT), conca del Baix Segre de
manera que en les noves modelitzacions que s’efectuïn s’assumiran, per a les diferents
variables (cabals, mdt, geometries, mannings a les planes d’inundació), els mateixos valors que
els adoptats en el model hidràulic PEFCAT.
- Relatiu al Pont de Ferro del canal d’Urgell: l’alcalde d’Agramunt expressa que la Comunitat
General de Regants del canal d'Urgell té la voluntat de construir, en el futur, un nou aqüeducte
de major capacitat, i substituir l’actual Pont de Ferro per un altre, el qual, en el cas més
desfavorable, tindria les mateixes dimensions exteriors i formes de recolzament que l'actual. Si
això es dugués a terme, i considerant la importància històrica del pont per Agramunt, es pensa
deixar el Pont de Ferro, com a part integrant d'un futur passeig de vianants, i s'ubicaria separat
un metre aigües amunt de la seva disposició actual i amb les mateixes condicions de suport
vertical.
Estudi ampliació canal riu Sió octubre 2012
En data d’octubre de 2012, l’Ajuntament d’Agramunt remet a l’ACA l’Estudi d’ampliació de la
canal del riu Sió i repercussions en la inundabilitat al municipi d’Agramunt, plànols i
model hidràulic, amb les consideracions efectuades per l’Agència, en l’informe i reunions
anteriors, redactat per Rodrigo Ugarte Sanhueza, enginyer civil i Anna Maria Martí Pérez,
enginyera de forest.
En aquesta proposta es contempla tant le millores que es puguin obtenir modificant l’actual
canal del riu Sió com les que es puguin derivar de la construcció de terraplenats per tal de
deixar el màxim possible de la superfície de les zones previstes de desenvolupament fora de la
zona inundable, entenent que aquestes modificacions no han de provocar augment de les
afeccions per inundabilitat en terrenys externs a aquests sectors.
En base als resultats del PEFCAT (Projecte de Planificació d’Espais Fluvials de Catalunya,
conca del Baix Segre), aquestes zones es troben afectades, en part, per la línia inundable del
període de retorn de 500 anys, amb zones de diferents graus de perillositat.

Les modificacions en la llera que es proposa no són suficients per elles soles per corregir
aquesta situació i evitar que aquelles zones on es preveu efectuar els futurs desenvolupaments
urbanístics es situïn fora de la zona inundable per a aquest període de retorn. Per corregir
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aquesta situació, complementàriament a aquestes actuacions en el canal, la present proposta
contempla l’execució de terraplenats.
Per tant, per a les zones de desenvolupament 1 i 2 la solució proposada contempla:
1.- Modificar la llera del riu Sió dotant-la d’una secció transversal de 7 metres de base i caixers
amb relació V:H de 1:1
2- Execució de terraplenats a la plana d’inundació, amb un terraplenat a ambdues bandes, a
les cotes mínimes i en la posició establertes en el model hidràulic.

La figura següent il·lustra la distribució de les diferents zones de perillositat per al període de
retorn de T=500anys, en les condicions actuals (segons les dades del projecte PEFCAT) i la
seva distribució un cop introduïdes les modificacions proposades en el present estudi.
S’observa com, un cop aplicades les mesures proposades, l’extensió d’aquestes zones és molt
menor en les zones de desenvolupament urbanístic programades i com fora d’aquestes zones
de desenvolupament no s’empitjora la situació respecte a la que es dona en l’actualitat d’acord
amb les delimitacions del PEFCAT.

Aquest nou estudi es va traslladar a l’ACA que va emetre informe de 23 de gener de 2013. En
aquest informe (23/01/13), l’Agència planteja la necessitat d’ubicar els terraplenats fora de la
Via d’Intens Desguàs, d’acord a l’article 9 del RD 9/2008 d’11 de gener, així com altres
aspectes a modificar. Un cop rebut aquest informe, l’Ajuntament d’Agramunt i els tècnics
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col.laboradors es posen en contacte amb els tècnics de la delegació de l’ACA-Lleida, amb
l’objectiu de plantejar una sèrie de dubtes i consultes, per tal d’unificar i homogeneïtzar criteris,
de cara a la redacció del document final. Les consultes efectuades van estar relacionades amb
els següents punts: càlcul i obtenció de la Via d’Intens Desguàs (VID), coeficients de rugositat
de Manning, a la llera i les planes, i afeccions a tercers per a Q500.
En aquesta darrera fase, l’Ajuntament d’Agramunt decideix no modificar el pont de Ferro del
canal d’Urgell, i per tant, els càlculs finals es realitzen amb el pont original.
Estudi ampliació canal riu Sió, novembre 2013
En el mes de novembre de 2013 es va lliurar a l’ajuntament l’estudi final, Estudi d’ampliació
de la canal del riu Sió i repercussions en la inundabilitat al municipi d’Agramunt.
Modificació, redactat Anna Maria Martí Pérez, enginyera de forest. Aquest estudi s'adjunta a la
documentació del POUM com estudi complementari.
El document que es va incorporar a la documentació del POUM i s’utilitzà de base per a la
proposta d’aprovació inicial mostra els càlculs realitzats i resultats finals obtinguts, a partir de
les apreciacions efectuades per l’Agència, així com els plànols finals amb la delimitació dels
límits inundables segons la proposta que es planteja a l’estudi.
Aquesta proposta contempla tant les millores que es puguin obtenir modificant l’actual canal del
riu Sió com les que es puguin derivar de la construcció de terraplenats per tal de deixar el
màxim possible de la superfície de les zones previstes de desenvolupament fora de la zona
inundable. En el ben entès que aquestes modificacions no han de provocar augment de les
afeccions per inundabilitat en terrenys externs a aquests sectors.
En la següent figura es pot veure el traçat i localització d’aquests murs per cada zona de
desenvolupament (s’incorpora el límit inundable LI_500 com a exemple).

En l’informe efectuat per la Confederación Hidrogàfica de l’Ebre, que incloia també la proposta
de la Modificació Puntual, s’informava desfavorablement molts sectors de creixement i
desenvolupament situats en zona de fluxe preferent, i prohibia noves edificacions en sòl urbà
consolidat, variacions de volum o ampliació de les edificacions existents i prohibia
expressament l’alteració de la llera que proposava el POUM de 2014.
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Estudi d’inundabilitat de l’any 2020
En la represa dels treballs de redacció del POUM s’efectua un nou estudi d’inundabilitat el
2020 amb els nous criteris introduïts en la modificació del Reglament de domini Públic Hidraúlic
Aquest nou estudi d’inundabilitat s’efectua, per determinar amb major precisió la zona de flux
preferent i poder analitzar l’impacte de la nova ordenació proposada, efectuant una simulació
hidràulica per tal de determinar les diferències que es produirien en relació a la inundabilitat i a
la zona de flux preferent.
Aquest estudi pretén predir en detall quines son les condicions d’inundació esperables en cas
d’avingudes d’acord les propostes de POUM en les zones de flux preferent , observant-se que
no existeixen pràcticament diferències en els resultats.
Per comparar ambdues situacions, s’han determinat en els mateixos punts de la malla en
ambdós casos diversos exemples amb els seus calats i velocitats observant-se que la variació
no es significativa i no suposa un augment de la zona de flux preferent en les immediacions
(article 9 ter del Reglament de Domini Públic Hidraúlic) atès que es tracta de variacions de molt
pocs centímetres en calats d’uns 4,5 metres. Per tant conclou que en ambdós casos la
superfície en planta afectada per les avingudes del Sió serà la mateixa, si bé puguin produir-se
petites diferències quant a calats i velocitats.
CAS 1 – INUNDABILITAT SEGONS POUM - CALATS

CAS 2 – INUNDABILITAT SENSE OCUPACIONS PREVISTES POUM – CALATS
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CAS 2 – INUNDABILITAT SENSE OCUPACIONS PREVISTES POUM – ZONA DE FLUX PREFERENT

La nova proposta de POUM, seguint les directrius de la normativa i legislació vigent en matèria
del risc d’inundació, elimina tots els creixements que inicialment es preveien en zona de fluxe
preferent, on unicamernt es preveuen zones verdes, i l’esforç s’efectua en en aquelles zones
de sòl urbà consolidat pendent de compleció i reforma, com son el PAU 7 i el PAU 8, que en
l’estudi d’inundabilitat de 2020 i mitjançant una simulació hidraúlica es pot observar que no
afecten el seu entorn ni aigües avall, ni incrementen la inundabilitat.
La resta de creixements es situen tots fora de la zona de fluxe preferent.

Sanejament de les aigües residuals
Així mateix, s’haurà de preveure la substitució progressiva del sistema unitari de clavegueram
de tots els nuclis per un sistema separatiu, que facilitarà el retorn de les aigües pluvials a les
lleres del riu Sió i dels torrents i evitarà així la introducció a la depuradora de les aigües
pluvials.
El POUM en el plànols O.3a Urbanització i xarxes de serveis. Xarxa de sanejament, a escala
1/2.000, defineix els elements de la xarxa de sanejament existent i proposada.
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4.3.2. Sistemes urbanístics de comunicacions
El POUM defineix en concordança amb el PTPTLL el sistema de comunicacions o
d’infraestructures territorials de la mobilitat que comprèn la xarxa viària i altres infraestructures
fixes.
Dels sistemes de comunicacions, aquest pla regula bàsicament el sistema de comunicacions
viàries, atès la inexistència d’altres mitjans de comunicació.

4.3.2.a) Sistema viari, clau A
Els elements del sistema viari més importants pel que fa a l’ocupació de sòl, són els de la
pròpia xarxa viària, no obstant es tipifiquen altres elements vinculats a la xarxa o destinats a la
mobilitat de les persones, com les àrees d’aparcament, els espais de protecció i servitud de les
vies de comunicació, o els espais sotmesos a servitud de pas públic.
El règim de la xarxa viària és el que li correspongui per la legislació vigent, segons la seva
titularitat: Estat, Generalitat, Diputació o Municipi, o qualsevol altre.

Categories de vies
En les normes urbanístiques del POUM es regularà el sistema viari, clau A, establint-se les
següents categories de vies en funció de la seva importància dins l’estructura general de
comunicacions del municipi:
V1. Xarxa viària territorial constituïda per carreteres i autovies o vies segregades, subjectes a
la seva legislació específica.
V2. Xarxa viària bàsica, formada pels carrers i camins estructurants assenyalats dins del sòl
urbà i no urbanitzable i els indicats en el sòl urbanitzable, destinats a comunicar les diferents
àrees urbanitzades del municipi, a dotar-lo d’espais d’aparcament i a comunicar-lo amb els
municipis veïns.
V3. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà no principals i els
camins del sòl no urbanitzable que tenen com a funció donar accés als solars i a les parcel·les.
En el sòl urbanitzable és determinaran mitjançant la redacció del Pla parcial corresponent.
El POUM en el plànol O.1a. i O.1b. Règim del sòl i Fotoplànol, a escala 1/10.000, defineix els
elements de la xarxa territorial i de la xarxa de camins del sistema de comunicacions del
municipi d’Agramunt, i en el plànol O.1c. Vies de comunicació es concreta els diferents
elements de la xarxa territorial i de la xarxa urbana. Finalment en el plànol d’ordenació del nucli
urbà, a escala 1/2.500 i 1/1.000, s’assenyalen les alineacions i rasants dels vials del sòl urbà
consolidat i les dels vials proposats en els polígons d’actuació urbanística.

Tipus de vies
Aquest pla distingeix la xarxa viària territorial, la xarxa viària urbana, i la xarxa de camins
per raó del règim urbanístic del sòl urbà i urbanitzable i del sòl no urbanitzable, i de la diferent
funció i exigències en les característiques tècniques dels elements que constitueixen la xarxa
viària.
En les normes urbanístiques es regula la xarxa viària territorial, la xarxa viària urbana i la xarxa
de camins.
En relació a la xarxa viària territorial i a la xarxa de camins, en els plànols de règim urbanístic
del sòl i del sistema de comunicacions, a escala 1/10.000, s’assenyalen les línies límit
d’edificació.
En relació a la xarxa viària urbana, en els plànols d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable, a
escala 1/1.000, s’assenyalen les alineacions i rasants dels vials del sòl urbà consolidat i les
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dels vials proposats en els plans de millora urbana i les dels vials proposats de forma indicativa
en el sector de sòl urbanitzable delimitat.
Seguidament s’analitzen les propostes sobre la xarxa viària territorial, sobre la xarxa viària
urbana i sobre la xarxa de camins.

Xarxa viària territorial
La xarxa viària territorial permet la connexió dels nuclis urbans del municipi amb la resta de la
comarca i del territori, absorbint els desplaçaments entre els diferents nuclis urbans, i d’aquests
amb la resta de la comarca i els de més llarg recorregut. Des d’aquesta xarxa territorial
s’accedeix tan a la xarxa viària urbana com a la xarxa de camins que facilitarà l’accés al sòl no
urbanitzable del municipi.
En concordança amb el PTPTLL la xarxa viària territorial que recull aquest pla dins del terme
municipal d’ Agramunt està constituïda per les carreteres que conflueixen en el nucli urbà
d’Agramunt.
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Vies estructurants primàries
- Carretera C-14 (Generalitat), que discorre en direcció sud-est a nord-oest, aproximadament,
connectant Agramunt amb Tàrrega (Plans d’Urgell, al sud) i Artesa de Segre (vall del riu
Segre, al nord)
- Carreteres LV-3025 i L-303 (corredor del Sió)(Generalitat), que segueix tota la vall del riu Sió
en direcció est-oest, connectant Agramunt amb Balaguer i Cervera
Vies estructurants secundàries
- Carretera LV-3231, que va des d’Agramunt – passant per Almenara Alta i la Guàrdia – fins a
Tornabous, on enllaça amb la C-53 (corredor Balaguer-Tàrrega, que circula molt a prop de
l’extrem sud del terme)
- Carretera LV-3022 i LV-3023, que permeten l’accés als nuclis de Montclar i la Donzell,
respectivament, des de la C-14
- Carretera LV-3028, que enllaça el corredor de Sió (LV-3025) amb el corredor BalaguerTàrrega (C-53), des de Preixens i passant per Castellserà
La xarxa viària territorial es complementa amb els trams de carreteres de la xarxa local de
carreteres:
- Vial d’Agramunt a la Donzell
- Vial d’Agramunt a les Puelles
- Vial d’Agramunt a Castellserà
- Vial de Montclar a Pradell, que travessa l’eix del Sió (C-53), i que continua cap al sud fins a
enllaçar amb la LV-3028
- Vial d’Almenara Alta a la Fuliola
- Vial de Castellserà a la Guàrdia
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Actuacions del Pla territorial
El PTPTLL determina respecte a les infraestructures viàries, els trams existents que no
requereixen modificacions substancials, els trams existents que requereixen condicionament o
millora significatius i els trams de nou traçat necessaris.
En relació a la xarxa d’infraestructures que afecten al municipi d’Agramunt es preveuen les
actuacions següents:
Vies estructurants primàries
C-14: condicionament del tram Agramunt-Tàrrega, inclosa la variant local de traçat a la
travessera urbana d’Agramunt, que ha de permetre millorar l’accessibilitat general a l’Alt
Urgell i Andorra des d’àmbits tan diversos com el Camp de Tarragona o la regió
metropolitana de Barcelona.
Vies estructurants secundàries
L-303: condicionament del tram Agramunt-Cervera, inclosa la variant local de traçat a la
travessera urbana d’Agramunt, que ha de permetre millorar l’accessibilitat general.
Amb aquesta proposta el nucli urbà d’Agramunt disposarà d’un semianell de carreteres
exteriors enllaçades pel costat oest al llarg de l’eix vertical de la carretera de Tàrrega a Artesa.
El tancament futur d’aquest semianell pel costat nord d’Agramunt s’ha descartat per l’impacte
que produiria una nova carretera per la vesant nord d’Agramunt.
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Xarxa viària urbana
La xarxa viària urbana està constituïda per tots els vials que garanteixen l’accessibilitat de la
totalitat del sòl urbà i urbanitzable, i la mobilitat rodada i peonal.
Segons la seva funció dins l’estructura urbana les vies urbanes formen part de la xarxa viària
bàsica o de la xarxa viària secundària.
La xarxa urbana d’Agramunt es configura directament pels trams urbans de les tres carreteres
que es creuen en el nucli urbà. La carretera C-14, l’eix vertical nord-sud es situa de forma
tangencial al nucli urbà, i disposa de calçades laterals en el tram sud.
Els trams urbans de les altres dues carreteres a Cervera i Balaguer constitueixen l’eix
horitzontal de la xarxa viària urbana.
Amb la proposta de les variants prevista en el POUM i recollida en el Pla territorial, aquests
trams urbans de les tres carreteres podran recuperar la seva funció de vies exclusivament
urbanes, sense necessitat de recollir el trànsit de pas.

Estructura viària d’Agramunt
L’ampliació de la xarxa viària urbana resultant del creixement urbà dels darrers anys s’ha
plantejat en tot cas com noves connexions entre l’estructura inicial de les tres carreteres. Els
nous vials principals que s’han afegit a l’estructura urbana són:
- La primera Ronda del centre històric, formada per la Ronda del Comtes d’Urgell, el carrer
Pou del Gel, la Costa dels Dipòsits i el Passeig Nou fins al riu Sió.
- L’ampliació cap als ravals de l’est de la primera Ronda del centre històric, amb el carrer del
Convent i la Ronda Molinal fins a creuar la carretera de Cervera cap a l’avinguda dels
Esports.
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- Els tres eixos verticals de connexió entre el centre històric i l’eixample sud: l’avinguda
Catalunya fins a la carretera del Pilar d’Almenara, i el passeig Nou i l’avinguda de la
Generalitat que conflueixen en el camí Vell de Tàrrega, el primer com a eix central del nou
eixample residencial i el segon com a eix del creixement industrial al costat sud-est del riu
Sió.
L’estructura viària resultant del nou creixement reprodueix la xarxa de camins radials i no
disposa d’una connexió exterior que faciliti la mobilitat, pel que l’ampliació de la xarxa viària
que proposa el POUM és centra en plantejar una ronda exterior que permeti connectar tota la
xarxa urbana radial. Aquesta Ronda exterior amb les ampliacions proposades disposaria de
dos trams:
- El tram nord de la Ronda que connectarà la C-14 pel passeig del Canal fins al cementiri
mitjançant les succesives actuacions del PAU-2, el PAU-3, el SUD-7, el SUD-8 i el SUND-4.
- El tram sud-est de la Ronda que enllaçarà la carretera de Cervera amb la C-14 pel sector
industrial, mitjançant les actuacions del SUD-10, el SUD-11, el PAU-13 (PP8.1), el PAU-14
(PP8.2) i el SUND-3
Xarxa de camins
La xarxa de camins que preveu aquest pla està constituïda per tots els camins que garanteixen
l’accessibilitat de la totalitat del sòl no urbanitzable.
Segons la seva funció dins l’estructura viària territorial els camins formen part de la xarxa viària
bàsica o de la xarxa viària secundària.
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4.3.3. Sistema urbanístic d’espais lliures públics
4.3.3.a) Sistema de parcs i jardins públics, clau V
Criteris per a la definició del sistema de parcs i jardins públics
El POUM reconeix els espais lliures públics existents en el nucli urbà consolidat i proposa nous
espais lliures en les noves àrees de creixement del sòl urbà, en els sectors de sòl urbanitzable i
en el sòl no urbanitzable.

Estructura urbana d’Agramunt
L’estructura general d’espais lliures que proposa el POUM es crea a partir de la voluntat de
configurar una estructura d’espais lliures lineals que facilitin els recorreguts dins del nucli urbà i
des d’aquest cap als camins de l’entorn, amb la finalitat d’enllaçar l’espai urbà i l’entorn rural,
integrant els elements característics del paisatge.
Tota aquesta estructura d’espais lliures es localitza en un radi d’un quilòmetre de la plaça de
l’Esglèsia, és a dir, que comporta uns recorreguts aproximats d’un quart d’hora des del centre
cap als afores, o bé de mitja hora pel creuament d’un costat a l’altre.
Parc del Sió
És el gran parc urbà d’Agramunt, amb una superfície de 55108,8087m2, al llarg dels marges
del riu Sió amb una llargada aproximada de 1,2 km entre els ponts de la carretera de Cervera a
l’est i el pont de la C-14 a l’oest, i una amplada mitjana de 48 metres.
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El POUM proposa la prolongació del parc del Sió cap a l’oest, en el marge sud, en un tram nou
d’uns 70 metres. Aquest nou àmbit de es de 7809,238 m2, amb una amplada aproximada de
100 m. en la zona inundable entre sòl urbà consolidat i la llera del riu Sió, En el marge nord el
sòl es qualifica de sòl no urbanitzable de protecció ambiental del nucli urbà, clau NU-3.
El POUM també proposa la prolongació del Parc del Sió cap a l’est del nucli en el marge nordoest, en un tram nou d’aproximadament 170 metres i una amplada de 80 metres, de superfície
13428,04 m2 . En el marge sud també es preveu la prolongació del parc en la zona de flux
preferent amb una superfície de 18.322,38 m2.
Confrontant amb aquest nou tram del parc del Sió, es situa la nova zona esportiva de
26.189,12 m2 que completarà les necessitats esportives d’Agramunt.
Anell verd
Passeig del Canal d’Urgell (PMU-1 i SUD-1)
Possibilitat d’espai verd que accompanyi l’eix viari en els desenvolupaments situats al nord
(PMU-3, SUD-4 i SUND-1)
Possibilitat d’espai verd que accompanyi l’eix viari en els desenvolupaments situats al sud-est
(SUD-7, SUD-8 i SUND-2)
Passeigs
Passeig Nou
Passeig urbanització Verge del Socós
Passeig camí Vell de Tàrrega
Passeig del Canal d’Urgell (PMU-1 i SUD-1)
Passeig del Canal d’Urgell, Baixada del Sindicat (PMU-3, SUD-4 i SUND-1)
Passeig-parc terme municipal de Puigverd (SUD-7 i SUND-2)
Tossals miradors
Tossal del Convent
Tossal del Castell
Tossal del Clos
Tossal de Peixeres
Tossal de Fontanilles
Places
Plaça de l’Esglèsia
Plaça del Mercat
Plaça Mercadal
Plaça del Pou
Plaça del Clos
Plaça PAU-8
Jardins privats
En el POUM els jardins privats i els comunitaris existents es mantenen però es qualifiquen de
zones privades (clau 6a i 6b).
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Superfícies del sistema de parcs i jardins públics
L’extensió dels espais lliures previstos pel POUM, segons les classes de sòl,
Espais lliures en sòl urbà consolidat
Espais lliures en polígons d'actuació urbanística
Espais lliures en plans de millora urbana

117.136,84 m2
28.039,42 m2
10954,83 m2

Espais lliures en sòl urba

156.131,09 m2

Espais lliures en sòl urbanitzable delimitat

86.621,56 m2

Espais lliures en sòl no urbanitzable

28.025,00 m2

Total Espais Lliures

270.777,64 m2

Les previsions del sistema general d’espais lliures públics que fa el POUM compleixen els
estàndards mínims exigits per l’article 58.1.f) del TRLU i l’article 65.1.a) del RLU, que ha de
respondre, com a mínim, a la proporció de 20 m2 de zona verda per cada 100 m2 de sostre
admès pel planejament urbanístic per a ús residencial, es a dir 0,2 m2 s/m2 sostre.

Espais Lliures
Espais lliures en sòl urbà consolidat
Espais lliures en sòl urbà no consolidat
Espais lliures en sòl no urbanitzable
Total SU + SNU

118.822,95
38.994,25
28.025,00
185.842,20

m2
m2
m2
m2

Sostre residencial
821.139,96
105.900,78
0,00
927.040,75

m2 sostre
m2 sostre
m2 sostre
m2 sostre

Índex
m2/m2st

0,20046821

El sostre total edificable per a usos residencials en sòl urbà és de 927.040,75 m2st, segons el
còmput que es resumeix en el quadre adjunt.
Aplicant la proporció de 0,2 m2 d’espais lliures per cada m2 de sostre residencial admès pel
planejament en sòl urbà, resulta una extensió de 185.408,149 m2 d’espais lliures necessaris,
extensió que és compleix per la previsió del POUM amb 118.822,95 m2 en sòl urbà consolidat,
38.994,25 m2 en sòl urbà no consolidat i 28.025,00 m2 en sòl no urbanitzable, amb una extensió
total d’espais lliures no inclosos en sectors de planejament derivat de 185.842,20 m2, que
representa 20,05 m2 d’espais lliures per cada 100 m2 de sostre residencial.
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4.3.4. Sistema urbanístic d’equipaments comunitaris
4.3.4.a) Sistema d’equipaments, clau E
Criteris per a la definició del sistema d’equipaments
Les propostes del Pla en relació a l'estructura dels equipaments d’Agramunt, han d'anar molt
lligades a les propostes del sistema d'espais lliures i dels nous sectors, i bàsicament les més
significatives són les següents:
Equipaments docents
Amb les previsions de creixement de població cal preveure un nou conjunt d’equipaments
docents que es proposa en el sector nord d’Agramunt. Aquest nou centre reequilibrarà la
localització dels centres escolars en el conjunt de la vila d’Agramunt. El solar per al nou centre
de primària i l’institut es localitza al peu de la nova Ronda. Aquest solar limitara pel nord amb el
sòl no urbanitzable.
Equipaments esportius
El POUM proposa una nova zona esportiva municipal que ha de donar servei a les necessitats
futures. Atès que l’actual zona esportiva no es pot ampliar, es proposa una nova zona vora el
Sió.
Superfícies del sistema d’equipaments
L’extensió dels equipaments previstos pel POUM, segons les classes de sòl són:
Equipaments en sòl urbà consolidat
Equipaments en sòl urbà no consolidat

87.122,52 m2
2.930,30 m2

Equipaments en sòl urbà

90.052,83 m2

Equipaments en sòl urbanitzable delimitat

42.110,36 m2

Equipaments en sòl no urbanitzable

14.184,17 m2

Total equipaments

146.347,36 m2

4.3.4.b) Sistema de serveis tècnics, clau T
Infraestructures i xarxes de serveis
Atenent a l’article 59.1b) del a TRLU i als articles 72 i 73 del RLU, el POUM incorpora els
plànols de les xarxes de serveis. Els serveis tècnics municipals en col·laboració amb les
empreses de serveis FECSAENDESA, TELEFONICA i GAS NATURAL, han recollit la
informació necessària sobre les xarxes de clavegueram, abastament d’aigua potable, mitja i
alta tensió, telefonia i gas natural. Aquesta informació ha permès elaborar els plànols de les
xarxes de serveis existents així com les propostes de desenvolupament de les diferents xarxes
atenent a les previsions de desenvolupament urbanístic del POUM.
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4.3.5. Allotjaments dotacionals públics.
L’allotjament dotacional es el que es destina a satisfer les demandes temporals de col·lectius
de persones amb necessitats temporals d’allotjament de les persones, en règim d’ús compartit
de tots o una part dels elements del allotjament amb altres usuaris, o en règim d’ús privatiu de
un habitatge complert, en raó de:
a) Dificultat de emancipació.
b) Requeriments d’acollida, d’assistència sanitària o d’assistència social.
c) Treball o estudi.
d) Afectació per una actuació urbanística.
El POUM d’Agramunt, atenent a les necessitats que s’assenyalen en la memòria social del
document per a l’aprovació inicial, no preveu reserves de sòl destinades al sistema urbanístic
d’habitatges dotacionals públics
Malgrat això, es poden preveure reserves d’aquest tipus d’habitatges en sectors de
planejament urbanístic derivat, ja que d’acord amb l’actual legislació està integrat en el sistema
urbanístic d’equipaments comunitaris, i, per tant, en funció de l’evolució de la població i situació
social del municipi existeix la possibilitat de destinar part dels equipaments de nova creació en
els sectors pendents de desenvolupar poden destinar-se a aquest ús, sempre i quan s’acrediti
que no cal destinar-los a equipaments públics.

4.3.6. Inclusió o vinculació de sistemes urbanístics en sectors o polígons
d’actuació
4.3.6.a) Inclusió de sistemes urbanístics en sectors o polígons d’actuació
Atenent a l’article 35.1 del RLU el sòl reservat per a sistemes urbanístics generals que el
POUM inclogui, als efectes de llur gestió, en polígons d’actuació urbanística en sòl urbà o en
sectors de planejament urbanístic derivat, resta classificat com a sòl urbà o com a sòl
urbanitzable, segons que correspongui, i, en conseqüència, és part integrant del sector.

4.4. Classificació del sòl
4.4.1. Delimitació del sòl urbà consolidat i no consolidat
4.4.1.a) Delimitació del sòl urbà
Atenent a l’article 26 del TRLU, aquest POUM classifica com a sòl urbà els terrenys que han
estat sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, que compten amb tots els serveis
urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per l'edificació, i aquells altres
terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització que
aquest determina.

4.4.1.b) Delimitació del sol urbà consolidat i no consolidat
En la sèrie de plànols d’ordenació a escala 1/1.000 es delimita el sòl urbà, distingint el sòl urbà
consolidat del no consolidat.
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Dins el sòl urbà, i en compliment dels articles 30 i 31 del TRLU, el pla distingeix el sòl urbà
consolidat, i el sòl urbà no consolidat.
Constitueixen el sòl urbà consolidat, els terrenys que tenen la condició de solar, d'acord amb
l'article 29 del TRLU, i els terrenys als quals només manca, per a assolir la condició de solar,
completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a) del TRLU, tant si
han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en un pla de
millora urbana com si no ho han estat.
Constitueixen el sòl urbà no consolidat, el sòl urbà altre que el consolidat, que ha estat
inclòs en un polígon d'actuació urbanística o en un pla de millora urbana.
La superfície total del sòl urbà consolidat és de 1.548.575,76 m2 (100,00%).
L’extensió total del sòl urbà no consolidat inclòs en polígons d’actuació urbanística és
110.475,20 m2, equivalent al 7,13% del sòl urbà consolidat
L’extensió total del sòl urbà no consolidat inclòs en àmbits de reforma urbana és 51.177,40 m2,
equivalent al 3,30% del sòl urbà consolidat
El conjunt del sòl urbà, consolidat i no consolidat, és de 1.710.228,36 m2
El sòl urbà consolidat està distribuït en set nuclis urbans independents, l’àmbit corresponent a
la vila d’Agramunt i els cinc nuclis agregats d’Almenara, La Donzell, Mafet, Montclar, Les
Puelles i Rocabertí.
El sòl urbà no consolidat delimitat per aquest POUM comprèn els terrenys inclosos en 12
polígons d’actuació urbanística d’ampliació o reordenació del nucli urbà actual, 9 a Agramunt i
un a Mafet, un a Montclar i un a Donzell.
Els quatre sectors de millora urbana estan al nucli d’Agramunt i corresponen a àmbits que han
de ser objecte de transformació d’usos i reforma urbana
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Delimitació de sòl urbà consolidat i no consolidat Donzell

Delimitació de sòl urbà consolidat i no consolidat de Les Puelles, Rocaberti i Almenara
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4.4.1.c) Desenvolupament i gestió urbanística del sol urbà consolidat i no consolidat
En el sòl urbà consolidat, no inclòs en polígons d'actuació o en sectors de millora urbana, el
seu desenvolupament és directe mitjançant les llicències d'edificació en els terrenys que
tenen la condició jurídica de solar, no afectats pel sistema viari o altres i urbanitzats, és a dir,
amb tots els carrers oberts a que afronta el solar, i amb els serveis i la pavimentació, o si no es
troba urbanitzat, assegurant la seva urbanització simultània a l'edificació.
En el sòl urbà no consolidat inclòs en polígons d'actuació urbanística o en sectors de pla de
millora urbana, el seu desenvolupament es realitza mitjançant el sistema de reparcel·lació en
les modalitats de compensació bàsica o de cooperació, amb la redacció dels projectes de
reparcel·lació, i la posterior urbanització dels mateixos. En aquests àmbits no es pot edificar
fins que no està aprovada la reparcel·lació, que defineix els nous solars edificables, i els
assigna equitativament entre els propietaris de l'àmbit en proporció al sòl aportat. També es
distribueixen les càrregues d'urbanització entre els solars en proporció al seu valor.

4.4.1.d) Quadres de superfícies del sòl urbà no consolidat

NP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RS
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

FP
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

NOM
1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
9 MAFET
10 MONTCLAR
11 DONZELL

Ús
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

1
2
3
4

SU
SU
SU
SU

PMU
PMU
PMU
PMU

1
2
3
4

R
R
R
R

Superfície
14.840,65
3.679,72
20.637,54
3.364,27
4.370,10
2.077,16
5.194,06
34.568,26
10.796,76
2.361,09
6.781,60
1.803,98
12.969,64
8.467,90
26.064,99
3.674,88

Edif.
bruta

1,20
1,36
1,00
1,50

Densitat
htges./ha est /ha
42
28
121
16
20
23
53
125
66
14
25
16
67
71
50
85

86
60
122
26

4.4.2. Sòl urbanitzable
4.4.2.a) Delimitació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat
Aquest Pla d'ordenació urbanística classifica com a sòl urbanitzable els terrenys que considera
necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l'activitat econòmica,
d'acord amb una utilització racional del territori i del medi ambient, condicionant el creixement
urbà a la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i
culturals del municipi, i seguint uns models d'ocupació del sòl per ampliació dels nuclis urbans
tradicionals.
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat són els que el Pla d'ordenació urbanística declara que
poden ser transformats d'una situació rústica, a unes condicions urbanes. El Pla estableix i
delimita els diferents sectors en que es divideix el sòl urbanitzable delimitat a l’objecte del seu
desenvolupament parcial.
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La determinació d'aquest sòls es fa als plànols d'ordenació mitjançant la delimitació de sectors.
A més de concretar els àmbits de sòl urbanitzable delimitat, el Pla descriu els objectius del seu
desenvolupament i en determina les condicions d'ordenació, edificació, ús i gestió.
L’extensió del sòl urbanitzable delimitat és de 635.173,40 m2, i comprèn 10 sectors, 6 sectors
residencials, 4 sector industrials i terciaris.

4.4.2.b) Desenvolupament i gestió urbanística dels sectors de sòl urbanitzable delimitat
Per a la transformació urbanística d'un sector de sòl urbanitzable delimitat, cal la formulació, la
tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla parcial urbanístic.
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat es desenvoluparan mitjançant la gestió de cada un dels
polígons en que s’hagi dividit el sector, i aplicant en cada un d’ells el sistema d’actuació més
idoni dels previstos per la legislació vigent, reparcel·lació o expropiació. La reparcel·lació pot
realitzar-se en les modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació, de
cooperació i per sectors d'urbanització prioritària.
Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà la
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les condicions
previstes en l’article 93 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Al sòl urbanitzable delimitat no podran realitzar-se obres aïllades d'urbanització, llevat que es
tracti d'executar els sistemes generals o algun dels seus elements. Per a la urbanització
d'aquest sòl són indispensables el Pla parcial amb la delimitació dels polígons d’actuació i el
Projecte d'urbanització.
No s'atorgaran llicències d'edificació fins que s'executi la urbanització, encara que la parcel·la
sobre la qual es pretengui edificar compti amb els elements parcials d'urbanització
indispensables.

4.4.2.c) Gestió urbanística del sòl urbanitzable no delimitat
Per a la transformació urbanística del sòl urbanitzable no delimitat, atenent a l’article 33.4 del
TRLU, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla parcial de delimitació, i s’ha
d’acreditar que l’actuació sigui coherent amb els paràmetres determinats pel pla d’ordenació
urbanística municipal.
El règim d’ús del sòl urbanitzable no delimitat, atenent a l’article 52.2 del TRLU, s’ajusta al
règim d’utilització, gaudi i disposició establert per al sòl no urbanitzable. Els propietaris de sòl
urbanitzable no delimitat poden promoure’n la transformació, d’acord amb el que estableix
l’apartat anterior.
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4.4.3 Quadres de superfícies del sòl urbanitzable delimitat

NP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RS
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

FP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

NOM
1

Ús Superfície
R
24636,74
51.332,03
R
54.635,32
R
58.396,10
R
31.807,59
I
53.028,17
R
82.228,66
I
96.711,92
I
132.211,87
I
50.184,99
R

Densitat
Edif.
bruta htges./ha est /ha
0,85
50 122
0,38
15
77
0,45
25 137
0,50
30 175
0,70
0,45
25 133
0,65
0,70
0,70
0,40
16
80

Sectors de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat d’Agramunt
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MONTCLAR

DONZELL

ROCABERTÍ

MAFET

LES PUELLES

ALMENAR
Proposta d’ordenació del sòl urbà i del sòl urbanitzable dels nuclis urbans
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4.4.4. Reserves de sòl per a habitatges de protecció pública
Atenent a l’article 57.3 de la Llei d’Urbanisme, modificat per l’apartat 13.1 del article 13 del
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a
l’habitatge, “els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de
reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl
corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació,
destinats a venda, lloguer o altres formes de cessió d’ús”
Habitatges de protecció pública
Habitatges totals
existents proposats
totals existents proposats totals
NP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

FP
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Nom
PAU-1A
PAU-1B
PAU-2
PAU-3
PAU-4
PAU-5
PAU-6
PAU-7
PAU-8
PAU-9 MAFET
PAU-10 MONTCLAR
PAU-11 DONZELL

15
10
48
6
7
8
19
45
24
5
9
6

-------------------------------------------------------------------------------------------------

42
28
121
16
20
23
53
125
66
14
25
16

42
28
121
16
20
23
53
125
66
14
25
16

PMU
PMU
PMU
PMU

PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4

37
24
50
11

--------------------------------

86
60
122
26

86
60
122
26

324

---------

843

843

Total Sòl urbà inclòs a àmbit d'actuació

Habitatges de protecció pública Habitatges totals
existents proposats
totals existents proposats totals
NP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

Nom
SUD 1
SUD 2
SUD 3
SUD 4
SUD 5
SUD 6
SUD 7
SUD 8
SUD 9
SUD 10

Total Sòl urbanitzable delimitat

415

122
77
137
175

122
77
137
175

133

133

80

80

724

724
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4.5. Qualificació del sòl urbà
4.5.1. Qualificació del sòl urbà
La reglamentació detallada dels usos i de les condicions d’ordenació de les edificacions del sòl
urbà es realitza mitjançant la delimitació de les següents zones, els límits de les quals es grafien
a la sèrie de plànols d’ordenació del nucli urbà sobre els topogràfic original a escala 1/1.000.
L’adscripció dels terrenys a cadascuna de les zones es distingeix amb un codi segons les
següents correspondències:
Clau 1a
Clau 1b
Clau 1c

Zona del centre històric
Zona dels ravals
Zona de masies en nucli urbà

Clau 2a
Clau 2b
Clau 2c
Clau 2c.1

Zona d’eixample
Zona de fronts d’edificis plurifamiliars
Zona d’habitatges unifamiliars en filera
Zona d’habitatges unifamiliars en conjunts

Clau 3a.1
Clau 3a.2
Clau 3a.3
Clau 3a.4
Clau 3a.5
Clau 3b

Zona d’habitatges unifamiliars aïllats, tipus 1
Zona d’habitatges unifamiliars aïllats, tipus 2
Zona d’habitatges unifamiliars aïllats, tipus 3
Zona d’habitatges unifamiliars aïllats, tipus 4,
Zona d’habitatges unifamiliars aïllats, tipus 5
Zona d’edificis plurifamiliars aïllats existents,

Clau 4a
Clau 4a1
Clau 4a2
Clau 4a3
Clau 4a4
Clau 4b
Clau 4c.1
Clau 4c.2

Zona d’indústria aïllada
Zona d’indústria aïllada, tipus 1
Zona d’indústria aïllada, tipus 2
Zona d’indústria aïllada, tipus 3
Zona d’indústria aïllada, tipus 4
Zona d’indústria entremitgeres
Zona d’indústria entremitgeres reculada del vial, tipus 1
Zona d’indústria entremitgeres reculada del vial, tipus 2

Clau 5

Zona de serveis i dotacions privats

Clau 6a
Clau 6b

Zona de jardins i horts privats
Zona de jardins comunitaris

La regulació urbanística de cada zona es concreta en les Normes urbanístiques que formen
part del document del POUM per a l’aprovació inicial.
Els criteris amb els que es revisen les normes urbanístiques vigents, són bàsicament els de
mantenir la regulació actual, afegint aquells petits ajustaments i actualitzacions necessaris per
fer-les més útils i adequades als objectius de regulació de l’edificació que es pretenen.
Les normes urbanístiques incideixen especialment en preservar els valors arquitectònics i
urbanístics del conjunt del nucli històric i els ravals d’ Agramunt i dels pobles agregats, així com
de tots aquells béns que s’incorporin al catàleg de béns protegits.
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4.5.2. Quadres d’ordenació i qualificació del sòl urbà
QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ AGRAMUNT

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m²

338.441,19

24.371,79

362.812,98

14.272,50
113.175,00

26.129,45

14.272,50
139.304,45

76.937,85
1.733,64

1.895,71

38.749,52
12.364,38
6.657,16
206.552,44
4.009,37
26.179,70

76.151,66
16.997,30
3.328,58
370.778,21
8.725,11
37.550,15

33.311,59
49.743,69
36.301,33
13.929,13

48.118,01
34.820,58
16.811,15
6.893,52

m² sostre
residencial

%

78.833,56
1.733,64

33.250,80

53.323,08

8.371,98

8.493,30

38.749,52
12.364,38
6.657,16
239.803,24
4.009,37
34.551,68

76.151,66
16.997,30
3.328,58
424.101,29
8.725,11
46.043,45

10,7%
2,4%
0,5%
59,5%
1,2%
6,5%

33.311,59
49.743,69
36.301,33
13.929,13

48.118,01
34.820,58
16.811,15
6.893,52

6,7%
4,9%
2,4%
1,0%
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(SEGUEIX)
3a.4
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
38.774,64
19.387,32
9.609,88
4.804,94
4.824,25
7.068,18
50.394,50
0,00
43.543,59
0,00
24.821,46
0,00
35.151,81
0,00
12.680,72
0,00
60.133,70
0,00
53.959,03
1.367,13
10.006,28
26.638,00
7.251,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació

11.565,54
65,23

Total de sòl urbà
38.774,64
9.609,88
4.824,25
50.394,50
43.543,59
24.821,46
35.151,81
12.680,72
60.133,70

19.387,32
4.804,94
7.068,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,7%
0,7%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

53.959,03
12.932,67
10.071,51
26.638,00
7.251,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4

12.969,64
8.467,90
26.064,99
3.674,88
TOTAL

11.170,24
6.972,70
16.470,64
3.348,84
1.457.165,86

713.251,10 100,0%
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QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ ALMENARA

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4
(SEGUEIX)

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

3.828,00

3.828,00

2.185,90

2.185,90

2.562,02

2.562,02

3.837,26

11.511,79

Sòl urbà no inclòs en un

3.837,26

Sòl urbà inclòs en un

%

11.511,79 100,0%

Total de sòl urbà
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àmbit d'actuació
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

àmbit d'actuació

Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers
SECTORS MILLORA URBANA

PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

12.413,19

11.511,79 100,0%
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QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ DONZELL

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

6.676,65

180,51

6.857,16

145,79

298,80

444,59

884,93

292,34

1.177,27

4.974,93

9.949,85

5.295,86

6.673,14

807,54

565,28

Sòl urbà no inclòs en un

1.032,33

1.718,53

Sòl urbà inclòs en un

%

4.974,93

9.949,85

52,6%

6.328,18

8.391,67

44,4%

807,54

565,28

3,0%

Total de sòl urbà

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
MEMÒRIA

TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

àmbit d'actuació

(SEGUEIX)
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

àmbit d'actuació

Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers
SECTORS MILLORA URBANA

PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

20.589,66

18.906,79 100,0%
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QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ MAFET

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m²

16.244,68

277,69

16.522,38

1.215,23

324,18

1.539,41

824,37
30,23

m² sostre
residencial

%

824,37
30,23

7.075,52

14.151,05

7.075,52

14.151,05

22,4%

17.206,29
17.795,58

8.603,14
29.730,51

17.206,29
17.795,58

8.603,14
29.730,51

13,6%
47,0%

4.489,56

5.365,84

6.248,78

6.993,88

11,1%

3.233,48

2.263,44

3.233,48

2.263,44

3,6%

1.778,96
880,41
1.320,50
660,25
Total de sòl urbà

1,4%
1,0%

1.778,96
880,41
1.320,50
660,25
Sòl urbà no inclòs en un

1.759,22

1.628,03

Sòl urbà inclòs en un
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(SEGUEIX)
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

àmbit d'actuació
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

àmbit d'actuació

2.324,16

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

73.575,51

63.282,67 100,0%
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QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ ROCABERTÍ

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

2.400,27

2.400,27

960,47

960,47

1.472,73

1.472,73

1.692,45

3.384,90

Sòl urbà no inclòs en un

1.692,45

Sòl urbà inclòs en un

%

3.384,90 100,0%

Total de sòl urbà
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(SEGUEIX)
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

àmbit d'actuació

àmbit d'actuació

Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers
1.692,45
SECTORS MILLORA URBANA

PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

6.525,91

3.384,90 100,0%
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QUADRE 1, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ LES PUELLES

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

8.263,30

8.263,30

960,44

960,44

534,59

534,59

%

5.937,63

11.875,26

5.937,63

11.875,26

48,1%

2.476,67
5.531,38

1.238,33
8.073,88

2.476,67
5.531,38

1.238,33
8.073,88

5,0%
32,7%

4.993,90

3.495,73

4.993,90

3.495,73

14,2%

Sòl urbà no inclòs en un

Sòl urbà inclòs en un

Total de sòl urbà
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(SEGUEIX)
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

àmbit d'actuació
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

àmbit d'actuació

3.196,75

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

28.697,90

24.683,21 100,0%
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QUADRE 1, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ MONTCLAR

CLAU

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4

Descripció
SISTEMES
Viari
erroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m²

16.262,93

1.822,93

18.085,86

180,13

1.286,98

1.467,11

64,49

3.906,04
64,49

3.906,04

m² sostre
residencial

%

8.545,92

17.091,84

8.545,92

17.091,84

31,6%

2.569,43
19.602,71

1.284,71
30.529,90

2.569,43
19.602,71

1.284,71
30.529,90

2,4%
56,5%

3.607,20

2.775,42

5,1%

1.095,62

766,94

1,4%

3.218,14
1.609,07
Total de sòl urbà

3,0%

3.607,20

1.095,62

2.775,42

766,94

3.218,14
1.609,07
Sòl urbà no inclòs en un

Sòl urbà inclòs en un
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(SEGUEIX)
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

àmbit d'actuació

àmbit d'actuació

Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers
SECTORS MILLORA URBANA

PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

62.162,52

54.057,88 100,0%
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4.6. Desenvolupament del sòl urbà
4.6.1. Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà
Dins el sòl urbà no consolidat es poden determinar els àmbits dels polígons d’actuació
urbanística (PAU), sense perjudici de la delimitació d’altres polígons, en el seu cas, per a les
cessions de terrenys per a vialitat, segons es preveu en la legislació vigent.
Atenent als apartats 3 i 4 de l’article 58 del TRLU, en els àmbits del sòl urbà no consolidat per
als quals es delimitin polígons d'actuació urbanística (PAU) el Pla d'ordenació urbanística:
a) Detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris per a
l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. Pel que fa a l'ordenació de
volums fixada en el plànol d’ordenació del POUM, es pot preveure de manera alternativa i
concretar els paràmetres, que admeten variació sense alterar l’aprofitament urbanístic de la
zona o de l’illa.
b) Les rasants i les característiques i el traçat de les obres d’urbanització, s’han de definir i
concretar mitjançant un projecte d’urbanització, que ha de comprendre totes les obres
d’urbanització i que s’ha de tramitar simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el
de taxació conjunta.
En el present POUM d’Agramunt es delimiten 12 polígons d’actuació urbanística, tots
residencials, 9 al nucli Agramunt, 1 a Mafet, 1 a Montclar i 1 a Donzell.
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4.6.2. Quadres resum polígons d’actuació urbanística

Sostre
Residen. No Residen.
4.604,27
5.581,34
3.101,64
1.705,91
14.553,12 9.936,93
1.861,21
1.379,18
2.228,64
2.589,35
2.590,52
1.554,90
5.870,17
601,64
13.663,08 10.082,76
7.221,75
5.554,91
1.628,03
1.759,22

Ús

Habitatges

Zona
Verda

Equipament

TOTAL

%

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

42
28
121
16
20
23
53
125
66
14

2.743,99
661,02
3.110,40
1.258,08
0,00
0,00
0,00
15.350,97
3.004,99
324,18

0,00
0,00
1.777,29
118,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.743,99
661,02
4.887,69
1.376,50
0,00
0,00
0,00
15.350,97
3.004,99
324,18

18,49%
17,96%
23,68%
40,92%
0,00%
0,00%
0,00%
44,41%
27,83%
13,73%

4.763,34 7.333,32
1.312,78 1.705,91
5.812,92 9.936,93
608,59 1.379,18
1.780,76 2.589,35
457,04 1.620,12
2.635,70 2.558,36
4.763,80 14.453,49
2.236,86 5.554,91
277,69 1.759,22

2.775,42
1.718,53

3.607,20
1.032,33

R
R

25
16

1.286,98
298,80

64,49
292,34

1.351,47
591,14

19,93%
32,77%

1.822,93
180,51

110.475,20 107.202,04 61.816,38

45.385,66

551

28.039,42

2.252,54

30.291,96

Superfície
PAU 1A
PAU 1B
PAU 2
PAU 3
PAU 4
PAU 5
PAU 6
PAU 7
PAU 8
PAU 9MAF
PAU10
MON
PAU11DON

Sostre

14.840,65 10.185,61
3.679,72
4.807,55
20.637,54 24.490,05
3.364,27 3.240,39
4.370,10 4.817,99
2.077,16 4.145,42
5.194,06 6.471,81
34.568,26 23.745,84
10.796,76 12.776,66
2.361,09 3.387,26
6.781,60
1.803,98

6.382,62
2.750,86

Sist. Viari

SSAP

3.607,20
1.032,33

26.652,93 53.530,31
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4.6.3. Plans de millora urbana en sòl urbà
Dins el sòl urbà no consolidat es poden determinar els àmbits dels plans de millora urbana
(PMU), segons es preveu en la legislació vigent.
Atenent a l’apartat 5 de l’article 58 de la TRLU i a l’apartat 3 de l’article 68 del RLU, en els
àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals es delimiten sectors subjectes a un pla de
millora urbana (PMU) el Pla d’ordenació urbanística:
a) Concreta la delimitació dels sectors, que poden ser discontinus
b) Determina la inclusió en el sector de terrenys destinats a sistemes generals o la vinculació al
sector, a efectes de gestió, de terrenys destinats a sistemes generals d’acord amb el que
estableix l’article 35.2 del RLU, i preveu, si s’escau, les connexions amb les infraestructures
exteriors a càrrec del sector.
c) Fixa l’índex d’edificabilitat bruta, els usos principals i els compatibles, i les densitats o
intensitats dels usos.
d) Fixa els estàndards que determinen les reserves mínimes per als sistemes urbanístics
d’espais lliures i d’equipaments comunitaris de titularitat pública.
e) En sòl urbà no consolidat, assenyala si el pla de millora urbana té per objecte alguna de les
actuacions previstes en l’article 40.2 del RLU, als efectes de l’aplicació del deure de cessió del
sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit.
f) Determina, si s’escau, la participació del sector en els costos d’implantació de les
infraestructures de transport públic, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
g) Estableix els terminis per a la formulació i tramitació del planejament derivat i per l’execució
del planejament.
En el present POUM d’Agramunt es delimiten 4 plans de millora urbana que
corresponen a sector que han de ser objecte de transformació d’usos i reordenació, tots
quatre situats al nucli d’Agramunt.
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4.6.4. Quadres resum plans de millora urbana

Superfície
PMU ‐1
PMU ‐2
PMU‐3
PMU‐4

12.969,64
8.467,90
26.064,99
3.674,88

Sostre
15.563,57
11.516,34
26.064,99
5.512,31

Residen. No Residen.
11.170,24 4.393,33
6.972,70
4.543,64
16.470,64 9.594,35
3.348,84
2.163,47

51.177,40 58.657,21 37.962,41

20.694,79

Ús

Habitatges

Zona
Verda

Equipament

TOTAL

R
R
R
R

86
60
122
26

4.731,64
3.013,55
2.606,50
603,14

0,00
0,00
677,77
0,00

4.731,64
3.013,55
3.284,26
603,14

294

10.954,83

677,77

11.632,60

Sist. Viari
36,48%
35,59%
12,60%
16,41%

SSAP

2.537,14 5.700,86
910,70 4.543,64
8.340,80 14.439,93
384,01 2.687,72
12.172,65 27.372,15

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

MEMÒRIA

4.7. Desenvolupament del sòl urbanitzable
4.7.1. Sectors de sòl urbanitzable delimitat
En sòl urbanitzable delimitat el Pla es desplega necessàriament per mitjà de plans parcials
urbanístics. El seu àmbit territorial s'haurà de correspondre amb els sectors de planejament
delimitats per aquest Pla en els plànols d'ordenació.
El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa d'acord
amb allò que estableix l'article 93 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 1/2010.
Atenent a l’apartat 7 de l’article 58 de la TRLU i a l’apartat 4 de l’article 68 del RLU, en els
àmbits del sòl urbanitzable delimitat per als quals es delimiten sectors subjectes a un pla
parcial urbanístic (PPU) el Pla d’ordenació urbanística:
a) Concreta la delimitació dels sectors, que poden ser discontinus
b) Determina la inclusió en el sector de terrenys destinats a sistemes generals o la vinculació al
sector, a efectes de gestió, de terrenys destinats a sistemes generals d’acord amb el que
estableix l’article 35.2 del RLU, i preveu, si s’escau, les connexions amb les infraestructures
exteriors a càrrec del sector.
c) Fixa l’índex d’edificabilitat bruta, els usos principals i els compatibles, i les densitats o
intensitats dels usos.
d) Fixa els estàndards que determinen les reserves mínimes per als sistemes urbanístics
d’espais lliures i d’equipaments comunitaris de titularitat pública.
e) Determina, si s’escau, la participació del sector en els costos d’implantació de les
infraestructures de transport públic, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
g) Estableix els terminis per a la formulació i tramitació del planejament derivat i per a
l’execució del planejament.
En el present POUM d’Agramunt es delimiten 10 sectors, 6 sectors residencials, 4
sectors industrials i terciaris.
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4.7.2. Quadres resum dels sectors de sòl urbanitzable delimitat
Superfície
SUD 1
SUD 2
SUD 3
SUD 4
SUD 5
SUD 6
SUD 7
SUD 8
SUD 9
SUD 10

24.636,74
51.332,03
54.635,32
58.396,10
31.807,59
53.028,17
82.228,66
96.711,92
132.211,87
50.184,99

Sostre
20.941,23
19.506,17
24.585,89
29.198,05
22.265,32
23.862,68
53.448,63
67.698,34
92.548,31
20.074,00

635.173,40 374.128,62

Ús Habitat.
R
R
R
R
I
R
I
I
I
R

Zona
Verda

S/ DL1/2010

Equipament

S/ DL1/2010

TOTAL

122
77
137
175
‐‐
133
‐‐
‐‐
‐‐
80

6.857,98 4.188,25
12.645,75 3.901,23
9.770,74 5.463,53
5.839,61 4.379,71
3.180,76 3.180,76
5.302,82 5.302,82
14.632,64 8.222,87
10.151,57 9.671,19
13.221,19 13.221,19
5.018,50 5.018,50

3.670,65
2.566,60
3.893,27
4.379,71
2.202,49
5.464,68
4.100,08
5.048,11
8.275,53
2.509,25

2.440,00
2.566,60
2.731,77
4.379,71
1.590,38
2.651,41
4.111,43
4.835,60
6.610,59
2.509,25

10.528,63
15.212,35
13.664,01
10.219,32
5.383,25
10.767,49
18.732,72
15.199,68
21.496,71
7.527,75

724

86.621,56 62.550,04

42.110,36

34.426,74

S/ DL1/2010

26,90%
12,60%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%

15,00%

6.628,25
6.467,84
8.195,30
8.759,41
4.771,14
7.954,23
12.334,30
14.506,79
19.831,78
7.527,75

128.731,92 20,27%

96.976,78

15%

42,74%
29,64%
25,01%
17,50%
16,92%
20,31%
22,78%
15,72%
16,26%

15,00%

Sist. Viari

SSAP

6.923,24
11.254,99
6.840,53
8.760,05
2.146,32
12.980,02
10.298,59
16.822,83
24.758,00
14.183,94

7.184,87
24.864,69
34.130,78
39.416,73
24.278,03
29.280,66
53.197,36
64.689,41
85.957,16
28.473,30

114.968,50 391.472,98
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4.8. Sòl no urbanitzable
4.8.1. Concepte de sòl no urbanitzable
Constitueixen el sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 32 de la TRLU:
a) Els terrenys incompatibles amb la seva transformació per raó de:
- Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial.
- Les determinacions dels plans territorials i/o directors.
- La seva subjecció a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic.
b) Els terrenys inadequats al desenvolupament urbà per raó de:
- Els valors considerats per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de
valoracions.
- L'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida d'acord amb el
model de desenvolupament urbanístic sostenible.
c) Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni en sòl
urbanitzable.

4.8.2. Sistema d’espais oberts en sòl no urbanitzable
El sistema d’espais oberts, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 2.1 del PTPTLL, comprèn
tot el sòl del terme municipal classificat com a sòl no urbanitzable pel present Pla.
Aquest Pla de conformitat amb el PTPTLL ordena el sistema d’espais oberts d’Agramunt
mitjançant la regulació general del sistema, la definició dels elements territorials bàsics,
l’establiment de mesures de gestió per al desenvolupament sostenible i la regulació de les
construccions i els usos.
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt adopta els tres tipus bàsics de sòl en el
sistema d’espais oberts fixats pel Pla Territorial parcial de Terres de Lleida en el seu article 2.3:
- Sòl de protecció especial
- Sòl de protecció territorial
- Sòl de protecció preventiva
Dins d’aquests tipus de sòl, el Pla distingeix sub-tipus en funció de la seva naturalesa
específica i de les mesures de protecció que s’estableixen.
Els plànols d’ordenació d’aquest Pla assenyalen, a escala 1:10.000, 1:5.000 i 1:1.000 els límits
dels diferents tipus de sòl que composen el sistema d’espais oberts.
Les normes relatives al sistema d’espais oberts contingudes en el PTPTLL, segons l’apartat 3
de l’article 2.3, són d’aplicació directa i executives a partir de la seva vigència. En
conseqüència, aquest Pla les recull íntegrament.
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4.8.3. Tipus de sòl no urbanitzable
Dins del sòl no urbanitzable el Pla d'ordenació urbanística municipal estableix les següents
categories:
Clau NU-1, Sòl no urbanitzable de protecció especial inclòs en PEIN o Xarxa Natura 2000
Clau NU-2, Sòl de valor natural i de connexió
Clau NU-3, Sòl no urbanitzable de protecció preventiva del nucli urbà,
Clau NU-4, Sòl no urbanitzable de protecció preventiva,
Clau NU-5, Sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic i/o agrícola. Àrees d’horts

Clau NU-1, Sòl no urbanitzable de protecció especial inclòs en PEIN o Xarxa Natura 2000
Definició
De conformitat amb l’article 2.5 del PTPTLL s’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys
en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les
possibilitats de transformacions que els poguessin afectar.
Comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa
sectorial vigent (Pla d’espais d’interès natural de Catalunya; xarxa Natura 2000; Inventari de
zones humides de Catalunya).
Els límits fixats a escala 1/20.000 i 1/10 000 en el PTPTLL, s’ajusten en l’entorn del nucli urbà,
adaptant-se a límits territorials o morfològics, sense alterar significativament la seva superfície.
Regulació
La regulació de les actuacions permeses en aquest tipus de sòl està continguda en l’article 2.6
de la normativa del PTP APiA. Amb caràcter general aquest sòl haurà de mantenir la condició
d’espai no urbanitzat, i amb aquesta finalitat es classifica com a sòl no urbanitzable pel Pla
d’ordenació urbanística municipal.
En aquest sòl seran incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de
sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial.
Qualificació
En el municipi d’Agramunt formen part dels sòls de protecció especial els espais inclosos
dins la Xarxa Natura 2000,
Plans de Sió (ES5130036-ES0000478)
Valls del Sió – Llobregós (ES5130016-ES0000476)
Serra de Bellmunt – Almenara (ES5130025-ES0000577)
com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), que en virtut de la Llei 12/2006 de
mesures en matèria de medi ambient van passar automàticament a formar part del PEIN.

Clau NU-2, Sòl de valor natural i de connexió
Definició
De conformitat amb l’article 2.5 del PTPTLL s’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys
en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les
possibilitats de transformacions que els poguessin afectar.
Comprèn aquells espais que el PTPTLL considera que cal preservar pel seu valor com a peces
i connectors d’interès natural i agronatural o com a sòls d’alt valor agrícola productiu i també
per la seva funció específica en l’equilibri ambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega
dels aqüífers.
Regulació
La regulació del sòl de protecció especial es farà en base a l’establert a l’article 2.6 del
PTPTLL.
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Qualificació
En el municipi d’Agramunt formen part dels sòls de valor natural i de connexió els espais
inclosos en el connector territorial, Connexió riu Sió, que correspon als sòls dels marges del
riu Sió, les zones humides de la Plana, vores de la Serra de Montclar-Bosc del Siscar i la
Serra Blanca-Montaró-Singles de Gerp.

Clau NU-3, Sòl no urbanitzable de protecció preventiva del nucli urbà,
Definició
Aquest tipus de sòl inclou l'entorn dels nuclis urbans amb l'objecte de protegir de noves
edificacions aquest terrenys, per no dificultar futurs creixements o per motius paisatgístics i
visuals.
Són terrenys destinats a l'agricultura i la ramaderia, no permetent-se noves edificacions.
Regulació
La regulació del sòl de protecció preventiva del nucli urbà es farà en base a allò que s’estableix
a l’article 2.10 del PTPTLL
Qualificació
En el municipi d’Agramunt s’assenyala sòl de protecció preventiva del nucli urbà la franja de
terrenys a l’entorn del nucli urbà.

Clau NU-4, Sòl no urbanitzable de protecció preventiva,
Definició
S’inclouen en aquest tipus de sòl els terrenys classificats com a no urbanitzables que no hagin
estat considerats de protecció especial o de protecció territorial.
El PTPTLL considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que,
mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal i d’acord amb l’estratègia que el
Pla assigna a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau.
Regulació
La regulació del sòl de protecció preventiva es farà en base a allò que s’estableix a l’article 2.10
del PTPTLL.
Qualificació
En el municipi d’Agramunt s’assenyala sòl de protecció preventiva a l’entorn dels nuclis urbans
d’Agramunt i la resta dels nuclis agregats.

Clau NU-5, Sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic i/o agrícola. Àrees d’horts
Definició
De conformitat amb l’article 2.7 del PTPTLL s’estableix aquest sub-tipus de sòl de protecció
territorial, reflectit en els plànols d’ordenació, que comprèn les àrees de sòl que cal que quedin
excloses dels processos d’urbanització, pel seu interès paisatgístic, identitari, agrícola o
d’estructuració territorial.
S’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys que, sense assolir el grau de valors naturals,
agraris i ambientals que tenen els sòls de protecció especial convé preservar, en principi, de la
transformació pel seu interès paisatgístic i/o agrícola.
Regulació
La regulació del sòl de protecció territorial es farà en base a l’establert a l’article 2.8 del
PTPTLL.
El sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic i/o agrícola, com a regla general, no admet
actuacions que comportin urbanització excepte si estan contigües a nuclis i d’acord amb
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l’estratègia que el PTPTLL assenyala. Només en casos de provat interès públic, mitjançant el
procediment que estableix l’article 1.14 del PTPTLL i amb un criteri marcadament restrictiu,
podran admetre’s actuacions no previstes al Pla. Les noves edificacions, d’entre les
admissibles en el sòl no urbanitzable per la legislació urbanística, tindran un caràcter
excepcional i només s’admetran quan es demostri que milloren el paisatge o la gestió de l’espai
obert o si, essent d’interès públic, no poden ser ubicades en sòl de protecció preventiva.
Qualificació
En el municipi d’Agramunt es qualifica com a sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic i/o
agrícola les àrees d’horts.

4.8.4. Elements territorials bàsics del sistema d’espais oberts
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt recull els elements territorials bàsics del
sistema d’espais oberts definits pel PTPTLL. Aquests elements configuren la seva fesomia i
esdevenen elements referencials de les actuacions que s’hi permetin, amb la finalitat de
garantir la compatibilitat dels usos i la idoneïtat de les instal·lacions i construccions amb
l’estructura i característiques físiques del territori on es localitzen i d’aconseguir la seva
integració en el medi i reduir-ne el seu impacte.
Els elements territorials bàsics són els següents:
a) Sistema de connectors territorials
- Xarxa hidrogràfica
- Xarxa de senders i camins rurals
b) Proteccions
- Àmbits de protecció ambiental
- Boscos d’alzineres
- Marges de pedra seca
- Sòl subjecte a riscos
- Terrenys amb pendent elevada
- Sòl de domini públic i servituds

4.8.4.a) Sistema de connectors territorials
Xarxa hidrogràfica
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt de conformitat amb el PTPTLL considera
un element territorial bàsic del sistema d’espais oberts del municipi la totalitat de la xarxa
hidrogràfica del municipi: Rius i torrents.
La regulació d’aquest element territorial bàsic es farà en base a l’establert a l’article 6 del RLU i
en la regulació del sistema hidrogràfic del present Pla.
Xarxa de senders i camins rurals
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt de conformitat amb el PTPTLL considera
un element territorial bàsic del sistema d’espais oberts del municipi la xarxa de senders i
camins rurals.
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt de conformitat amb el PTPTLL identifica
en els plànols d’ordenació els següents tipus de senders i camins rurals:
a) Grans recorreguts: comprèn les rutes senyalitzades i reconegudes per les entitats
excursionistes del territori.
b) Senders paisatgístics: comprèn aquells camins forestals que defineixen una xarxa
d’accessibilitat als nuclis i al seu territori proper, de manera que es garanteixi per a cada
sistema de nuclis un servei a la gent que viu, treballa, gaudeix, estudia vigila i té cura del
territori.

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

MEMÒRIA

c) Vies verdes: comprèn tot un seguit de senders i camins amb un pendent molt suau que,
generalment no excedeix del 5%. Han de ser vies segures, d’ús exclusiu a vianants, cavalls i
ciclistes.
d) Camins ramaders: La Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries protegeix els camins
ramaders, estableix que tenen un dret de pas i els reconeix com a béns de domini públic el
titular dels quals, a Catalunya, és la Generalitat de Catalunya. La part delimitada com a
domini públic d’un camí ramader és justament l’amplada del camí, que pot variar de 20 a 75
m, així com les zones d’abeuratge i descans del bestiar.
La regulació d’aquest element territorial bàsic es fa en base a l’establert a l’article 4.7 del
PTPTLL i en la regulació del sistema viari del present Pla.

4.8.4.b) Proteccions
Àmbits de protecció ambiental
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt de conformitat amb el PTPTLL identifica
els àmbits de protecció ambiental que han estat delimitats per les administracions competents,
així com aquells altres àmbits de protecció ambiental identificats específicament en el present
Pla:
a) Espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000.
b) Sòls de valor natural i de connexió establerts pel PTPTLL.
Els usos dels sòls inclosos en aquests àmbits es regularan per la normativa sectorial vigent que
els hi sigui d’aplicació i la que es derivi del seu règim urbanístic.
Boscos d’alzineres
Pel seu valor ambiental i paisatgístic es protegeixen els boscos d’alzineres característics del
paisatge.
Marges de pedra seca
Pel seu valor agrícola, ambiental i paisatgístic es protegeixen els marges de pedra seca que
delimiten els camps de conreu i els camins agrícoles característics del paisatge.
Sòl subjecte a riscos
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt, de conformitat amb el PTPTLL, i amb
l’article 9.2 de la TRLU, exclou de qualsevol ús que pugui comportar un risc greu per a les
persones el sòl subjecte a riscos.
Amb aquest objectiu incorpora, en els seus plànols d’ordenació amb les claus corresponents, la
delimitació dels sòls susceptibles d’estar subjectes a riscos naturals, d’acord amb la normativa
sectorial vigent:
- Zona inundable definida, per la zona inundada per les avingudes de període de retorn de
500 anys i per la Zona de Fluxe preferent.
- Àmbits amb possible risc geomorfològic, segons cartografia de l’estudi de riscos que
acompanya el Pla.
Malgrat no estar incorporada gràficament la seva delimitació, també cal tenir en compte:
- El risc sísmic.
Terrenys amb pendent elevada
El Pla d'ordenació urbanística municipal d’Agramunt, de conformitat amb el PTPTLL, i amb la
directriu de planejament continguda en l’article 7 del RLU i en el 9.4 del de la TRLU:
a) No altera la classificació com a sòl no urbanitzable d’aquells terrenys que tinguin un pendent
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels
nuclis existents. A aquests efectes, els plans d’ordenació urbanística municipal que prevegin
la incorporació al procés de transformació urbanística municipal de terrenys amb pendent
superior al 20%, han d’acreditar que el creixement dels nuclis existents no és possible en
altres terrenys, bé sigui perquè el municipi no disposa de terrenys en contigüitat amb el nucli
amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els existents han de ser classificats com
a sòl no urbanitzable, d’acord amb els criteris legals establerts en l’article 32 de la TRLU.

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
MEMÒRIA

TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

b) No obstant allò que estableix el paràgraf anterior, per raons de racionalitat i coherència de
l’ordenació, els plans d’ordenació urbanística municipal poden incorporar terrenys amb
pendent superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que s’estableixi que els
referits terrenys no poden acollir cap tipus d’edificació ni d’altres actuacions que alterin la
morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són computables als efectes del
compliment dels estàndards legals mínims d’espais lliures públics i equipaments
comunitaris.
Aquest Pla identifica els terrenys amb pendent superior al 20% en els seus plànols
d’informació, en el conjunt del terme municipal en base a la cartografia oficial de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya a escala 1:5 000.
Sòl de domini públic i servituds
Caldrà respectar les servituds fixades per la legislació sectorial vigent:
- Domini públic hidràulic (zona de servitud: 5 m; policia: 100 m).
- Domini públic carreteres (edificació: 50/25 m; servitud: 25/8 m; afecció: 100/50/30 m, segons
aquella que estableixi la legislació sectorial de carreteres per a cada tipus de via).
- Servituds línies elèctriques.
- Camins ramaders (la part delimitada com a domini públic és, justament, l’amplada del camí,
que pot variar de 20 a 75 m, així com les zones d’abeuratge i descans del bestiar).
- Forest d’utilitat pública.
També generen servituds els elements següents:
- Jaciments arqueològics i àrees d’expectativa arqueològica (entorn de protecció amb un radi
de 100 m des del límit de la troballa).

4.8.5. Quadre resum del sòl no urbanitzable
QUALIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

CLAU

Descripció

XV
FV
H
VP
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

NU 1
NU 2
NU 3
NU 4
NU 5

TIPUS DE SÒL
Sòl Inclòs en PEIN i Xarxa Natura
Sòl de valor natural i connexió
Protecció ambiental del nucli urbà
Sòl de protecció preventiva
Interès paisatgístic i agrícola
TOTAL

Sòl no urbanitzable
pendent de planejament*
m²
%

0,00

Total de sòl no urbanitzable
m²

%

2.426.649,08

3,17%

153.334,48
28.025,00
14.184,17
51.634,83

0,20%
0,04%
0,02%
0,07%

24.792.021,35
24.870.367,94
1.281.515,46
22.623.865,12
233.440,36
76.475.037,78

32,42%
32,52%
1,68%
29,58%
0,31%
100,00%
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4.9. Previsions en Infraestructures urbanes
Atenent a l’article 59.1b) de la TRLU i als articles 72 i 73 del RLU, el POUM incorpora els
plànols de les xarxes de serveis. Els serveis tècnics municipals en col·laboració amb les
empreses de serveis FECSAENDESA, TELEFONICA i GAS NATURAL, han recollit la
informació necessària sobre les xarxes de clavegueram, abastament d’aigua potable, mitja i
alta tensió, telefonia i gas natural. Aquesta informació ha permès elaborar els plànols de les
xarxes de serveis existents així com les propostes de desenvolupament de les diferents xarxes
atenent a les previsions de desenvolupament urbanístic del POUM.

4.9.1. Xarxa de sanejament d’aigües residuals i pluvials
La vila d’Agramunt disposa d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) que dóna
servei al propi municipi. Situada al marge esquerra del riu Sió.
Es tracta d’una EDAR de tractament biològic amb eliminació de nutrients (nitrògen i fósfor),
dissenyada per un cabal de 2.700 m37dia i una població equivalent a 18.000 habitants. La
resta de nuclis d’Agramunt no disposen de sistema de tractament d’aigües residuals. El PSARU
2005 contempla la previsió de construcció d’EDARS i col·lectors a Montclar, Mafet, La Donzell,
Les Puelles i Almenara Alta.

El nucli urbà disposa actualment d’una xarxa de sanejament unitària. Aquesta xarxa de tipus
unitari, caldrà complementar-la amb una nova xarxa de col·lectors que permeti disposar d’un
sistema de clavegueram separatiu, que faciliti conduir a la llera pública les aigües de pluja
directament i les aigües residuals mitjançant la depuradora.
En el plànol O.4 Xarxa de sanejament, escala 1/5000 i en el plànol O4.1, escala 2.500, es
reflexen:
 L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) situada al marge esquerra del riu Sió.
 La xarxa actual de col·lectors de sanejament de tipus unitari de tots els nuclis. Aquesta
xarxa de tipus unitari, caldrà complementar-la amb una nova xarxa de col·lectors que
permeti disposar d’un sistema de clavegueram separatiu, que faciliti conduir a la llera pública
les aigües de pluja directament i les aigües residuals mitjançant les depuradores.
 Les propostes de connexió a la xarxa actual de col·lectors de les futures xarxes de
sanejament dels polígons d’actuació urbanística, i dels sectors de sòl urbanitzable delimitat.
En el desenvolupament futur d’aquests sectors mitjançant els plans parcials urbanístics, es
concretaran els diferents elements de la xarxa de sanejament.
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4.9.2. Xarxa d’abastament d’aigua i d’hidrants contra incendi
La xarxa d’abastament d’aigua del municipi d’Agramunt està gestionada pel grup CASSA.
El municipi d’Agramunt s’abasteix del canal d’Urgell.
Els dipòsits d’aigua del municipi estan situats en terrenys propietat de l’Ajuntament.

En el plànol O5 Xarxa d’abastament d’aigua, escala 1/5000, i en el plànol O5.1, escala 1/2500,
es reflexen:
 Els punts de captació de les aigües que abasteixen al municipi, amb els dipòsits municipals
amb la planta de tractament de l’aigua potable i les canonades d’abastament al nucli urbà.
 La xarxa actual de canonades d’abastament d’aigua de tot el nucli.
 Les propostes de connexió a la xarxa d’abastament 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. En el desenvolupament futur d’aquests sectors mitjançant els plans
de millora urbana o els plans parcials urbanístics, es concretaran els diferents elements de
la xarxa d’abastament.
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4.9.3. Xarxa d’alta i mitja tensió
La xarxa elèctrica d’Agramunt està gestionada per l’empresa FECSAENDESA.
Per l’extrem sud-oest del terme municipal d’Agramunt transcorre una línia elèctrica d’alta tensió
de 220 kv, en direcció NO-SE.
Agramunt s’abasteix de la línia elèctrica de mitja tensió procedent de Tàrrega. Actualment
FECSAENDESA ha construit una nova subestació a Les Pallargues, i té previst realitzar una
nova línia d’abastament a Agramunt des de la nova subestació.
En el plànol O6 Xarxa elèctrica, escala 1/5.000, i en el plànol O6.1, escala 1/2500, es reflexen:
 El traçat de la línia d’alta tensió de 220.000 kw.
 El traçat de les línies aèries i soterrades de mitja tensió facilitades per FecsaEndesa, que
alimenten la xarxa d’Agramunt i els nuclis agregats.
 Els centres de transformació que abasteixen les línies de baixa tensió d’Agramunt.
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4.9.4. Xarxa de telefonia i telecomunicacions
El terme municipal disposa de dues estacions base de telefonia mòbil, situades una a l’antic
edifici del SEMPA i l’altra en el camp d’esports.
Dins del nucli urbà hi ha la central de telefònica.
En el plànol O7 Xarxa de telefonia, escala 1/5.000. i en el plànol O7.1, escala 1/2500, es
reflexen:
 Les antenes de telecomunicacions existents.
 El traçat de les línies aèries de telefonia i les canalitzacions soterrades facilitades per
Telefònica i Localred.
 Finalment s’assenyalen els trams principals de les futures canalitzacions soterrades
necessàries quan es desenvolupin els sectors de creixement amb PAU o SUD.
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4.9.5. Xarxa de gas
La xarxa de gas d’Agramunt pertany a l’empresa GAS NATURAL, encara que alguns grups
d’habitatges i edificacions compten amb tanc de gas propà de la comunitat.
La canonada d’abastament de gas a Agramunt procedeix de l’autovia N-II a Tàrrega, des d’on
una derivació discorre vora per la carretera C-14 fins a l’entrada a Agramunt. La distribució de
gas al nucli urbà entra per l’avinguda de Cervera i l’abastament a les industries es fa per la C14.
En el plànol O8 Xarxa de gas, escala 1/5.000, i en el plànol O8.1, escala 1/2500, es reflexen:
 La canonada d’abastament de gas a Agramunt.
 El traçat de les canalitzacions soterrades de distribució de gas a tot el nucli urbà d’Agramunt.
 Finalment s’assenyalen els trams principals de les futures canalitzacions soterrades
necessàries quan es desenvolupin els sectors de creixement amb PMU o SUD.
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4.10. Protecció del patrimoni

4.10.1. Catàleg de béns protegits
Els instruments generals de protecció del patrimoni cultural en tot el territori català són la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català, que defineix les mesures generals a
aplicar en tots aquells edificis i béns que requereixin un cert grau de protecció, i el Decret
78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis,
jardins, paisatges o béns culturals, atenent als articles 59.1.d) i 69.1 de la TRLU i als articles 75
i 95 del RLU, aquest POUM incorpora el Catàleg de béns protegits (document núm. 5 del
POUM).
Aquest Pla d'ordenació urbanística municipal atenent a l’article 2.17 del PTPTLL inclou els
següents tipus d’elements del territori en el Catàleg de béns protegits:
a)
b)
c)
c)

Béns Culturals d'Interès Nacional en la categoria de monuments (BCIN)
Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)ç
Béns de protecció urbanística
Jaciments arqueològics

4.10.1.a) Béns Culturals d'Interès Nacional en la categoria de monuments
Els edificis declarats o incoats com a Béns Culturals d'Interès Nacional, en la categoria de
monuments, són els següents:
AGRAMUNT
CA.01 Muralla medieval a Agramunt
CA.02 Castell d’Agramunt
CA.03 Plaça del Mercadal d’Agramunt
EA.01 Ajuntament d’Agramunt
EA.02 Església de Santa Maria d’Agramunt
EA.110 Refugi antiaeri d’Agramunt
BARP.16 Sarcòfag de l’Església de Santa Maria
ALMENARA ALTA
EA.03 Pilar d’Almenara
DONZELL D’URGELL
EA.04 Castell de La Donzell
MONTCLAR D’URGELL
CA.04 Castell de Montclar
LES PUELLES
EA.05 Creu de terme de les Puelles
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4.10.1.b) Béns Culturals d'Interès Local
Es proposa que es qualifiquin de Béns Culturals d'Interès Local, els següents elements,
conjunts i itineraris patrimonials:
EA.11
EA.17
EA.20
EA.105
EA.106
EA.107

Església de Sant Llorenç de Mafet
Antic Escorxador Municipal
Antigues escoles de Mafet
Pont de Ferro d’Agramunt
Pont Romànic d’Agramunt
Safareigs

Es proposa que es qualifiquin de Béns Culturals d'Interès Local, els següents elements,
conjunts i itineraris patrimonials:
EA.06
EA.07
EA.08
EA.09
EA.10
EA.12
EA.13
EA.14
EA.15
EA.16
EA.18
EA.19

Ermita de la Verge del Socors d’Agramunt
Església de Sant Salvador d’Almenara Alta
Església de Sant Vicenç d’Almenara Alta
Església de Sant Pere de la Donzell
Ermita de Sant Roc de la Donzell
Església de Sant Jaume de Montclar
Església de Sant Domènec de les Puelles
Església de Sant Salvador de Rocabertí
Església de Sant Jaume de Cal Trepat
Espai Guinovart – Antic Mercat Municipal
Casal Agramuntí
Escola Macià-Companys

4.10.1.c) Béns de protecció urbanística
Estan qualificats de Béns de protecció urbanística, els següents elements, conjunts i itineraris
patrimonials i béns naturals, ambientals i paisatgístics:
CONJUNTS ARQUITECTÒNICS
CA.05 Recinte clos de la Donzell
CA.06 Coberts carrer Sió
CA.07 Coberts carrer Sant Joan
CA.08 Era del Galceran
ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
EA.21 Lo pardal
EA.22 Escoles i ajuntament de Montclar
EA.23 Antiga caseta de la Bàscula
EA.24 Arcades carrer Sabateria de Baix
EA.25 Ca l’Enraní i Cal Fraret
EA.26 Llinda de Cal Guapo (carrer Sant Joan, 21)
EA.27 Cal Mundí
EA.28 L’Acadèmia
EA.29 Edifici carrer Estudis Nous, 2 i 4
EA.30 Edifici carrer Estudis Nous, 3,5 i 7
EA.31 Cal Mundí Nou
EA.32 Cal Galzeran
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EA.33
EA.34
EA.35
EA.36
EA.37
EA.38
EA.39
EA.40
EA.41
EA.42
EA.43
EA.44
EA.45
EA.46
EA.47
EA.48
EA.49
EA.50
EA.51
EA.52
EA.53
EA.54
EA.55
EA.56
EA.57
EA.58
EA.59
EA.60
EA.61
EA.62
EA.63
EA.64
EA.65
EA.66
EA.67
EA.68
EA.69
EA.70
EA.71
EA.72
EA.73
EA.74
EA.75
EA.76
EA.77
EA.78
EA.79
EA.80
EA.81
EA.82
EA.83
EA.84
EA.85
EA.86
EA.87
EA.88

Edifici Xocolata Jolonch
Cal Carreter
Cal Ball
Cal Gassó
Cal Segarrenc de Mafet
Cal Torres de Mafet
Cal Peijan de Mafet
Cal Bepo de Rocabertí
Cal Amigó de Rocabertí
Cal Piulats de Rocabertí
Masia del Martra (abans Tarragona)
Mas del Clot de Bandera
Masia Cal Tallador
Ca l’Escampa o masia Ginestà
Masia Isidori
Mas de Muntada o Cal Ball
Masia Anguets o Teixidor
Masia de la Casa Nova
Mas Tarassó
Can Pipó
Hort del Siscar
Cal Borres o Mas del Mora
Cal Martí de la Serra
Mas Daurador
Cal Trepat de Dalt
Cal Trepat de Baix
Cal Sis Dits
Masia San
Era del Ripoll
Mas Serrallonga
Mas Tallada o Finca Jolonch
Mas Ribó
Masia de les Comes o Finca Comes
Masia del Planoi
Mas d’en Palau
Masia Albareda
Masia Sot del Pera
Mas Rugat
Cal Lluís del Freixes
Cabana de volta 1 (Pol. 509, Par. 73)
Cabana de volta 2 (Pol. 509, Par. 63)
Cabana de volta 3 (Pol. 509, Par. 81)
Cabana de volta 4 (Pol. 12, Par. 25)
Cabana de volta 5 (Pol. 12, Par. 41)
Cabana de volta 6 (Pol. 509, Par. 115)
Cabana de volta 7 (Pol. 12, Par. 68)
Cabana de volta 8 (Pol. 13, Par.32)
Cabana de volta 9 (Pol. 509 , Par. 37)
Cabana de volta 10 (Pol. 509 , Par. 128)
Cabana de volta 11 (Pol. 509 , Par. 72)
Cabana de volta 12 (Pol. 509 , Par. 86)
Cabana de volta 13 (Pol. 509, Par. 116)
Cabana de volta 14 (Pol. 509 , Par. 77)
Cabana de volta 15 (Pol. 509 , Par. 77)
Cabana de volta 16 (Pol. 509 , Par. 89)
Cabana de volta 17 (Pol. 510 , Par. 36)
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EA.89
EA.90
EA.91
EA.92
EA.93
EA.94
EA.95
EA.96
EA.97
EA.98
EA.99
EA.100
EA.101
EA.102
EA.103
EA.104
EA.108
EA.109
EA.111
EA.112
EA.113
EA.114
EA.115
EA.116
EA.117
EA.118
EA.119
EA.120
EA.121
EA.122
EA.123
EA.124
EA.125
EA.126
EA.127
EA.128
EA.129
EA.123

Cabana de volta 18 (Pol. 510 , Par. 14)
Cabana de volta 19 (Pol. 510 , Par. 19)
Cabana de volta 20 (Pol. 510 , Par. 19)
Cabana de volta 21 (Pol. 510 , Par. 93)
Cabana de volta 22 (Pol. 510 , Par. 94)
Cabana de volta 23 (Pol. 511 , Par. 66)
Cabana de volta 24 (Pol. 511 , Par. 40)
Cabana de volta 25 (Pol. 511 , Par. 29)
Cabana de volta 26 (Pol. 511 , Par. 29)
Cabana de la Bassa del Gall (Pol. 505, Par. 11)
Aixopluc 1 (Pol. 12 , Par. 37)
Aixopluc 2 (Pol. 13 , Par. 25)
Aixopluc 3 (Pol. 13 , Par. 56)
Aixopluc 4 (Pol. 14 , Par. 1)
Aixopluc 5 (Pol. 509 , Par. 76)
Construcció rural a les Puelles
Cisterna del convent d’Agramunt
Pou de Gel d’Agramunt
Refugi dels Salats
Niu de metralladora
Búnker
Forn de pa de les Puelles
Forn de pa de Mafet
Forn de pa de Montclar
Mina i forn de calç
Forn de guix
Molí del Segarrenc
Bòbila Pintó
Xemeneia bòbila Soldevila
Pou d’Agramunt
Pou de l’Enraní
Pou de les Puelles
Bassa d’aigua de boca de les Puelles
La Torreta
Mina de Montclar
Casilla del Canal número 11
Caseta de l’aigua
Fites

BÉNS NATURALS
BN.01 Serra d’Almenara
BN.02 Riu Sió
BN.03 Pineda del Parc del Convent
BN.04 Roure a les Puelles
BN.05 Cedre a la Capella del Socors
BN.06 Alzina a Montclar
BN.07 Bosc d’auró negre a Montclar
BN.08 Reng d’oliveres a Montclar
BN.09 Om al Passeig J. Brufau
BN.10 Alzina a Montclar
BN.11 Freixes al Pont de Ferro
BN.12 Lledoner a Mafet
BN.13 Alzina a Mafet
BN.14 Boscs d’alzineres
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BÉNS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS
BAMP.01
Marges i parets de pedra seca
BAMP.02
Bassa d’aigua de les Puelles
BAMP.03
Bassa del gall
BAMP.04
Segla del Molinal
BAMP.05
Roca de la Delfina
BAMP.06
Camí de Montclar i la Donzell
BAMP.07
Camí de Coll de Serp a Serra de Pudia
BAMP.08
Carrerada de Castellserà a Puigverd
BAMP.09
Carrerada de Castellserà al Pilar d’Almenara
BAMP.10
Bancada del Canal d’Urgell

4.10.1.d) Jaciments arqueològics
Correspon als jaciments arqueològics inclosos en l'Inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya, elaborat pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, en el que
s'inclouen els jaciments de la carta arqueològica del municipi.
BARP.01
BARP.02
BARP.03
BARP.04
BARP.05
BARP.06
BARP.07
BARP.08
BARP.09
BARP.10
BARP.11
BARP.12
BARP.13
BARP.14
BARP.15
BARP.16

Necròpolis d’Almenara
Almenara B
Els Corralets
Tossal de l’Àliga
Tossal de Santa Llúcia
El Vilot
Lo camí de Castellserà
Lo camí de Puigverd (Conjunt arqueològic Espígol)
Poblat Medieval d’Almenara
Pilar d’Almenara
Serrat de Serrallonga
Les Vinyes
La Manela
Balma de les Puelles
Aqüeducte del canal d’Urgell
Sarcòfag de l’Església de Santa Maria

S’incorporen al catàleg de béns els següents elements presents al subsol el nucli urbà que cal
protegir pel seu interès arqueològic:
BARP.17
BARP.18
BARP.19
BARP.20

Recintes emmurallats d’Agramunt
Cellers
Trulls o cups
Sitges
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4.11. Catàleg de masies i cases rurals
Aquest Pla inicialment, en la seva primera aprovació inicial, anava acompanyat del Catàleg de
masies i cases rurals del terme municipal d’Agramunt (document núm. 10 del POUM 2014),
En aquesta segona proposta per aprovar inicialment no s’ha procedit a revisar el catàleg de
masies i cases rurals que es proposa es tramiti de forma separada amb expedient independent
del POUM
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5. Adequació del POUM a les directrius generals del planejament
5.1. Compliment de les determinacions del planejament territorial
El Pla territorial parcial de Terres de Lleida aprovat definitivament el juliol de 2007 per acord del
Govern de la Generalitat, va entrar en vigor al ser publicat al DOGC 4982, el dia 5 d’octubre de
2007.

5.1.1. Compliment del sistema d’espais oberts
La delimitació de sòls urbans i urbanitzables proposada respecta les limitacions establertes per als
sòls integrants del sistema d’espais oberts.
Els tipus de sòl no urbanitzable proposat pel POUM s’ajusten al sistema d’espais oberts definit pel
Pla territorial en el municipi, en especial l’àmbit de Sòl no urbanitzable de protecció especial que
formen part de la Xarxa Natura 2000.
Atenent a l’article 2.4 de les Normes d’ordenació del Pla territorial s’han precisat els límits dels
diferents tipus de sòl per ajustar-se als elements territorials i morfològics. L’ajust dels límits es
justifica en l’apartat 4.8.3.Tipus de sòl no urbanitzable, de la present memòria.

5.1.2. Compliment de les estratègies de creixement dels nuclis urbans
Agramunt
El Pla territorial assigna una estratègia de creixement potenciat per a la polaritat subcomarcal
d’Agramunt. El Pla assigna aquesta estratègia a aquells nuclis que conformen les polaritats
regionals, i comarcals i subcomarcals, tots ells nodes principals o secundaris on hi ha una voluntat
decidida del Pla perquè es produeixi un creixement important per extensió.
Per desenvolupar aquesta estratègia “els plans d’ordenació urbanística municipal hauran de fer
majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que les que resulten de considerar
estrictament la seva demanda endògena. L’ordre de magnitud d’uns certs límits aproximats
d’aquest creixement potenciat en l’horitzó temporal del Pla és, en general, arribar a doblar la seva
dimensió actual.”
L’apartat 2 de l’article 3.6 de la normativa del Pla regula el creixement potenciat:
“... els plans d’ordenació urbanística municipal han de fer majors previsions de sòl de
desenvolupament urbanístic que les que resultarien de considerar només les seves necessitats
internes.”
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Agramunt

Fotoplànol

proposta POUM

Com s’observa en el quadre adjunt, la proposta de creixement del nucli urbà d’Agramunt que fa el
POUM, amb 79,68 ha, suposa el 59,44 % de la superfície actual del sòl urbà consolidat, que és de
134,06 ha.
El creixement residencial previst en el nucli urbà d’Agramunt, amb 45,39 ha, representa el 49,39%
del sòl residencial actual, que és de 91,90 ha.
El creixement industrial-terciari previst en el nucli urbà d’Agramunt, amb 34,30 ha, representa el
81,35% del sòl industrial-terciari actual, que és de 42,16 ha
AGRAMUNT
TOTAL SOL URBÀ CONSOLIDAT

superfície
1.340.568,68

%
% per usos
100,00%

SÒL URBÀ CONSOLIDAT RESIDENCIAL
SÒL URBÀ CONSOLIDAT INDUSTRIAL‐TERCIARI

918.975,93
421.592,75

68,55%
31,45%

TOTAL ÀREES DE CREIXEMENT

796.826,00

59,44%

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT RESIDENCIAL

161.652,60

12,06%

110.475,20
51.177,40

8,24%
3,82%

635.173,40

47,38%

292.213,35
342.960,05

21,80%
25,58%

31,80%
81,35%

NOU SÒL RESIDENCIAL

453.865,95

33,86%

49,39%

NOU SÒL INDUSTRIAL‐TERCIARI

342.960,05

25,58%

81,35%

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT

539.092,44

40,21%

PAU'S
PMU'S
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD'S Residencials
SUD'S Industrials‐Terciaris

100,00%
100,00%

17,59%
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SUND Residencial
SUND Industrial‐Terciari

123.563,63
415.528,81

9,22%
31,00%

13,45%
98,56%

El PTPTLL fixa una estratègia de creixement moderat per als nuclis rurals de Montclar i Mafet.
El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis de mitjana o petita dimensió urbana que, sense
l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, pel seu paper estructurant i per les seves
condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física
com a àrees urbanes.
Per desenvolupar aquesta estratègia “els plans d’ordenació urbanística municipal podran fer majors
previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que el que resulta de la seva pròpia demanda
endògena, si bé les àrees de sòl urbanitzable que es prevegin hauran de ser proporcionals a les
dimensions de l’àrea urbana existent. Segons aquest criteri, el Pla estableix com a límit dins el seu
horitzó temporal que la superfície de sòl pendent de desenvolupament, no ha d’excedir, en conjunt,
el 30% de la superfície de sòl consolidat a hores d’ara.”
Mafet

Fotoplànol

proposta POUM

Com s’observa en el quadre adjunt, la proposta de creixement del nucli urbà de Mafet que fa el
POUM, amb 0,24 ha, suposa el 3,21% de la superfície actual del sòl urbà consolidat, que és de
7,35 ha.
El creixement residencial previst en el nucli urbà de Mafet, amb 0,24 ha, representa el 3,21% del sòl
residencial actual, que és de 7,35 ha.
No està previst un creixement industrial-terciari en el nucli urbà de Mafet.
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MAFET
TOTAL SOL URBÀ CONSOLIDAT
SÒL URBÀ CONSOLIDAT RESIDENCIAL
SÒL URBÀ CONSOLIDAT INDUSTRIAL‐TERCIARI

superfície
73.538,57

%
% per usos
100,00%

73.538,57
‐‐‐‐‐

100,00%

TOTAL ÀREES DE CREIXEMENT

2.361,09

3,21%

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT RESIDENCIAL

2.361,09

3,21%

2.361,09
‐‐‐‐‐

3,21%

PAU'S
PMU'S
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD'S Residencials
SUD'S Industrials‐Terciaris
NOU SÒL RESIDENCIAL
NOU SÒL INDUSTRIAL‐TERCIARI

100,00%

3,21%

‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐
2.361,09

3,21%

3,21%

‐‐‐‐

Montclar

Fotoplànol

proposta POUM

Com s’observa en el quadre adjunt, la proposta de creixement del nucli urbà de Montclar que fa el
POUM, amb 0,68 ha, suposa el 12,25% de la superfície actual del sòl urbà consolidat, que és de
5,54 ha.
El creixement residencial previst en el nucli urbà de Montclar, amb 0,68 ha, representa el 12,74%
del sòl residencial actual, que és de 5,32 ha.
No està previst un creixement industrial-terciari en el nucli urbà de Montclar.
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MONTCLAR
TOTAL SOL URBÀ CONSOLIDAT
SÒL URBÀ CONSOLIDAT RESIDENCIAL
SÒL URBÀ CONSOLIDAT INDUSTRIAL‐TERCIARI

superfície
55.381,36

%
% per usos
100,00%

53.225,99
2.155,37

96,11%
3,89%

TOTAL ÀREES DE CREIXEMENT

6.781,60

12,25%

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT RESIDENCIAL

6.781,60

12,25%

6.781,60
‐‐‐‐‐

12,25%

PAU'S
PMU'S
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD'S Residencials
SUD'S Industrials‐Terciaris
NOU SÒL RESIDENCIAL
NOU SÒL INDUSTRIAL‐TERCIARI

100,00%
100,00%

12,74%

‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐
6.781,60

12,25%

12,74%

‐‐‐‐

El Pla estableix una estratègia de millora i compleció per als petits nuclis rurals de la Donzell,
Almenara Alta i les Puelles. Segons l’article 3.9 de la normativa del PTPTLL, el Pla assigna
aquesta estratègia als petits nuclis rurals que, per la seva dimensió tan reduïda, no tenen capacitat
per a estructurar extensions urbanes.
L’objectiu d’aquesta estratègia de millora i compleció és el manteniment d’aquests nuclis com a
patrimoni urbanístic del territori i, sovint, com a peces significatives del paisatge. En aquests nuclis
s’hauran de fomentar la residència associada a les activitats rurals, les activitats professionals i
artístiques desconcentrades, la segona residència de reutilització o els serveis turístics de qualitat i
de petita escala.
D’acord amb aquesta estratègia, segons l’apartat 2 de l’article 3.9 del PTPTLL “els plans
d’ordenació urbanística municipal se centraran en el manteniment i millora de les trames urbanes
existents amb especial atenció al manteniment de la tipologia arquitectònica dominant en el lloc. El
Pla considera la compleció com una certa regularització de la franja perimetral de l’assentament, és
a dir, amb noves edificacions d’acabament de la corona exterior del nucli que no hagin de desfigurar
la imatge exterior.”
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Almenara Alta

Fotoplànol

proposta POUM

Fotoplànol

proposta POUM

Donzell

A Donzell amb l’objectiu de regularitzar la franja perimetral i alhora possibilitar l’ampliació de les
escoles es delimita un petit polígon d’actuació amb l’objecte de regularitzar el límit sud oest del nucli
i obtindre les superficies de cessió.
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DONZELL
TOTAL SOL URBÀ CONSOLIDAT
SÒL URBÀ CONSOLIDAT RESIDENCIAL
SÒL URBÀ CONSOLIDAT INDUSTRIAL‐TERCIARI
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT RESIDENCIAL

superfície
18.785,65
18.785,65
‐‐‐‐‐
1.803,98

%
% per usos
100,00%
100,00%

100,00%

9,60%

9,60%

Les Puelles

Fotoplànol

Rocabertí

proposta POUM
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5.1.3. Compliment de les propostes d’infraestructures de mobilitat
El POUM recull les actuacions previstes pel PTPTLL en relació a la xarxa d’infraestructures que
afecten al municipi d’Agramunt:
Vies estructurants primàries
- Carretera C-14, que discorre en direcció sud-est a nord-oest, aproximadament, connectant
Agramunt amb Tàrrega (Plans d’Urgell, al sud) i Artesa de Segre (vall del riu Segre, al nord)
- Carreteres LV-3025 i L-303 (corredor del Sió), que segueix tota la vall del riu Sió en direcció estoest, connectant Agramunt amb Balaguer i Cervera
Vies estructurants secundàries
- Carretera LV-3231, que va des d’Agramunt – passant per Almenara Alta i la Guàrdia – fins a
Tornabous, on enllaça amb la C-53 (corredor Balaguer-Tàrrega, que circula molt a prop de
l’extrem sud del terme)
- Carretera LV-3022 i LV-3023, que permeten l’accés als nuclis de Montclar i la Donzell,
respectivament, des de la C-14
- Carretera LV-3028, que enllaça el corredor de Sió (LV-3025) amb el corredor Balaguer-Tàrrega
(C-53), des de Preixens i passant per Castellserà
La xarxa viària territorial es complementa amb els trams vies pavimentades, format per aquells
elements que tenen menor entitat, i entre els quals cal destacar:
- Vial d’Agramunt a la Donzell
- Vial d’Agramunt a les Puelles
- Vial d’Agramunt a Castellserà
- Vial de Montclar a Pradell, que travessa l’eix del Sió (C-53), i que continua cap al sud fins a
enllaçar amb la LV-3028
- Vial d’Almenara Alta a la Fuliola
- Vial de Castellserà a la Guàrdia
El PTPTLL determina respecte a les infraestructures viàries, els trams existents que no requereixen
modificacions substancials, els trams existents que requereixen condicionament o millora
significatius i els trams de nou traçat necessaris.
En relació a la xarxa d’infraestructures que afecten al municipi d’Agramunt es preveu la següent
actuació:
Vies estructurants primàries
C-14: condicionament del tram Agramunt-Tàrrega, inclosa la variant local de traçat a la travessera
urbana d’Agramunt, que ha de permetre millorar l’accessibilitat general a l’Alt Urgell i Andorra des
d’àmbits tan diversos com el Camp de Tarragona o la regió metropolitana de Barcelona.
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5.2. Adequació del POUM a les directrius del planejament
Segons l’article 9 de la Llei d’Urbanisme, les determinacions del planejament urbanístic han de
permetre assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació
enfront dels rics naturals i tecnològics.
Seguidament es justifica el compliment de les directrius per al planejament urbanístic que
s’assenyalen en l’article 9 de la Llei d’Urbanisme, i els articles 5 a 7 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

5.2.1. Preservació front als riscs naturals o tecnològics
Els riscs naturals o tecnològics s’analitzen en l’Estudi de riscos geològics a Agramunt, que
s'adjunta a la documentació del POUM, redactat per Marcel Barberà i Garcia, geòleg.
L’objectiu del dictamen preliminar de riscos geològics al terme municipal d’Agramunt és efectuar
una avaluació preliminar de la perillositat geològica natural per tal de determinar si en algun dels
àmbits estudiats o en part d’algun d’ells, existeixen indicis de què es pugin produir processos
geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar.
El dictamen es centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural corresponent a:
- Moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments)
- Inundabilitat
- Cons de dejecció
- Aqüífers vulnerables d’especial interès per al consum urbà
Les conclusions i recomanacions de l’estudi són les següents:
En el conjunt del terme municipal, cal tenir en compte pel que fa a la perillositat natural de:
- despreniments o bolcades, els nivells de gresos i calcàries de potència superior al metre, quan
constitueixen escarpaments en vessants amb pendents superiors a 20º.
- esfondraments, les àrees on els guixos de les unitats PExm i Poxm, són aflorants o sota unitats
permeables.
- Inundació, les àrees properes al riu Sió.

5.2.2. Preservació front als riscs d’inundació
A data de novembre de 2013, en el marc de les converses mantingudes amb l’ACA i dels
antecedents exposats es redactà l’ Estudi d’ampliació de la canal del riu Sió i repercussions en
la inundabilitat al municipi d’Agramunt. Modificació. Novembre 2013. Geocat.
El document que s’incorporà a la documentació del POUM aprovat inicialmente el 2014i s’utilitzà de
base per a la proposta d’aprovació inicial mostra els càlculs realitzats i resultats finals obtinguts, a
partir de les apreciacions efectuades per l’Agència, així com els plànols finals amb la delimitació
dels límits inundables segons la proposta que es planteja a l’estudi.
Aquesta proposta contemplava tant les millores que es puguin obtenir modificant l’actual canal del
riu Sió com les que es puguin derivar de la construcció de terraplenats per tal de deixar el màxim
possible de la superfície de les zones previstes de desenvolupament fora de la zona inundable. En
el ben entès que aquestes modificacions no han de provocar augment de les afeccions per
inundabilitat en terrenys externs a aquests sectors.
En l’informe efectuat per la Confederación Hidrogàfica de l’Ebre, que incloia també la proposta de la
Modificació Puntual, s’informava desfavorablement molts sectors de creixement i desenvolupament
situats en zona de fluxe preferent, i prohibia noves edificacions en sòl urbà consolidat, variacions de
volum o ampliació de les edificacions existents i expressament l’alteració de la llera que proposava
el POUM de 2014.
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L’aprovació del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modificava el Reglament de
Domini Públic Hidraúlic aprovat pel Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, el reglament de
Planificació Hidrológica, aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol i altres reglaments en
matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i vertits d’aigües
residuals, en lo relatiu als riscos d’inundació s’adapta a la normativa vigent europea el que permet
efectuar un nou enfoc en l’ordenació del POUM.
Aquesta modificació del RDPH introdueix la identificació dels usos i activitats vulnerables davant
avingudes que no podran ser autoritzats a les zones de flux preferent, incloent determinats supòsits
excepcionals, com un règim específic previst per als nuclis urbans ja consolidats en aquells casos
en què no sigui materialment possible la seva instal·lació fora d'aquesta zona. La norma regula, per
tant, certes limitacions (la intensitat s'ha modulat, ponderant les circumstàncies que en cada cas
concorren) a la zona de major risc d'inundacions de les previstes la normativa en vigor donada la
seva major habitualitat, amb la finalitat de protegir adequadament béns jurídics de primera
magnitud. De la mateixa manera, es fixen certes limitacions bàsiques a l'ús de les zones
inundables, tal com estableix l'TRLA, completant d'aquesta manera el desenvolupament
reglamentari en la matèria
En la represa dels treballs de redacció del POUM s’efectua un nou estudi d’inundabilitat el 2020
amb els nous criteris introduïts en la modificació del Reglament de domini Públic Hidraúlic
Aquest nou estudi d’inundabilitat s’efectua, per determinar amb major precisió la zona de flux
preferent i poder analitzar l’impacte de la nova ordenació proposada, efectuant una simulació
hidràulica per tal de determinar les diferències que es produirien en relació a la inundabilitat i a la
zona de flux preferent.
Aquest estudi pretén predir en detall quines son les condicions d’inundació esperables en cas
d’avingudes d’acord les propostes de POUM en les zones de flux preferent , observant-se que no
existeixen pràcticament diferències en els resultats.
Per comparar ambdues situacions, s’han determinat en els mateixos punts de la malla en ambdós
casos diversos exemples amb els seus calats i velocitats observant-se que la variació no es
significativa i no suposa un augment de la zona de flux preferent en les immediacions (article 9 ter
del Reglament de Domini Públic Hidraúlic) atès que es tracta de variacions de molt pocs
centímetres en calats d’uns 4,5 metres. Per tant conclou que en ambdós casos la superfície en
planta afectada per les avingudes del Sió serà la mateixa, si bé puguin produir-se petites diferències
quant a calats i velocitats.
CAS 1 – INUNDABILITAT SEGONS POUM - CALATS
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CAS 2 – INUNDABILITAT SENSE OCUPACIONS PREVISTES POUM – CALATS

CAS 1 – INUNDABILITAT SEGONS POUM - VELOCITATS

CAS 2 – INUNDABILITAT SENSE OCUPACIONS PREVISTES POUM – VELOCITATS
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CAS 1 – INUNDABILITAT SEGONS POUM - ZONA DE FLUXE PREFERENT OBTINGUDA

CAS 2 – INUNDABILITAT SENSE OCUPACIONS PREVISTES POUM – ZONA DE FLUX PREFERENT

La nova proposta de POUM, seguint les directrius de la normativa i legislació vigent en matèria del
risc d’inundació, elimina tots els creixements que inicialment es preveien en zona de fluxe preferent,
on unicamernt es preveuen zones verdes, i l’esforç s’efectua en en aquelles zones de sòl urbà
consolidat pendent de compleció i reforma, com son el PAU 7 i el PAU 8, que en l’estudi
d’inundabilitat de 2020 i mitjançant una simulació hidraúlica es pot observar que no afecten el seu
entorn ni aigües avall, ni incrementen la inundabilitat.
La resta de creixements es situen tots fora de la zona de fluxe preferent.
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5.2.3. Preservació dels terrenys amb pendent elevada
Com es pot observar en els plànols de pendents dels nuclis urbans de l’apartat 2.1.2 els terrenys
destinats al creixement urbanístic d’Agramunt, Mafet i Montclar no superen el 5% de pendent,
ajustant-se a la directriu de preservació dels terrenys amb pendent elevada.
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5.2.4. Preservació dels valors paisatgístics d’interès especial
Dins del sòl no urbanitzable el Pla d'ordenació urbanística municipal, en concordança amb el Pla
Territorial de Terres de Lleida estableix les següents categories de sòl:
Clau NU-1, Sòl no urbanitzable de protecció especial inclòs en PEIN o Xarxa Natura 2000
En el municipi d’Agramunt formen part dels sòls de protecció especial els espais inclosos dins la
Xarxa Natura 2000,
Plans de Sió (ES5130036-ES0000478)
Valls del Sió – Llobregós (ES5130016-ES0000476)
Serra de Bellmunt – Almenara (ES5130025-ES0000577)
com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), que en virtut de la Llei 12/2006 de
mesures en matèria de medi ambient van passar automàticament a formar part del PEIN.
Clau NU-2, Sòl de valor natural i de connexió
En el municipi d’Agramunt formen part dels sòls de valor natural i de connexió els espais
inclosos en el connector territorial, Connexió riu Sió, que correspon als sòls dels marges del riu
Sió, les zones humides de la Plana, vores de la Serra de Montclar-Bosc del Siscar i la Serra
Blanca-Montaró-Singles de Gerp.
Clau NU-3, Sòl no urbanitzable de protecció preventiva del nucli urbà,
En el municipi d’Agramunt s’assenyala sòl de protecció preventiva del nucli urbà la franja de
terrenys a l’entorn del nucli urbà amb l'objecte de protegir de noves edificacions en aquests
terrenys, per no dificultar futurs creixements i per motius paisatgístics i visuals.
Clau NU-5, Sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic i/o agrícola. Àrees d’horts
En el municipi d’Agramunt es qualifica com a sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic i/o
agrícola les àrees d’horts.

5.2.5. Preservació del sòl d’alt valor agrícola
El POUM d’Agramunt protegeix els destí agrícola i ramader de la major part del seu terme municipal
mitjançant les normes urbanístiques del sòl no urbanitzable.

5.2.6. Preservació del patrimoni cultural
Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis,
jardins, paisatges o béns culturals, atenent als articles 59.1.d) i 71.1de la Llei d’Urbanisme, aquest
POUM incorpora el Catàleg de béns protegits en el document del POUM per a l’aprovació inicial.
El Catàleg de béns protegits inclou els elements del patrimoni arquitectònic i arqueològic
assenyalats en:
- Elements protegits en les Normes subsidiàries vigents
- Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya
- Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya
Aquest Pla d'ordenació urbanística contempla els següents nivells de protecció del patrimoni
cultural construït:
a) Béns Culturals d'Interès Nacional en la categoria de monuments (BCIN)
b) Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)
c) Bens de protecció urbanística
- Conjunts arquitectòniques
- Elements arquitectònics
- Béns naturals
- Bens ambientals i paisatgístics
c) Jaciments arqueològics
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Juntament amb els elements del catàleg, el nucli històric d’Agramunt, Mafet i Donzell constitueixen
els elements més valuosos del patrimoni arquitectònic, urbanístic, històric i cultural del municipi. En
aquest conjunt urbà d’especial interès les normes urbanístiques del POUM regulen la conservació
de l’edificació existent, amb el criteri de conservar, restaurar i rehabilitar l’edificació existent
mantenint la volumetria, els elements constructius tradicionals i els materials característics.
El patrimoni arquitectònic de les masies i cases rurals es protegeix mitjançant les disposicions de
les normes urbanístiques, que permeten la reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic
rural respectant el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original determinats en les
fitxes del catàleg de bens protegits.

5.2.7. Preservació de la identitat del municipi
Per mantenir la identitat del municipi, el POUM proposa un model de creixement basat en el
desenvolupament ordenat dels nuclis urbans existents, sense crear nous nuclis urbans aïllats.
Aquesta preservació de la identitat del nucli històric, es confia a unes normes urbanístiques de
conservació de la volumetria actual, d’utilització dels elements arquitectònics específics i de
manteniment dels materials constructius propis del municipi. Aquestes normes s’apliquen també a
les construccions rurals.
La preservació dels elements arquitectònics més singulars es realitza amb la seva incorporació al
Catàleg de béns protegits.
En quant al sòl no urbanitzable, a part dels espais d’interès natural, ja protegits específicament, com
els terrenys inclosos al Pla d’espais d’interès natural, es protegeixen els boscos d’alzineres i els
marges de pedra seca dels camps de conreu.
L’entorn dels nuclis urbans es protegeixen de tot tipus de construccions amb la qualificació de
protecció ambiental del nucli urbà.

5.2.8. Adaptació als diferents ambients de les construccions i instal·lacions
Les normes urbanístiques aplicables a totes les construccions tan en sòl urbà com en sòl no
urbanitzable tenen com a objectiu l’adaptació de les noves construccions i instal·lacions als
ambients urbans i rurals propis del municipi.
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5.2.9. Criteris funcionals de distribució dels espais lliures i equipaments
L’estructura general d’espais lliures que proposa el POUM es crea a partir de la voluntat de
configurar una estructura d’espais lliures lineals que facilitin els recorreguts dins del nucli urbà i des
d’aquest cap als camins de l’entorn, amb la finalitat d’enllaçar l’espai urbà i l’entorn rural, integrant
els elements característics del paisatge.
Tota aquesta estructura d’espais lliures es localitza en un radi d’un quilòmetre de la plaça de
l’Esglèsia, és a dir, que comporta uns recorreguts aproximats d’un quart d’hora des del centre cap
als afores, o bé de mitja hora pel creuament d’un costat a l’altre.
Parc del Sió
És el gran parc urbà d’Agramunt, amb una superfície de 55108,8087m2, al llarg dels marges del riu
Sió amb una llargada aproximada de 1,2 km entre els ponts de la carretera de Cervera a l’est i el
pont de la C-14 a l’oest, i una amplada mitjana de 48 metres.
El POUM proposa la prolongació del parc del Sió cap a l’oest, en el marge sud, en un tram nou
d’uns 70 metres. Aquest nou àmbit de es de 7.809,238 m2, amb una amplada aproximada de 100
m. en la zona inundable entre sòl urbà consolidat i la llera del riu Sió, En el marge nord el sòl es
qualifica de sòl no urbanitzable de protecció ambiental del nucli urbà, clau NU-3.
El POUM també proposa la prolongació del Parc del Sió cap a l’est del nucli en el marge nord-oest,
en un tram nou d’aproximadament 170 metres i una amplada de 80 metres, de superfície 13428,04
m2 . En el marge sud també es preveu la prolongació del parc en la zona de flux preferent amb una
superfície de 18.322,38 m2.
Confrontant amb aquest nou tram del parc del Sió, es situa la nova zona esportiva de 26.189,12 m2
que completarà les necessitats esportives d’Agramunt.
Anell verd
Passeig del Canal d’Urgell (PMU-1 i SUD-1)
Possibilitat d’espai verd que accompanyi l’eix viari en els desenvolupaments situats al nord (PMU-3,
SUD-4 i SUND-1)
Possibilitat d’espai verd que accompanyi l’eix viari en els desenvolupaments situats al sud-est
(SUD-7, SUD-8 i SUND-2)
Passeigs
Passeig Nou
Passeig urbanització Verge del Socós
Passeig camí Vell de Tàrrega
Passeig del Canal d’Urgell (PMU-1 i SUD-1)
Passeig del Canal d’Urgell, Baixada del Sindicat (PMU-3, SUD-4 i SUND-1)
Passeig-parc terme municipal de Puigverd (SUD-7 i SUND-2)
Tossals miradors
Tossal del Convent
Tossal del Castell
Tossal del Clos
Tossal de Peixeres
Tossal de Fontanilles
Places
Plaça de l’Esglèsia
Plaça del Mercat
Plaça Mercadal
Plaça del Pou
Plaça del Clos
Plaça PAU-8
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Jardins privats
En el POUM els jardins privats i els comunitaris existents es mantenen però es qualifiquen de zones
privades (clau 6a i 6b).
Les propostes del Pla en relació a l'estructura dels equipaments d’Agramunt, han d'anar molt
lligades a les propostes del sistema d'espais lliures i dels nous sectors, i bàsicament les més
significatives són les següents:
Equipaments docents
Amb les previsions de creixement de població cal preveure un nou conjunt d’equipaments docents
que es proposa en el sector nord d’Agramunt. Aquest nou centre reequilibrarà la localització dels
centres escolars en el conjunt de la vila d’Agramunt. La localització d’aquest equipament es preveu
en contacte amb la via de circumval.lacio que es proposa al Nord, pot limitar amb el sòl no
urbanitzable i pot gaudir d’una bona connectivitat territorial.
Equipaments esportius
El POUM proposa una nova zona esportiva municipal que ha de donar servei a les necessitats
futures. Atès que l’actual zona esportiva no es pot ampliar, es proposa una nova zona vora el Sió, a
l’est del nucli.
Superfícies del sistema d’equipaments
L’extensió dels equipaments previstos pel POUM, segons les classes de sòl i nucli són:

Equipaments en sòl
urbà consolidat
Equipaments en sòl
urbà no consolidat

Agramunt

Montclar

Donzell Rocabertí Mafet Les Puelles Almenara

76.937,85

3.906,04

884,93

2.573,48

64,49

292,34

1.472,73 824,37

534,59

2.562,02

T.M
87.122,52 m2
2.930,30 m2

Equipaments en
sòl urbà

79.511,33

Equipaments en sòl
urbanitzable delimitat

42.110,36

42.110,36 m2

Equipaments en sòl
no urbanitzable

14.184,17

14.184,17 m2

Total
equipaments

135.805,86

3.970,53 1.177,27

3.970,53 1.177,27

1.472,73 824,37

1.472,73 824,37

534,59

534,59

2.562,02

2.562,02

90.052,83 m2

146.347,36 m2

5.3. Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible segons
l’informe ambiental
Segons l’article 3 de la Llei d’Urbanisme el primer principi general de l’actuació urbanística, per tal
de garantir la qualitat de vida de les generacions present i futura, és donar compliment a l’objectiu
del desenvolupament urbanístic sostenible, que es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient.
Aquest objectiu comporta fer compatible les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
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Així mateix, i atès que el sòl és un recurs limitat, el desenvolupament urbanístic sostenible,
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que:
- evitin la dispersió en el territori,
- afavoreixin la cohesió social,
- considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà,
- atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i
- consolidin un model de territori globalment eficient.

5.3.1. Sostenibilitat ambiental
El document del POUM per a l’aprovació inicial incorpora com a document un nou Informe de
sostenibilitat ambiental, ara denominat Estudi ambiental estratègic(EAE), que substitueix al de
juliol de 2014, ambdós redactats per La Llena Ambiental, SCP, amb Toni Costa Pedrós,
Llicenciat en Ciències Ambientals i Montse Carbonell Turull, Llicenciada en Geografia.

5.4. Mesures adoptades per facilitar una mobilitat sostenible
El document del POUM per a l’aprovació provisional s’acompanya de l’Estudi d’avaluació de la
mobilitat generada, redactat per La Llena Ambiental, SCP, amb Toni Costa Pedrós, Llicenciat
en Ciències Ambientals i Montse Carbonell Turull, Llicenciada en Geografia, en compliment dels
objectius fixats en l’article 71 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i en el Decret 344/2006 de 19 de
setembre de Regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Montserrat Giné
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Nombre de reconocimiento (DN):
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Fecha: 2021.08.05 18:17:31 +02'00'
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6. Quadres generals de dades del planejament
QUADRE 1a, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ AGRAMUNT

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

338.441,19

14.272,50
113.175,00
76.937,85
1.733,64

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

76.151,66
16.997,30
3.328,58
370.778,21
8.725,11
37.550,15

33.311,59
49.743,69
36.301,33

48.118,01
34.820,58
16.811,15

m²

24.371,79

362.812,98

26.129,45

14.272,50
139.304,45

1.895,71

38.749,52
12.364,38
6.657,16
206.552,44
4.009,37
26.179,70

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

%

78.833,56
1.733,64

33.250,80

53.323,08

8.371,98

8.493,30

38.749,52
12.364,38
6.657,16
239.803,24
4.009,37
34.551,68

76.151,66
16.997,30
3.328,58
424.101,29
8.725,11
46.043,45

10,7%
2,4%
0,5%
59,5%
1,2%
6,5%

33.311,59
49.743,69
36.301,33

48.118,01
34.820,58
16.811,15

6,7%
4,9%
2,4%
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Segueix….
CLAU
3a.3
3a.4
3a.5
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Descripció
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial
13.929,13
6.893,52
38.774,64
19.387,32
9.609,88
4.804,94
4.824,25
7.068,18
50.394,50
0,00
43.543,59
0,00
24.821,46
0,00
35.151,81
0,00
12.680,72
0,00
60.133,70
0,00
53.959,03
1.367,13
10.006,28
26.638,00
7.251,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

11.565,54
65,23

Total de sòl urbà

13.929,13
38.774,64
9.609,88
4.824,25
50.394,50
43.543,59
24.821,46
35.151,81
12.680,72
60.133,70

m² sostre
residencial
6.893,52
19.387,32
4.804,94
7.068,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

53.959,03
12.932,67
10.071,51
26.638,00
7.251,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1.457.165,86

713.251,10

100,0%

m²

%
1,0%
2,7%
0,7%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4

12.969,64
8.467,90
26.064,99
3.674,88
TOTAL

11.170,24
6.972,70
16.470,64
3.348,84
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QUADRE 1b, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ ALMENARA

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4
3a.5
3b

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
Habitatges unifamiliars en conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

3.828,00

3.828,00

2.185,90

2.185,90

2.562,02

2.562,02

3.837,26

11.511,79

Sòl urbà no inclòs en un

3.837,26

Sòl urbà inclòs en un àmbit

11.511,79

Total de sòl urbà

%

100,0%
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Segueix……
CLAU

Descripció

4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

d'actuació
m²

m² sostre
residencial

m²

m² sostre
residencial

%

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

12.413,19

11.511,79

100,0%
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QUADRE 1c, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ DONZELL

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4
3a.5

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
Habitatges unifamiliars en
conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

6.676,65

180,51

6.857,16

145,79

298,80

444,59

884,93

292,34

1.177,27

4.974,93

9.949,85

5.295,86

6.673,14

807,54

565,28

Sòl urbà no inclòs en un

1.032,33

1.718,53

Sòl urbà inclòs en un àmbit

%

4.974,93

9.949,85

52,6%

6.328,18

8.391,67

44,4%

807,54

565,28

3,0%

Total de sòl urbà
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àmbit d'actuació

Segueix……
CLAU
3b
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Descripció
Edificis plurifamiliars aïllats
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del
vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

m²

d'actuació
m² sostre
residencial

m²

m² sostre
residencial

m²

m² sostre
residencial

%

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

20.589,66

18.906,79

100,0%
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QUADRE 1d, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ MAFET

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4
3a.5
3b

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
Habitatges unifamiliars en conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

16.244,68

277,69

16.522,38

1.215,23

324,18

1.539,41

824,37
30,23

%

824,37
30,23

7.075,52

14.151,05

7.075,52

14.151,05

22,4%

17.206,29
17.795,58

8.603,14
29.730,51

17.206,29
17.795,58

8.603,14
29.730,51

13,6%
47,0%

4.489,56

5.365,84

6.248,78

6.993,88

11,1%

3.233,48

2.263,44

3.233,48

2.263,44

3,6%

1.778,96
1.320,50

880,41
660,25

1.778,96
1.320,50

880,41
660,25

1,4%
1,0%

Sòl urbà no inclòs en un

1.759,22

1.628,03

Sòl urbà inclòs en un àmbit

Total de sòl urbà
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Segueix….
CLAU
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Descripció
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

d'actuació
m²

m² sostre
residencial

m²

m² sostre
residencial

%

2.324,16

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

73.575,51

63.282,67

100,0%
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QUADRE 1e, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ ROCABERTÍ

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4
3a.5
3b

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

2.400,27

2.400,27

960,47

960,47

1.472,73

1.472,73

1.692,45

3.384,90

Sòl urbà no inclòs en un

1.692,45

Sòl urbà inclòs en un àmbit

%

3.384,90 100,0%

Total de sòl urbà
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Segueix……
CLAU
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Descripció
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

d'actuació
m²

m² sostre
residencial

m²

m² sostre
residencial

%

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

6.525,91

3.384,90 100,0%

PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
MEMÒRIA

TEXT 2a APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021

QUADRE 1f, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ LES PUELLES

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4
3a.5
3b

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

8.263,30

8.263,30

960,44

960,44

534,59

534,59

%

5.937,63

11.875,26

5.937,63

11.875,26

48,1%

2.476,67
5.531,38

1.238,33
8.073,88

2.476,67
5.531,38

1.238,33
8.073,88

5,0%
32,7%

4.993,90

3.495,73

4.993,90

3.495,73

14,2%

Sòl urbà no inclòs en un

Sòl urbà inclòs en un àmbit

Total de sòl urbà
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Segueix….
CLAU
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Descripció
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

d'actuació
m²

m² sostre
residencial

m²

m² sostre
residencial

%

3.196,75

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

28.697,90

24.683,21

100,0%
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QUADRE 1g, QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ MONTCLAR

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
HD
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Habitatge dotacional públic
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

1a
1b
1c
2a
2b
2c
2c.1
3a.1
3a.2
3a.3
3a.4
3a.5
3b

ZONES
Centre Històric
Ravals
Masies de nucli urbà
Eixample
Fronts d'edificis plurifamiliars
Habitatges unifamiliars en filera
habitatges unifamiliars en conjunts
Habitatges unifam. aïllats tipus 1
Habitatges unifam. aïllats tipus 2
Habitatges unifam. aïllats tipus 3
Habitatges unifam. aïllats tipus 4
Habitatges unifam. aïllats tipus 5
Edificis plurifamiliars aïllats

Sòl urbà no inclòs en un
àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Sòl urbà inclòs en un àmbit
d'actuació
m² sostre
m²
residencial

Total de sòl urbà
m² sostre
residencial

m²

16.262,93

1.822,93

18.085,86

180,13

1.286,98

1.467,11

64,49

3.906,04
64,49

3.906,04

%

8.545,92

17.091,84

8.545,92

17.091,84

31,6%

2.569,43
19.602,71

1.284,71
30.529,90

2.569,43
19.602,71

1.284,71
30.529,90

2,4%
56,5%

3.607,20

2.775,42

5,1%

3.607,20

2.775,42

1.095,62

766,94

1.095,62

766,94

1,4%

3.218,14

1.609,07

3.218,14

1.609,07

3,0%

Sòl urbà no inclòs en un

Sòl urbà inclòs en un àmbit

Total de sòl urbà
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CLAU
4a
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4b
4c
5
6a
6b
7

Descripció
Industria aïllada
Industria aïllada tipus 1
Industria aïllada tipus 2
Industria aïllada tipus 3
Industria aïllada tipus 4
Industria entremitgeres
Industria entremit.reculada del vial
Serveis i Dotacions privats
Espais Lliures privats
Espais Lliures comunitaris
Establiments Hotelers

àmbit d'actuació
m² sostre
m²
residencial

d'actuació
m²

m² sostre
residencial

m²

m² sostre
residencial

%

SECTORS MILLORA URBANA
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
TOTAL

62.162,52

54.057,88

100,0%
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QUADRE 2, QUALIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

CLAU

Descripció

XV
FV
H
VP
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals

NU 1
NU 2
NU 3
NU 4
NU 5

TIPUS DE SÒL
Sòl Inclòs en PEIN i Xarxa Natura
Sòl de valor natural i connexió
Protecció ambiental del nucli urbà
Sòl de protecció preventiva
Interès paisatgístic i agrícola
TOTAL

Sòl no urbanitzable pendent de planejament
m²
%

0,00

Total de sòl no urbanitzable
m²
%

2.426.649,08

3,17%

153.334,48
28.025,00
14.184,17
51.634,83

0,20%
0,04%
0,02%
0,07%

24.792.021,35
24.870.367,94
1.281.515,46
22.623.865,12
233.440,36
76.475.037,78

32,42%
32,52%
1,68%
29,58%
0,31%
100,00%
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QUADRE 3, QUALIFICACIONS EN SÒL URBANITZABLE

CLAU

Descripció

XV
FV
AP
PR
PS
HI
VP
EQ
TA

SISTEMES
Viari
Ferroviari
Aeroportuari
Portuari
Protecció de sistemes
Hidrogràfic
Espais lliures / zones verdes
Equipaments
Serveis tècnics i ambientals
ZONES
Residencial
Industrial

SUND 1
SUND 2

Sòl urbanitzable delimitat:
Sectors de planejament
m²
sostre pot.

Sòl urbanitzable no
delimitat
m²
%

Total de sòl urbanitzable
delimitat
m²

%

114.968,50

114.968,50

18,10%

86.621,56
42.110,36

86.621,56
42.110,36

13,6%
6,6%

163.351,03
228.121,96

25,72%
35,91%

635.173,40

100,00%

163.351,03
228.121,96

138.168,02
235.960,60

Residencial
Industrial

123.563,63
415.528,81

TOTAL

539.092,44
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QUADRE 4, RÈGIM DE SÒL TERME MUNICIPAL
Superfície

%

Sòl urbà consolidat (SUC)
Sòl urbà no consolidat (SNC)

1.548.575,76
161.652,60

Total sòl urbà

1.710.228,36

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
Sòl urbanitzable no delimitat (SND)

635.173,40
539.092,44

Total sòl urbanitzable

1.174.265,84

1,48

Total sòl no urbanitzable (SNU)

76.475.037,78

96,37

Superfície del municipi

79.359.531,98

100,00

2,16

QUADRE 5, ESTÀNDARD DE ZONA VERDA*
m² de zona verda per 100 m² de sostre residencial no inclòs en cap sector de
planejament urbanístic

20,05

*Aplicació de l'art. 58.1.f del DL 1/2010, Text refós de la Llei d'urbanisme, de determinacions del POUM
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QUADRE 6, SECTORS: ÀMBITS DE PLANEJAMENT I D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

Superfície
14.840,65
3.679,72
20.637,54
3.364,27
4.370,10
2.077,16
5.194,06
34.568,26
10.796,76
2.361,09
6.781,60
1.803,98

Sòl
privat
r i t

a

Edif.
bruta

Densitat
htges./ha est /ha

NP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RS
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

FP
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

NOM
1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
9 MAFET
10 MONTCLAR
11 DONZELL

Ús
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

1
2
3
4

SU
SU
SU
SU

PMU
PMU
PMU
PMU

1
2
3
4

R
R
R
R

12.969,64
8.467,90
26.064,99
3.674,88

1,20
1,36
1,00
1,50

67
71
50
85

86
60
122
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

1

R
R
R
R
I
R
I
I
I
R

24636,74
51.332,03
54.635,32
58.396,10
31.807,59
53.028,17
82.228,66
96.711,92
132.211,87
50.184,99

0,85
0,38
0,45
0,50
0,70
0,45
0,65
0,70
0,70
0,40

50
15
25
30

122
77
137
175

25

133

16

80

42
28
121
16
20
23
53
125
66
14
25
16
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MEMÒRIA

7. Informe de sostenibilitat econòmica
Segons l’apartat 3.d) de l’article 59 de la Llei d’urbanisme, la memòria del POUM ha d’incorporar l’
Informe de sostenibilitat econòmica que “ha de contenir la justificació de la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el
manteniment i prestació dels serveis necessaris.”

7.1. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius
En el municipi d’Agramunt hi ha una activitat indústrial que caracteritza i condiciona tot el
desenvolupament urbanístic de la vila.
És aquesta activitat industrial la que ha portat al creixement demogràfic i urbanístic dels darrers
anys, que es veu aturada per la crisis actual, pel que el POUM ha recollit les expectatives futures de
creixement.

7.2. Impacte de les actuacions previstes en les finances de les administracions
Tot hi reconeixen la recent sensibilitat del legislador estatal per la sostenibilitat econòmica i les
garanties de finançament, entenem que ha de prevaldre en un planejament municipal els criteris
d'oportunitat, necessitat i ordenació urbanística, i de les inversions en infraestructura, equipaments i
habitatge social, per sobre del compromís tancat, que no sempre és possible en el cas de les
administracions públiques.
L'exigència de més i millors serveis públics, junt amb l'estructural insuficiència de recursos per part
dels ajuntaments, especialment d'inversió, derivada de la pressió fiscal de les ordenances
municipals, per a mantenir la urbanització local o els equipaments locals tampoc hauria d'ésser un
criteri espacialment limitatiu. Hi cap sempre la possibilitat d'augmentar la pressió fiscal de les
ordenances municipals, essent el més important el tipus impositiu de l'Impost de Béns Immobles, o
els preus i tarifes de serveis municipals.
Els arguments de l'Informe de Sostenibilitat són complementaris amb els de l'Agenda; segons la
normativa actual l'Agenda ha d'argumentar bàsicament la viabilitat econòmica de les inversions o
promocions privades en relació a la proporcionalitat entre beneficis i càrregues, i l'Informe ho ha de
fer especialment en relació a les inversions públiques, a més de justificar la suficiència de llocs de
treball per a no augmentar la mobilitat residència-treball.
El POUM no modifica la sostenibilitat financera actual ja que les ampliacions mitjançant Polígons
d'Actuació, assumeixen la totalitat de les càrregues d'urbanització, i cedeixen els sòls destinats per
a nous equipaments i espais lliures.
Els sectors han d'afrontar el cost econòmic de la seva part proporcional d'inversió per a totes les
infraestructures dels sistema de sanejament i depuració, abastament d'aigua, energia elèctrica,
telecomunicacions, gas, reg, hidrants, gestió de residus i altres serveis".
També cada sector ha de reservar el 30% del sostre per habitatge de protecció pública, facilitant les
condicions d’accés de la població a l’habitatge.
Les finances municipals també s'ampliaran amb el 15% de l'aprofitament urbanístic dels sectors,
que s’ha de destinar a conservar, administrar i ampliar el patrimoni públic de sòl amb qualsevol de
les finalitats determinades en l’article 160.5 del TRLU.
En conjunt, el planejament assegura que les despeses de transformació del sòl urbà no consolidat
no suposaran despeses addicionals a l'Ajuntament ni a les altres administracions.
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El manteniment posterior dels nous sectors, al suposar despeses fixes de manteniment dels serveis
s'han de compensar amb l'augment dels impostos que graven les noves edificacions i activitats, i
controlant adequadament la sostenibilitat a cadascun dels elements infraestructurals.
L’informe de sostenibilitat econòmica i avaluació econòmica i financera formen part del document
corresponent d’aquest POUM.

Montserrat Giné
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