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NATURALESA DE L’ENCÀRREC - FINALITAT DE LA MODIFICACIÓ POLIGONAL
Es redacta el present Document de Modificació Poligonal per tal de poder desenvolupar part del sector PAU-I-12 que
actualment esta format per dos propietaris independents.
Donat que la voluntat de l’empresa Serviporc S.L. es de traslladar part de l‘activitat a l’emplaçament indicat, es volen
realitzar unes obres a l’actual nau de la Carretera n-240 p.k. 75 on actualment hi ha la nau de Garba S.L..
Les obres tot i ser de tipus menors a l’interior de la part que correspon a les oficines i vestidors del personal treballador,
també volen realitzar alguns arranjaments en façana principal i col·locació d’un nou rètol identificador de l’activitat.
Donat que l’immoble es troba situat dins un PAU (polígon actuació urbanística) cal desenvolupar el sector prèviament a
qualsevol autorització d’obres en aquest sector, concretament el PAU-I-12. Un cop estudiat el procediment i tota la
tramitació requerida, per a poder desenvolupar el sector caldria realitzar els següents documents:
1.
2.

Projecte de divisió poligonal del PAU-I-12.
Projecte de reparcel·lació del PAU-I-12a.

Un cop fetes les previsions de costos de desenvolupar el sector de forma conjunta entre tos dos propietaris (nau de
Garba S.L. / Serviporc SL i bar-restaurant Torrent) es determina que per part del propietari majoritari de superfície dins el
sector no es vol desenvolupar el mateix, doncs ara per ara no requereixen de cap tipus d’obra ni llicencia que els
condicioni a desenvolupar l’activitat actual de bar-restaurant.
Així doncs i veient que l’opció de realitzar l’operació del PAU-I-12 de forma conjunta ara per ara no es viable, es decideix
de realitzar una proposta de divisió poligonal, mantenint els percentatges de superfície, drets i càrregues previstes al
sector de forma que es pugui dividir el mateix sector en dues unitats independents i poder realitzar la part de
procediment urbanístic i urbanització de la part que correspondria a la nau de Garba S.L. (endavant Serviporc S.L.).
La finalitat doncs es la de propiciar la viabilitat de part del sector PAU-I-12 per a poder, disposar de les corresponents
llicències d’obres per a poder posar al dia l’immoble i la corresponent sol·licitud de llicència d’activitats, si s’escau.
INICIATIVA
El present document per a la divisió poligonal del sector PAU-I-12 ha estat redactat per iniciativa privada de SERVIPORC
S.L., amb Nif B-25079104, amb domicili al Carrer Josep Segura i Farré, parcel.la 707, del Polígon Industrial “El Segre” de
Lleida.
La titularitat del sòl en l’àmbit en estudi i corresponent a la parcel.la A es de Serviporc S.L. La finca registral correspon al
número 4.857 de les Borges Blanques (tom 815, llibre 96, foli nº 51 i inscripció 7a). Idufir número: 2500200046275.
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ANTECEDENTS
No hi ha antecedents a nivell individual en aquest emplaçament.
En data de 08.10.2014 s’aprova per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Lleida (endavant CTULL) el document
titulat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL – SECTORS PMU3 i PMU4 de Juneda,
redactat pels arquitectes Sr. David Portolés Martínez i la Sra. Noemí Morell Rivas.
En aquest document s’especifiquen les característiques del sector industrial del municipi de Juneda. Així mateix es
defineixen uns subsectors PAU en diferents àmbits per a la millor gestió i desenvolupament dels sectors. Un d’ells el
sector PAU-I-12 es el que correspon a l’àmbit i propietat en estudi en aquest document. El document fou aprovat
prèviament en data de 19.12.2013 pel ple de l’Ajuntament de Juneda.
Posteriorment a l’aprovació d’aquest document no s’ha realitzat cap gestió urbanística en aquest subsector PAU-I-12.
Dades generals del sector PAU-I-12
SUP. AMBIT
m2
12.447,71

ZONES
Qualificació
7.1

ZONA 1
m2
9.306,46

VIAL
m2
267,65

TA
m2
2.873,60

IEN_Z1
m2st/m2àmbit
0,7

IEB
m2st/m2àmbit
0,52335

SOSTRE
m2
6.514,52

Dades generals del sector PAU-I-12, segons topografia realitzada en data de desembre de 2016.
SUP. AMBIT
m2
12.447,71

ZONES
Qualificació
7.1

ZONA 1
m2
9.306,46

VIAL
m2
267,65

TA
m2
2.873,60

IEN_Z1
m2st/m2àmbit
0,7

IEB
m2st/m2àmbit
0,52335

SOSTRE
m2
6.514,52

4
PAU-I-12
SUP.: 12.448 m²
7.1

TA(Privats)
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ACTIVITAT ACTUAL
L’activitat de l’empresa consisteix en la fabricació i/o modificació de carrosseries de camions per al transport d’animals i
altres feines relacionades amb l’activitat.

ÀMBIT DE LA DIVISIÓ POLIGONAL
Parcel·les incloses dins el T.M. de Juneda, en Sòl Urbà No consolidat, Zona La Plana, clau 7.1 – zona industrial de la
carretera n-240.
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PAU-I-12
SUP.: 12.448 m²
7.1

TA(Privats)
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Es tracta de tres parcel·les de dos propietaris diferents que conformen el sector PAU-I-12.
El sector correspon a tres parcel·les registrals i cadastrals diferents:
Parcel.la A (Nau de Garba). Propietari 1.
Parcel·les B i C (bar restaurant Torrent i esplanada aparcament). Propietari 2.
Part D (zona que cal cedir a vialitat). Propietari 2.
Dades generals.
Parcel.la

Referencia cadastral

Parcel.la A
Parcel.la B
Parcel.la C
Part D

8027029CG1082N0001ER
7629001CG1072N0001UM
7628001CG1072N0001WM
7629001CG1072N0001UM
TOTAL

Superfície (m2)
5.201
3.969
2.330
-11.500

Superfície construïda (m2)
1.870
578
---

Usos
Industrial
Oci, Hostaleria
Sense edificar
Vial - cessió

L’accés a les diferents activitats es realitza per l’actual accés existent des de la carretera N-240 i pel vial lateral que
discorre paral·lel a la via principal.
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Hi ha unes franges de 267,65 m2 entre la parcel.la que corresponen a la zona entre el bar-restaurant i el vial, que
estarien dins el sector i que seria la part que cal cedir com a vial municipal. Aquesta cessió es fa per a poder disposar
d’un vial de pas de 7,50 metres d’amplada a tot el llarg del pas entre ambdues propietats.
Segons les superfícies verificades sobre plànols de planejament de les parcel·les tenen un total de 12.447,71 m2. El
sector segons Planejament vigent te un total de 12.447,71 m2.
REFERENCIA CADASTRAL

SITUACIÓ

TITULARITAT

7629001CG1072N0001UM

Camí Alt 68

Serviporc

Superfície
5.379,46

S.L.
8027029CG1082N0001ER

Carretera Lleida 70

**

3.927,00

7628001CG1072N0001WM

Carretera Lleida 72 (A)

**

2.873,60

sn

Cessió de vials

**

**

267,65
12.447,71

Segons les superfícies verificades sobre plànol topogràfic de les parcel·les tenen un total de 12.447,71 m2, en igual
coincidència amb les superfície de planejament.
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9

El conjunt actual de les tres parcel·les que conformen el PAU-I-12, limita per la banda Nord amb el complex de pistes de
tenis i piscina, per la banda est parcel.la veïna del mateix polígon, per la part sud la pròpia carretera N-240 i el vial
lateral d’acompanyament i a la banda oest un terreny sense edificar.
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Pel que fa a la parcel.la en estudi (Serviporc) els límits son per la banda Nord el complex de pistes de tenis i piscina, per
la banda est parcel.la veïna del mateix polígon, per la part sud la pròpia carretera N-240, la zona d’aparcament del barrestaurant i el vial lateral d’acompanyament, i a la banda oest un vial d’accés a la zona de les pistes de tenis i piscina de
caràcter veïnal (municipal) i mes enllà el propi bar-restaurant, que forma part de PAU-I-12.

ACTIVITATS QUE ES PODEN REALITZAR DINS L’ÀMBIT DEL SECTOR PAU-I-12
Les activitats principals seran
Bàsicament seran les actuals i les contemplades dins l’article 114 de la Modificació Puntual del POUM (PMU-3 i PMU-4).
– Zona industrial de la carretera N-240, clau 7.1 i de la que transcrivim literal a sota:

10
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MARC LEGAL I PLANEJAMENT VIGENT
La redacció del present document per a la Divisió Poligonal del PAU-I-12 s'ajusta a les finalitats típiques i conté les
determinacions pròpies de la seva naturalesa, degudament justificades i desenvolupades, segons estableixen els
següents decrets:
a) TRLUC - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
b) RLUC - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
c) Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme pe/ Decret Legislatiu 1/2010, del 3
d'agost.
d) RPLUU - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
e) Pla territorial parcial de Ponent, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya el 24.07.2007 i publicat al DOGC
número 4982 de 05.10.2007 per la seva vigència.
f) TRLSRU – Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei del Sòl i de
Rehabilitació Urbana.
g) RLS – Reial Decret 1492/2001, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl.
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El planejament vigent actual correspon al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Juneda. Pla General
d´Ordenació Urbana, aprovat definitivament per la CTULL el 07.06.2007 i publicat el DOGC el 28.08.2007. Text refós
publicat el DOGC el 05.12.2007 i posterior text refós publicat el DOGC el 04.05.2015.
Pel que fa al sector, correspon a Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal als sectors PMU 3 i PMU 4, aprovat
definitivament per la CTULL el 08.10.2014 i publicat el DOGC el 20.01.2015.
A sota incorporem de forma literal el text aprovat per la CTULL referent al PA-I-12:

12
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Pel que fa estrictament a les característiques i quadres de dades principals del sector aquestes son:
SUP. AMBIT
m2
12.447,71

ZONES
Qualificació
7.1

ZONA 1 **
m2
9.306,46

VIAL
m2
267,65

TA
m2
2.873,60

IEN_Z1
m2st/m2àmbit
0,7

IEB
m2st/m2àmbit
0,52335

SOSTRE
m2
6.514,52

** Zona edificable del sector. (total sector = Sup. Àmbit + zona TA + Vials)
Així mateix les cessions seran:
a. Les grafiades als plànols d’ordenació.
b. L’equivalent monetari de les cessions corresponents a:

En 7,5 m2 sòl/m2 de sostre de les zones verdes sobre l’increment de sostre a cada parcel.la, el
qual es podrà materialitzar en el moment de sol·licitud de llicencia d’obres. Esmenat per la CTULL
es reprodueix literal: “La reserva de 7,5 m2 de sòl destinat a zones verdes per cada 100 m2
d’increment de sostre en cada parcel.la...”

El 10 % d’aprofitament urbanístic sobre l’increment d’aprofitament permès pel planejament a cada
parcel.la, el qual es podrà materialitzar en el moment de sol·licitud de llicencia obres.
Les superfícies i percentatges de participació (sobre sostre d’aprofitament) sobre plànols planejament son:
Núm. parcel.la

Propietari

Superfície (m2)

Sostre Total

%

A
B

5.379,46
3.927,00

3.765,62

57,80

2.748,90

42,20

D

Serviporc (1)
Bar-restaurant
(2)
Bar-restaurant
(2) Zona TA
Vialitat (3)

267,65

--

--

Sector

PAU-I-12

12.447,71

6.514,52

100,00

C

2.873,60

Fent doncs la relació directa entre càrregues i drets sobre els percentatges del sector tenim que :
SUP. AMBIT
m2
12.447,71

Parcel.la

ZONES
Qualificació
7.1

Sup. Sector
%
100,00

IEN_Z1
m2st/m2àmbit
0,7

IEB
m2st/m2àmbit
0,52335

SOSTRE
m2
6.514,52

5.379,46
3.927,00
2.873,60
267,65

A
B
B
B

7.1
7.1
TA privat
Vials

43,22
56,78

0,7
0,7
-

0,52335
0,52335
-

2.815,34
3.699,18

La relació de costos i despeses per propietaris. Donat que el sector te 2 propietaris amb deures (l’altre propietari es vial
públic) entenem doncs que els percentatges d’actuació sobre el sector son en base a la seva superfície d’aprofitament.
SUP. AMBIT
m2
12.447,71

SUP. APROFITAMENT
m2
6.514,52

5.379,46
7.068,25

3.765,62
2.748,90

Parcel.la
PAU-I-12

ZONES
Qualificació
7.1

Sup. Sector
%
100,00

PAU-I-12 a
PAU-I-12 b

7.1
7.1

57,80
42,20

Sobre el quadre general del sector que reproduïm del document marc:
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AMBIT

Sup.
Polígon

Sup.
Zona

IEN

%

Vialitat

Mitja
Tensió

Aigua
Potable

Aigua
Industrial

Sanejament

Obra
Civil

PAU-I-12

12.447,71

9.306,46

0,7

4,52

35.780,36

77.500,31

3.644,01

6.345,61

24.660,35

5.780,35

PROPIETARI
1

5.379,46

5.379,46

0,7

57,80

20.681,05

44.795,18

2.106,24

3.667,76

14.253,68

3.341,04

PROPIETARI
2

3.927,00
2.873,60
267,65

3.927,00
2.873,60
267,65

0,7
**
***

42,20

15.099,31

32.705,13

1.537,77

2.677,85

10.406,67

2.439,31

** No es previst edificabilitat al tractar-se d’un sòl per a TA (privats).
*** No es previst edificabilitat al tractar-se d’un sòl per a cessió de vials de 267,65 m2.
Així doncs el resultat de la despesa corresponent a la parcel.la 1 (Serviporc) seria el sumatori dels imports anteriors.
AMBIT

Sup.
Polígon

Sup.
Zona

IEN

%

Vialitat

Mitja
Tensió

Aigua
Potable

Aigua
Industrial

Sanejament

Obra Civil

PAU-I-12

12.447,71

9.306,46

0,7

4,52

35.780,36

77.500,31

3.644,01

6.345,61

24.660,35

5.780,35

PROPOSTA
PAU-I-12a

5.379,46

5.379,46

0,7

57,80

20.681,05

44.795,18

2.106,24

3.667,76

14.253,68
TOTAL

3.341,04
88.844,95

Pel que fa a les materialitzacions de les cessions de zona verda i el 10% d’aprofitament urbanístic sobre increment de
l’aprofitament permès en cada parcel.la amb substitució dinerària, restaran les mateixes que les que es recullen al
POUM vigent i que es definiran millor al corresponent projecte de reparcel·lació del PAU-I-12a.
JUSTIFICACIÓ DE LA FORMULACIÓ DEL DOCUMENT PER A LA DIVISIÓ POLIGONAL EN RELACIÓ AL PLA GENERAL I
OBJECTIUS I CRITERIS DE L'ORDENACIÓ
Segons el Decret-Llei DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, la propietat està
capacitada per promoure la divisió poligonal del sector PAU-I-12.
En l’article de la Llei d’urbanisme així s’exposa i els transcrivim literalment a sota:
Article 118
Polígons d'actuació urbanística
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme la gestió urbanística integrada. Els sectors de
planejament urbanístic derivat poden constituir un únic polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos polígons o més. Els
sectors de planejament urbanístic derivat i els polígons d’actuació urbanística poden ésser físicament discontinus. Es poden concretar per
reglament els supòsits de discontinuïtat.
2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d'un polígon d'actuació, el sistema d'actuació, o bé la modalitat
del sistema de reparcel·lació, pot ésser diferent per a cadascun dels polígons.
3. Els polígons d'actuació urbanística es delimiten tenint en compte els requisits següents:
a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació urbanística siguin susceptibles d'assumir les cessions de sòl regulades
pel planejament.
b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que fa als beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un
repartiment equitatiu; a aquest efecte, s'ha d'aplicar, si escau, el que estableix l'article 93.b.
c) Que tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia de l'actuació.
4. La delimitació de polígons d'actuació urbanística inclosos en un sector de planejament es pot efectuar per mitjà de les figures del
planejament urbanístic general o derivat, o bé subjectant-se als tràmits fixats per l'article 119.
5. En sòl urbà la delimitació de sectors subjectes a un pla de millora urbana o de polígons d'actuació urbanística que no hi siguin inclosos
s'ha d'efectuar per mitjà del pla d'ordenació urbanística municipal o del programa d'actuació urbanística municipal, sens perjudici del que
estableix l'article 70.4.
6. La delimitació de polígons d'actuació urbanística que sigui necessària per a la cessió de terrenys per a carrers i vies es pot efectuar
d'acord amb el que disposa l'article 119. La cessió es pot fer mitjançant escriptura pública atorgada per les persones propietàries, que
l'han de sotmetre a l'acceptació de l'ajuntament corresponent.
Article 93
Desenvolupament dels sectors urbanístics en subsectors
Els sectors subjectes a un pla de millora urbana i els sectors de planejament parcial urbanístic poden ésser objecte de desenvolupament
per subsectors, sempre que es compleixin les condicions següents:
a) Es justifiquin la conveniència i l'oportunitat de la promoció.
b) S'acrediti l'equilibri de l'aprofitament urbanístic i de les cessions i càrregues entre el subsector i la resta de l'àmbit o, altrament, es
garanteixi el reequilibrament corresponent mitjançant la cessió de terrenys a l'administració actuant, a compte de la reparcel·lació
ulterior.

Entenem doncs que per a poder desenvolupar part del sector correspon aquesta divisió per a no deixar a una part dels
propietaris sense poder realitzar de forma correcta la seva activitat. Així mateix el repartiment de beneficis i càrregues
serà proporcional a les superfícies de cadascun dels propietaris i es poden establir de forma clara les cessions a realitzar
dins el propi sector o be monetitzades en la documentació registral final un cop feta la reparcel·lació.
L'objectiu d'aquest document per a la divisió poligonal, es la de poder desenvolupar una part de l’actual sector PAU-I-12
donat que un dels propietaris (en aquest cas el majoritari) no requereix de cap actuació urbanística per a desenvolupar
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de forma correcta la seva activitat. L’altre propietari i promotor d’aquest document sí vol realitzar obres i millores en la
seva activitat i es veu limitat urbanísticament al condicionar les llicències oportunes al desenvolupament d’aquest
sector. Es per això que, un cop realitzada la consulta a l’Ajuntament de Juneda, s’ha vist la possibilitat de fer una divisió
poligonal de l’esmentat sector.
Es vol doncs desenvolupar part del sector per a que es puguin realitzar els documents i obres urbanístiques necessàries
per a poder disposar posteriorment de les llicencies oportunes per al desenvolupament correcte de l’activitat.
El criteris d’ordenació i posterior urbanització son els que queden recollits al document marc de la Modificació puntual
del POUM de Juneda als sectors PMU-3 i PMU-4, i concretament als que es refereixen al sector PAU-I-12.
La tramitació del mateix es regirà pel corresponent article 119 del DL.
Article 119
Tramitació dels instruments de gestió urbanística
1. La tramitació regulada per aquest article regeix els instruments de gestió urbanística següents:
a) La divisió poligonal que no continguin els plans urbanístics i la modificació d'aquesta divisió, i també la modificació de la divisió
poligonal continguda en el planejament urbanístic.
b) Els estatuts i les bases d'actuació, en la modalitat de compensació bàsica del sistema de reparcel·lació.
c) Els projectes de reparcel·lació.
d) La determinació del sistema d'actuació i de la modalitat d'aquest que no siguin establerts pels plans urbanístics, i la modificació del
sistema o de la modalitat, siguin o no establerts pels plans urbanístics.
2. La tramitació dels instruments de gestió urbanística a què es refereix l'apartat 1 s'ha d'ajustar a les regles següents:
a) L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant.
b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació completa.
c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual s'ha de concedir audiència a les persones
interessades, amb citació personal.
d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació
pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu, a excepció del projecte
de reparcel·lació, en què el sentit del silenci és negatiu.
e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú,
l’administració n’ha d’ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent.
f) En cas d'incompliment dels terminis de tramitació dels estatuts i les bases d'actuació, pot subrogar-s'hi la comissió territorial
d'urbanisme competent, a instància de les persones particulars, un cop requerida l'adopció de l'acord corresponent en el termini d'un
mes.
g) Un cop aprovats definitivament els projectes de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una còpia diligenciada a la comissió territorial
d'urbanisme competent.
3. Si, en la tramitació dels instruments de gestió a què es refereixen les lletres b i c de l'apartat 1, es produeix l'acord unànime de les
persones propietàries afectades, que ha de constar en document públic, en correspon l'aprovació definitiva a l'administració actuant, que
hi ha d'incorporar les esmenes o les prescripcions que siguin procedents. En aquests supòsits, es prescindeix de l'aprovació inicial i no cal
cap altre tràmit que el d'informació pública, amb audiència simultània a la resta de les persones interessades. El silenci administratiu
positiu es produeix, si s'escau, d'acord amb la regla d de l'apartat 2, i en aquest cas el termini es computa des de la presentació de
l'expedient complet a l'administració actuant.
4. Un cop aprovats definitivament els estatuts i les bases d'actuació a què es refereix l'apartat 1.b, l'administració actuant ha d'adoptar
l'acord d'aprovació de la constitució de les juntes de compensació en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació completa.
En cas contrari, s'entén que l'aprovació ha estat atorgada per silenci administratiu positiu.

Finalment s’inclou l’article 120 en relació a les despeses d’urbanització:
Article 120
Despeses d'urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de reallotjament.
1. Les despeses d'urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes següents:
a) La totalitat de les obres d'urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes d'urbanització amb càrrec al sector de
planejament urbanístic o al polígon d'actuació urbanística.
b) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions i la destrucció de plantacions, d'obres i d'instal·lacions que
siguin exigits per a l'execució dels plans, d'acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl.
c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d'activitats.
d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels projectes d'urbanització i dels instruments
de gestió urbanística.
També són imputables els costos de redacció de les modificacions puntuals del planejament general i dels planejaments de
desenvolupament, promogudes per l’Administració, que comportin un augment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de
la intensitat o transformació dels usos establerts anteriorment.
En els sectors d’interès supramunicipal són imputables els costos de redacció dels plans directors urbanístics i les corresponents
adaptacions dels planejaments generals dels municipis afectats per les determinacions del pla director, i també els dels possibles plans
especials urbanístics, tant autònoms com de desenvolupament que siguin necessaris per al seu desenvolupament.
e) Les despeses de formalització i d'inscripció en els registres públics corresponents dels acords i les operacions jurídiques derivats dels
instruments de gestió urbanística.
f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no-enriquiment injust.
g) Les indemnitzacions procedents per l'extinció de drets reals o personals, d'acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl.
h) Les despeses generades per a l'efectivitat del dret de reallotjament, d'acord amb el que disposa l'apartat 2.
2. En el desplegament de les modalitats del sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació, es reconeix el dret de reallotjament a favor
de les persones ocupants legals d'habitatges que constitueixin llur residència habitual, sempre que compleixin les condicions exigides per
la legislació protectora i sempre que, en el cas d'ésser persones propietàries, no resultin adjudicatàries d'aprofitament urbanístic
equivalent a una edificabilitat d'ús residencial superior al doble de la superfície màxima establerta per la dita legislació.
3. Correspon a la comunitat de reparcel·lació o bé, si s'escau, a la part concessionària de la gestió urbanística integrada, l'obligació de fer
efectiu el dret de reallotjament i d'indemnitzar les persones ocupants legals afectades per les despeses de trasllat i d'allotjament temporal
fins que es faci efectiu el dit dret.
4. Cal posar a disposició de les persones ocupants legals afectades habitatges amb les condicions de venda o lloguer vigents per als de
protecció pública, dins dels límits de superfície propis de la legislació protectora, per tal de fer efectiu el dret de reallotjament.
5. Les despeses d'urbanització es reparteixen entre les persones adjudicatàries de les finques resultants de la reparcel·lació en proporció
al valor d'aquestes. Sens perjudici d'això, s'han de regular per reglament els supòsits en què les persones propietàries tenen la
consideració d'adjudicatàries, a tots els efectes econòmics i jurídics reals derivats de la reparcel·lació.

Pel que fa al DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en el seu article
31 parla del sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat:
Article 31
Sòl urbà consolidat i no consolidat
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31.1 Tenen la condició de sòl urbà consolidat els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal o el programa d'actuació
urbanística municipal inclou en aquesta categoria perquè:
a) Són terrenys que tenen la condició de solar.
b) Són terrenys als quals només manca, per a assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les rasants, o bé completar o
acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a) de la Llei d'urbanisme, tant si han estat inclosos amb aquesta única
finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en un sector subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos.
31.2 Tenen la condició de sòl urbà no consolidat els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal o el programa d'actuació
urbanística municipal inclou en aquesta categoria perquè:
a) Es tracta de sòl urbà inclòs en sectors subjectes a un pla de millora urbana o en polígons d'actuació urbanística que tenen per objecte
completar el teixit urbà o acomplir operacions de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d'usos, de reurbanització, o
qualsevol altra actuació no inclosa en l'apartat 1.b) d'aquest article.
b) Es tracta de terrenys urbans, no inclosos en sectors ni en polígons d'actuació urbanística, que estan destinats en part a vialitat objecte
de cessió obligatòria i gratuïta pel fet que aquesta cessió és necessària per a que la resta del sòl adquireixi la condició de solar i es pugui
construir d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic general.
31.3 El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat en els casos que preveu l'article 31.2 de la Llei d'urbanisme.

Al document de Modificació del POUM classifica el sector PAU-I-12 de SÒL URBÀ CONSOLIDAT. Al mateix text podem
veure que posa en els articles 37 i 38 que tenen relació amb la tramitació que es vol realitzar:
Article 37
Drets dels propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat
Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl urbà consolidat tenen dret a:
a) Completar o acabar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solars, prèvia tramitació i aprovació dels
instruments de planejament i de gestió corresponents en el cas que els terrenys estiguin inclosos a aquests efectes en sectors subjectes a
un pla de millora urbana o en un polígon d'actuació urbanística.
b) Edificar els solars en les condicions i terminis que estableix la Llei d'urbanisme i el planejament urbanístic.
Article 38
Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat
Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl urbà consolidat estan subjectes als deures següents:
a) Costejar i, si s'escau, executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solars, prèvia tramitació i
aprovació dels instruments de planejament i de gestió corresponents en el cas que els terrenys estiguin inclosos a aquests efectes en
sectors subjectes a un pla de millora urbana o en un polígon d'actuació urbanística.
b) Edificar els solars en les condicions i terminis que estableix la Llei d'urbanisme i el planejament urbanístic.
c) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l'habitatge protegit que eventualment els correspongui.

JUSTIFICACIÓ DE L’EQUILIBRI ENTRE BENEFICIS I CÀRREGUES
La justificació de l’equilibri entre beneficis i càrregues queda inclosa en l’apartat posterior de Justificació de l’equilibri
poligonal. Allí es poden veure unes fitxes del sector inicial i dels sector resultant on cadascun per separat indiquen els
valors resultants de la previsió de beneficis i despeses, essent el resultat positiu.
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PROPOSTA

PROPOSTA DE DIVISIÓ POLIGONAL

La proposta es la de dividir l’actual sector PAU-I-12 en dos subsectors de forma que un d’ells es pugui completar el
procés urbanístic i es puguin sol·licitar llicències d’obres o activitats.
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Les superfícies dels sectors inicials i proposats restaria de la següent manera:
REFERENCIA CADASTRAL

SITUACIÓ

7629001CG1072N0001UM

Camí Alt 68

PAU-I-12

5.379,46

8027029CG1082N0001ER

Carretera Lleida 70

PAU-I-12

3.927,00

7628001CG1072N0001WM

Carretera Lleida 72 (A)

PAU-I-12

8027029CG1082N0001ER

Cessió vialitat

Municipal

PLANEJAMENT ACTUAL
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SECTOR

Superfície (m2)

2.873,60
**
TOTAL

267,65
12.447,71
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REFERENCIA CADASTRAL

SITUACIÓ

SECTOR

Superfície (m2)

7629001CG1072N0001UM

Camí Alt 68

PAU-I-12a

5.379,46

PAU-I-12a

TOTAL

8027029CG1082N0001ER

Carretera Lleida 70

PAU-I-12b

7628001CG1072N0001WM

Carretera Lleida 72 (A)

PAU-I-12b

sn

Camins municipals

PAU-I-12b

**

PAU-I-12b

TOTAL

PROPOSTA

5.379,46
3.927,00
2.873,60
267,65
7.068,25

** Aquesta part de cessions es definiran quan es desenvolupi l’altra part de polígon d’actuació urbanística.
Pel que fa a la resta de paràmetres del sector restarien també de la següent manera:
La superfície de la parcel.la A es de 5.379,46 m2 sobre un total de 12.447,71 m2 i li correspon un 43,22 % del sector. Si
mirem aprofitaments li correspon un 57,80 €.

Quadre INICIAL característiques PAU-I-12:
SUP. AMBIT
m2
12.447,71

ZONES
Qualificació
7.1

ZONA 1
m2
9.306,46

VIAL
m2
267,65

TA
m2st/m2sòl
2.873,60

IEN_Z1
m2st/m2àmbit
0,7

IEB
m2
0,52335

SOSTRE
m2
6.514,528

Així mateix les cessions, en el moment del projecte de reparcel·lació, seran:
c. Les grafiades als plànols d’ordenació.
d. L’equivalent monetari de les cessions corresponents a:

En 7,5 m2 de sol/m2 de sostre de les zones verdes sobre l’increment de sostre a cada parcel.la, el
qual es podrà materialitzar en el moment de sol·licitud de llicencia d’obres.

El 10 % d’aprofitament urbanístic sobre l’increment d’aprofitament permès pel planejament a cada
parcel.la, el qual es podrà materialitzar en el moment de sol·licitud de llicencia obres.
La divisió poligonal no modificaria aquestes condicions que es traslladarien als polígons resultants.
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Les superfícies i percentatges de participació sobre plànols planejament son:
Núm. parcel.la

Propietari

Superfície (m2)

Sostre Total

%

A
B

5.379,46
3.927,00

3.765,62

57,80

2.748,90

42,20

D

Serviporc (1)
Bar-restaurant
(2)
Bar-restaurant
(2) Zona TA
Vialitat (3)

267,65

--

--

Sector

PAU-I-12

12.447,71

6.514,52

100,00

C

2.873,60

Quadre FINAL de superfícies dels dos subsectors PAU-I-12a i PAU-I-12b.
PAU-I-12a
SUP. AMBIT
ZONES
m2
Qualificació
5.379,46
7.1

PAU-I-12b
SUP. AMBIT
ZONES
m2
Qualificació
7.068,25
7.1
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ZONA 1
m2
5.379,46

ZONA 1
m2
3.927,00

VIAL
m2
--

VIAL
m2
267.65

TA
m2
--

TA
m2
2.873,60

IEN_Z1
m2st/m2àmbit
0,7

IEN-Z1
m2st/m2àmbit
0,7

IEB
m2st/m2sòl
0,6999

SOSTRE
m2
3.765,62

IEB
m2st/m2àmbit
0,3889

SOSTRE
m2
2.748,90
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En quan a les càrregues que tenen el sector, actualment segons indica la modificació puntual son de:
a.

PAU-I-12
PAU-I-12a
PAU-I-12b
TOTAL PMU

Infraestructures comunes a tot el Sector.

Sup.
Polígon
12.447,71

Sup.
Zona
9.306,46

5.379,46
7.068,25

5.379,46
7.068,25

228.526,95

IEN

Sostre

%

Vialitat

Mitja tensió

0.7

6.514,52

4,52

35.780,36

77.500,31

Aigua
Potable
3.644,01

Aigua
Industrial
6.345,61

Sanejament

Obra civil

24.660,35

5.780,35

0.7
0.7

3.765,62
2.748,90

57,80
42,20

20.681,05
15.099,31

44.795,18
32.705,13

2.106,24
1.537,77

3.667,76
2.677,85

14.253,68
10.406,67

3.341,04
2.439,31

0.7

143.972,57

100,00

790.755,00

1.712.776,36

80.533,61

140.239,48

545.000,00

127.747,15

JUSTIFICACIÓ DE L’EQUILIBRI POLIGONAL
Criteris per a la divisió poligonal.
Son els definits en l’art.118.3 TRLUC:
1. Que per dimensió i característiques siguin susceptibles d'assumir les cessions de sol obligatòries i gratuïtes.
2. Equilibri entre polígons d'un mateix sector pel que fa a beneficis i carregues, el qual s’ha d’acreditar justificant que,
d’acord amb l'art.123 RLUC, no es produeixen diferencies relatives superiors al 15 % en la valoració conjunta dels
aprofitaments i les carregues urbanístiques de cadascun dels polígons en relació a les del conjunt del sector.
3. Entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament l’actuació. S'ha de tenir en compte que, entre d'altres,
s'han de costejar les obres d’urbanització (vialitat, sanejament, subministrament energia, zones verdes,…), les
indemnitzacions per enderrocs, les despeses de redacció i la tramitació de les figures de planejament i de gestió.
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
Es el regulat a l'art. 119 TRLUC i 125 RLUC aplicable als instruments de gestió urbanística:
1. Aprovació inicial (si l’administració actuant es l'Ajuntament, l’òrgan competent es l'Alcalde – art.21.1.j Llei 7/85 (LBRL),
indelegable segons l'art.53.3 Decret Legislatiu 2/2003 (TRLRMLC) pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim local de
Catalunya-: en el termini de 2 mesos des que s'ha presentat la documentació completa.
2. Informació pública per un termini d'un mes, amb audiència als interessats, que s'han de citar personalment. La
publicació s’ha de fer en el BOP, en un dels diaris de mes divulgació, en el tauler d'anuncis de la corporació i a mes, per
mitjans telemàtics.
3. Aprovació definitiva (si l’administració actuant es l'Ajuntament, l’òrgan competent es l'Alcalde – art.21.1.j Llei 7/85
(LBRL) - Notificació de l’aprovació definitiva. Termini màxim: 2 mesos des del venciment del termini d’exposició pública.
I, publicació de l'acord d’aprovació definitiva.
METODOLOGIA PEL CALCUL DE BENEFICIS I CARREGUES
Per calcular l’equilibri en la divisió del polígon i acreditar que, d’acord amb l'art.123 RLUC, no es produeixen diferencies
relatives superiors al 15 % en la valoració conjunta dels aprofitaments i les carregues urbanístiques de cadascun dels
àmbits definits en relació a les del conjunt; es necessari establir el càlcul que justifiqui i garanteixi la viabilitat econòmica
i financera de l’actuació, on s’analitzi els aprofitaments a partir del valor del producte final, en aquest cas el sòl
urbanitzat, descomptant-ne la inversió necessària per poder obtenir-lo, obres d’urbanització incloses totes les despeses
de gestió, financeres, etc. Es a dir: Drets – Deures. I, aplicar-ho a cada un dels àmbits de la divisió.
D'acord amb el TRLSRU i el RLS es procedeix a la seva valoració, als efectes de l'equilibri de beneficis i càrregues, amb la
condició de sol urbanitzat no edificat.
Art 19 RD 1492/2011 (RLS)
≪Articulo 19. Valoración en situación de suelo urbanizado.
...
5. Para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones de transformación urbanística sometidas al régimen de
equidistribución de beneficios y cargas en las que concurran los requisitos previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 21
del texto refundido de la Ley de Suelo, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento.≫

La referencia a l'article 21 de la Llei 2/2008 (TRLS) correspon a l'article 34 de la Llei 7/2015(TRLSRU) que la substitueix.
«Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación
con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:
a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la ordenación
territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho
de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. ...»

Donat que aquest es el cas que ens ocupa, son d’aplicació les determinacions de l'article 27 del RLS
«Artículo 27. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.
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1. En la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en la que los Propietarios ejercitan la facultad de participar
régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, y salvo existencia de acuerdo específico suscrito por la totalidad
los mismos con la finalidad de ponderar las propiedades afectadas entre sí o, en su caso, con las aportaciones del promotor
la actuación o de la Administración actuante, el suelo se tasará por el valor que les correspondería terminada la ejecución,
los términos establecidos en el artículo 22 de este Reglamento. ....»

en
de
de
en

«Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.
...»

L’execució del planejament urbanístic es un procés en el que es materialitzen els beneficis i les càrregues, drets i
deures:
Valor del sol = Σ Ingressos - Σ Despeses
Els deures o despeses son els assenyalats en els articles 44 TRLUC i 40 RLUC, vista la condició de sòl urbà no consolidat
que, d’acord amb la DT2a TRLUC, tenen els terrenys objecte de divisió poligonal.
De forma addicional a aquests drets/deures, l’article 43 TRLUC també preveu, en el cas de les persones propietàries de
sol urbà inclòs en un àmbit d’actuació urbanística, cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl
urbà en que siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector. En la fitxa identificativa del polígon continguda en el POUM, reproduïda en el present document,
s’indica l’adopció quantitativa d’aquest percentatge que atorga als propietaris de sòl urbà definit, el dret al 90% de
l’aprofitament urbanístic del sector referit a llurs finques.
El RDL 7/2015, de 31 d'octubre, (TRLSRU) pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl estableix en l’article 40 que en
la valoració del sol en regim d’equidistribució de beneficis i carregues, s’ha de taxar pel valor que li correspondria si
estigues acabada l’actuació.
«Artículo 40. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.
1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones de suelo de los
propietarios partícipes en una actuación de urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 2 del
artículo 13, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la Administración, a los efectos del reparto de los
beneficios y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera
terminada la actuación. ...»

El desenvolupament reglamentari estableix criteris i mètodes que, entre altres, substitueixen l’Ordre ECO/805/2003, de
27 de marc. L’esmentat desenvolupament reglamentari, actualment vigent, es el RD 1492/2011, de 24 d’octubre, (RLS)
pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sol. L'article 6, RLS es clar en l'aplicabilitat del reglament en
la valoració del sòl de la divisió poligonal als efectes de l'equilibri de beneficis i càrregues.
«Artículo 6. Ámbito de las valoraciones y criterios generales para la valoración.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación
con ellos cuyo objeto sea alguno de los establecidos en el artículo 21.1 del texto refundido de la Ley de Suelo se rigen por lo
dispuesto en dicha ley, y en virtud de la misma, en este Reglamento. ...»

La referencia a l'article 21 de la Llei 2/2008 (TRLS) correspon a l'article 34 de la Llei 7/2015(TRLSRU) que la substitueix
«Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación
con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:
a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la ordenación
territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho
de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. ...»

Ja s'ha referit anteriorment que d'acord a TRLSRU i RLS per a la valoració cal aplicar la consideració de sòl urbanitzat no
edificat (art 22 RLS) I, l’article 37 RDL 7/2015 (TRLSRU) estableix que per a la valoració del sol urbanitzat s’han de
considerar l’ús i l’edificabilitat atribuïts a la parcel·la per l’ordenació urbanística que en permeti taxar el preu màxim per
a la venda i s’ha d’aplicar a aquesta edificabilitat el valor de repercussió del sòl segons l’ús corresponent, determinat pel
mètode residual estàtic. De la quantitat resultant, se n’ha de descomptar, si s’escau, el valor dels deures i carregues
pendents per poder realitzar l’edificabilitat prevista.
«Artículo 37. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es
ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en
su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. Si los
terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y
el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método
residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para
poder realizar la edificabilidad prevista. ... .»

Per tant, considerant l’obligació de repartir equitativament els beneficis i les carregues derivats del planejament
urbanístic conjuntament amb la justificació de la viabilitat de la promoció, es necessari obtenir la valoració del sòl
resultant, finalitzada l’actuació, seguint el mètode residual estàtic.
Donat quer es tracta d’una divisió d’un sector on els usos son idèntics establim els mateixos valors de valors de venda i
valor de cost de construcció a tots dos polígons resultants.
Per a justificar que la divisió poligonal proposada permet l’equilibri entre els polígons, d’acord amb el que disposa
l’article 123 del RLU, cal establir quin és el valor dels beneficis (aprofitaments) i de les càrregues del conjunt del sector,
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i quin és el valor dels beneficis i les càrregues que s’imputen a cada un dels polígons d’actuació urbanística que es
delimiten.

SECTOR PAU‐I‐12

Superfície terreny

12.447,71 m2
IEB 0,52

INGRESSOS
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE SECTOR

PREU VENDA SOSTRE INDUSTRIAL

6.514,52 m2
2.873,60 m2 (zona TA)
2.306,59

470,00 €/m2
18,00 €/m2
total

Zona TA amb benefici per aparcament

470,00 €/m2

3.061.824,40 €
51.724,80 €
TOTAL INGRESOS
3.113.549,20

€

DESPESES
URBANITZACIÓ SECTOR (*)
(*) Segons quadres modificació puntual POUM

vialitat
mitja tensió
aigua potable
aigua industrial
sanejament
obra civil
subtotal

10 % APROFITAMENT SECTOR
Segons document base modificació puntual

10 % sobre sostre

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

7,5 m2 sòl DESTINAT A ZONES VERDES
Segons document base modificació puntual

35.780,36 €
77.500,31 €
3.644,01 €
6.345,61 €
24.660,35 €
5.780,35 €
153.710,99 €

edificabilitat sector = 6.514,52 m2
a 50 €/mst

21.039,65 €

7,5 m2 sòl sobre c/ 100 m2 increment sT (16 €/m2)

5.049,52 €

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

COST DE CONTRUCCIÓ ‐ INDUSTRIAL
Segons barems COAC i revistes (Nau industrial aïllada)
Inclòs despeses gestió
Cessions de sòl
Aplicable a cessions de sòl per a vials

e/m2
415,00

edificabilitat sector = 6.514,52 m2

2.703.525,80 €

267,65 m2
267,65 m2 segons Modif. Puntual POUM
cost urbanitzacio 50 €/m2s

13.382,50 €
TOTAL DESPESES
2.896.708,46
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€

Repercussió solar

17,42

€/m2

Repercussió solar POLIGON INICIAL

17,42

€/m2

Repercussió solar POLIGON A

19,64

€/m2

Repercussió solar POLIGON B

15,73

€/m2
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SECTOR PAU‐I‐12 a

Superfície terreny

5.379,46 m2
IEB 0,70

INGRESSOS
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE SECTOR

PREU VENDA SOSTRE INDUSTRIAL

3.765,62 m2
0,00 m2 (zona TA)
1.728,59

470,00 €/m2
0,00 €/m2
total

Zona TA amb benefici per aparcament

470,00 €/m2

1.769.841,40 €
0,00 €
TOTAL INGRESOS
1.769.841,40

€

DESPESES
URBANITZACIÓ SECTOR (*)
(*) Segons quadres modificació puntual POUM
li correspon el 57,80 % segons aprofitament

vialitat
mitja tensió
aigua potable
aigua industrial
sanejament
obra civil

20.681,05 €
44.795,18 €
2.106,24 €
3.667,76 €
14.253,68 €
3.341,04 €
88.844,95 €

subtotal

10 % APROFITAMENT SECTOR
Segons document base modificació puntual

10 % sobre sostre

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

7,5 m2 sòl DESTINAT A ZONES VERDES
Segons document base modificació puntual

edificabilitat sector = 2.815,34
a 50 €/mst

10.185,15 €

7,5 m2 sòl sobre c/ 100 m2 increment sT (16 €/m2)

2.444,44 €

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

COST DE CONTRUCCIÓ ‐ INDUSTRIAL
Segons barems COAC i revistes (Nau industrial aïllada)
Inclòs despeses gestió
Cessions de sòl
Aplicable a cessions de sòl per a vials

e/m2
415,00

edificabilitat sector = 3,765,62

26

1.562.732,30 €

0,00 m2
Cap cessió. Totes resten al PAU‐I‐12b
cost urbanitzacio 50 €/m2s

0,00 €
TOTAL DESPESES
1.664.206,84

Repercussió solar

100,00%

TOTAL

112,72%

INCREMENT 12,72 %

90,32%

DECREMENT 9,68 %

19,64

17,42
100,00
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€
€/m2

19,64
112,72

15,73
90,32
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SECTOR PAU‐I‐12 b

Superfície terreny

7.068,25 m2
IEB 0,39

INGRESSOS
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE SECTOR

PREU VENDA SOSTRE INDUSTRIAL

2.748,90 m2
2.873,60 m2 (zona TA)
578,00

470,00 €/m2
18,00 €/m2
total

Zona TA amb benefici per aparcament

470,00 €/m2

1.291.983,00 €
51.724,80 €
TOTAL INGRESOS
1.343.707,80

€

DESPESES
URBANITZACIÓ SECTOR (*)
(*) Segons quadres modificació puntual POUM
li correspon el 42,20 % segons aprofitament

vialitat
mitja tensió
aigua potable
aigua industrial
sanejament
obra civil

15.099,31 €
32.705,13 €
1.537,77 €
2.677,85 €
10.406,67 €
2.439,31 €
64.866,04 €

subtotal

10 % APROFITAMENT SECTOR
Segons document base modificació puntual

10 % sobre sostre

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

7,5 m2 sòl DESTINAT A ZONES VERDES
Segons document base modificació puntual

edificabilitat sector = 2,748,90 m2
a 50 €/mst

10.854,50 €

7,5 m2 sòl sobre c/ 100 m2 increment sT (16 €/m2)

2.605,08 €

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

COST DE CONTRUCCIÓ ‐ INDUSTRIAL
Segons barems COAC i revistes (Nau industrial aïllada)
Inclòs despeses gestió
Cessions de sòl
Aplicable a cessions de sòl per a vials

e/m2
415,00

edificabilitat sector = 2,748,90 m2

1.140.793,50 €

267,65 m2
267,65 m2 segons Modif. Puntual POUM
cost urbanitzacio 50 €/m2s

13.382,50 €
TOTAL DESPESES
1.232.501,62

Repercussió solar

15,73

€
€/m2

Taules justificació +-15%

Com a conclusió final s’estableix que la divisió poligonal presentada del PAU-I-12 en PAU-I-12a i PAU-I-12b, està
legalment i degudament equilibrada:
1.

2.

Les repercussions del PAU-I-12a i PAU-I-12b tenen entre si una superfície inferior al 15 % de diferència entre
elles i el polígon inicial.
Repercussió solar

17,42

€/m2

Repercussió solar POLIGON INICIAL

17,42

€/m2

Repercussió solar POLIGON A

19,64

€/m2

Repercussió solar POLIGON B

15,73

€/m2

La resta de càrregues associades a la urbanització del sector, que estan recollides i quantificades al document
marc de la modificació del POUM, son proporcionals a les superfícies aportades per cadascun dels propietaris i
estan dins els 15 % màxim que poden tenir cadascun del sectors a dividir.

En definitiva, queda garantit l’equilibri econòmic entre els dos polígons que es delimiten de conformitat amb els requisits
previstos legalment.

FRANCESC COIT BONET – ARQUITECTE

MODIFICACIÓ POLIGONAL SECTOR PAU-I-12 PER A LA SEVA DIVISIÓ EN UNITATS INDEPENDENTS AL SECTOR INDUSTRIAL DE JUNEDA

27

Segons l’article 123 del Reglament de la Llei del sòl:
Article 123
Equilibri de beneficis i càrregues entre polígons d'actuació urbanística de sectors de planejament derivat
123.1 Quan en un sector de planejament derivat es delimiten dos o més polígons d'actuació urbanística, així com quan es
modifica la delimitació prèviament establerta, no es poden produir diferències relatives superiors al 15% en la valoració
conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que corresponguin a cada un dels polígons, en relació amb la
valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del sector.
L'instrument que estableixi la divisió poligonal del sector de planejament derivat ha d'acreditar el compliment del què estableix
el paràgraf anterior.
123.2 Les diferències que puguin existir entre els polígons d'actuació urbanística, dins dels límits que estableix l'apartat
anterior, s'han de compensar, llevat d'acord unànime sobre criteris diferents, d'acord amb les regles següents:
a) En el cas que es desenvolupi en primer lloc un polígon d'actuació urbanística excedentari, la diferència es compensa
mitjançant la cessió de terrenys susceptibles d'aprofitament privat a favor de l'administració actuant, que els adquireix a títol
fiduciari en representació dels propietaris o propietàries del polígon o polígons deficitaris, o, si concorren els supòsits previstos
en l'article 120.d) de la Llei d'urbanisme, mitjançant compensació en metàl·lic, que s'ha de dipositar davant l'administració
actuant a disposició de la comunitat de reparcel·lació de l'àmbit o àmbits deficitaris, la qual l'ha de percebre quan s’iniciï
l'execució del corresponent àmbit.
b) En el cas que es desenvolupi en primer lloc un polígon d'actuació urbanística deficitari, l'administració actuant se subroga en
el dret de la comunitat reparcel·latòria a participar en la reparcel·lació del polígon o polígons excedentaris, mitjançant
l'assumpció de despeses d'urbanització per un cost econòmic equivalent al dèficit del polígon. Tanmateix, si el polígon s'executa
pel sistema de reparcel·lació en les modalitats de compensació per concertació o de cooperació mitjançant concessió de la
gestió urbanística integrada, la subrogació l'ha d'assumir la persona titular de la gestió urbanística integrada i, si s'executa per
la modalitat de compensació bàsica, la pot assumir voluntàriament la junta de compensació. El dret a participar en el polígon
excedentari recau en qui s'hagi subrogat mitjançant l'assumpció de les despeses d'urbanització.
c) En el cas que l'execució es produeixi pel sistema d'expropiació, les diferències entre els polígons d'actuació urbanística s'han
de tenir en compte i es compensen en la fixació del just preu. Quan els altres polígons s'executin pel sistema de reparcel·lació,
l'administració expropiant o la persona beneficiària de l'expropiació participa en llur execució en els termes establerts en les
lletres a) i b) d'aquest apartat.
123.3 Les regles que estableix l'apartat 2 s'apliquen també per a la compensació de les diferències d'aprofitaments i càrregues
entre els subsectors previstos a l'article 91 de la Llei d'urbanisme i a l'article 114 d'aquest Reglament.

En aquesta compensació entre polígons resultants caldrà doncs que el nou polígon PAU-I-12a compensi la divisió amb la
quantitat de 11.900,00 € per a poder completar el procediment de la corresponent divisió. S’imputarà doncs aquest
càrrega al sector PAU-I-12a com a despesa i al sector PAU-I-12b com a ingrés per a que quedin equilibrats (veure taules
anteriors).
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SECTOR PAU‐I‐12

Superfície terreny

12.447,71 m2
IEB 0,52

INGRESSOS
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE SECTOR

PREU VENDA SOSTRE INDUSTRIAL

6.514,52 m2
2.873,60 m2 (zona TA)
2.306,59

470,00 €/m2
18,00 €/m2
total

Zona TA amb benefici per aparcament

470,00 €/m2

3.061.824,40 €
51.724,80 €
TOTAL INGRESOS
3.113.549,20

€

DESPESES
URBANITZACIÓ SECTOR (*)
(*) Segons quadres modificació puntual POUM

vialitat
mitja tensió
aigua potable
aigua industrial
sanejament
obra civil
subtotal

10 % APROFITAMENT SECTOR
Segons document base modificació puntual

10 % sobre sostre

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

7,5 m2 sòl DESTINAT A ZONES VERDES
Segons document base modificació puntual

35.780,36 €
77.500,31 €
3.644,01 €
6.345,61 €
24.660,35 €
5.780,35 €
153.710,99 €

edificabilitat sector = 6.514,52 m2
a 50 €/mst

21.039,65 €

7,5 m2 sòl sobre c/ 100 m2 increment sT (16 €/m2)

5.049,52 €

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

COST DE CONTRUCCIÓ ‐ INDUSTRIAL
Segons barems COAC i revistes (Nau industrial aïllada)
Inclòs despeses gestió
Cessions de sòl
Aplicable a cessions de sòl per a vials

e/m2
415,00

edificabilitat sector = 6.514,52 m2

2.703.525,80 €

267,65 m2
267,65 m2 segons Modif. Puntual POUM
cost urbanitzacio 50 €/m2s

13.382,50 €
TOTAL DESPESES
2.896.708,46
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€

Repercussió solar

17,42

€/m2

Repercussió solar POLIGON INICIAL

17,42

€/m2

Repercussió solar POLIGON A

17,42

€/m2

Repercussió solar POLIGON B

17,42

€/m2
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SECTOR PAU‐I‐12 a

Superfície terreny

5.379,46 m2
IEB 0,70

INGRESSOS
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE SECTOR

PREU VENDA SOSTRE INDUSTRIAL

3.765,62 m2
0,00 m2 (zona TA)
1.728,59

470,00 €/m2
0,00 €/m2
total

Zona TA amb benefici per aparcament

470,00 €/m2

1.769.841,40 €
0,00 €
TOTAL INGRESOS
1.769.841,40

€

DESPESES
URBANITZACIÓ SECTOR (*)
(*) Segons quadres modificació puntual POUM
li correspon el 57,80 % segons aprofitament

vialitat
mitja tensió
aigua potable
aigua industrial
sanejament
obra civil

20.681,05 €
44.795,18 €
2.106,24 €
3.667,76 €
14.253,68 €
3.341,04 €
88.844,95 €
11.900,00

subtotal

10 % APROFITAMENT SECTOR
Segons document base modificació puntual

10 % sobre sostre

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

7,5 m2 sòl DESTINAT A ZONES VERDES
Segons document base modificació puntual

edificabilitat sector = 2.815,34
a 50 €/mst

10.185,15 €

7,5 m2 sòl sobre c/ 100 m2 increment sT (16 €/m2)

2.444,44 €

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

COST DE CONTRUCCIÓ ‐ INDUSTRIAL
Segons barems COAC i revistes (Nau industrial aïllada)
Inclòs despeses gestió
Cessions de sòl
Aplicable a cessions de sòl per a vials

e/m2
415,00

edificabilitat sector = 3,765,62
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1.562.732,30 €

0,00 m2
Cap cessió. Totes resten al PAU‐I‐12b
cost urbanitzacio 50 €/m2s

0,00 €
TOTAL DESPESES
1.676.106,84

Repercussió solar

100,00%

TOTAL

100,03%

INCREMENT 12,72 %

99,98%

DECREMENT 9,68 %

17,42

17,42
100,00
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€
€/m2

17,42
100,03

17,42
99,98
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SECTOR PAU‐I‐12 b

Superfície terreny

7.068,25 m2
IEB 0,39

INGRESSOS
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE SECTOR

PREU VENDA SOSTRE INDUSTRIAL

2.748,90 m2
2.873,60 m2 (zona TA)
578,00

470,00 €/m2
18,00 €/m2
total

1.291.983,00 €
51.724,80 €

Zona TA amb benefici per aparcament

470,00 €/m2

TOTAL INGRESOS
1.343.707,80

€

DESPESES
URBANITZACIÓ SECTOR (*)
(*) Segons quadres modificació puntual POUM
li correspon el 42,20 % segons aprofitament

vialitat
mitja tensió
aigua potable
aigua industrial
sanejament
obra civil

15.099,31 €
32.705,13 €
1.537,77 €
2.677,85 €
10.406,67 €
2.439,31 €
64.866,04 €
‐11.900,00

subtotal

10 % APROFITAMENT SECTOR
Segons document base modificació puntual

10 % sobre sostre

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

7,5 m2 sòl DESTINAT A ZONES VERDES
Segons document base modificació puntual

edificabilitat sector = 2,748,90 m2
a 50 €/mst

10.854,50 €

7,5 m2 sòl sobre c/ 100 m2 increment sT (16 €/m2)

2.605,08 €

Es pren de referencia edificabilitat total (no romanent)

COST DE CONTRUCCIÓ ‐ INDUSTRIAL
Segons barems COAC i revistes (Nau industrial aïllada)
Inclòs despeses gestió
Cessions de sòl
Aplicable a cessions de sòl per a vials

e/m2
415,00

edificabilitat sector = 2,748,90 m2

1.140.793,50 €

267,65 m2
267,65 m2 segons Modif. Puntual POUM
cost urbanitzacio 50 €/m2s

13.382,50 €
TOTAL DESPESES
1.220.601,62

Repercussió solar

17,42

€
€/m2

Taules justificació Compensació
NORMES URBANÍSTIQUES
La divisió poligonal s’ajustaria a la totalitat de l’actual Modificació del POUM actual i al document de la Modificació del Pla
d'ordenació urbanística municipal als sectors PMU 3 i PMU 4, aprovat definitivament per la CTULL el 08.10.2014 i publicat
el DOGC el 20.01.2015. No es variarà cap article normatiu.
GESTIÓ
Un cop aprovat el document i la divisió poligonal del Sector PAU-I-12 es realitzaria el corresponent projecte de
reparcel·lació del Sector PAU-I-12 A (únic propietari) i posteriorment el projecte d’urbanització del sector, si s’escau.
MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE EN EL MUNICIPI
L’actuació proposada en el present document de Divisió Poligonal no altera la mobilitat de les àrees de modificació
abans aprovades ja que es tracta de definir els usos permesos i de la possibilitat d’implantar nous usos compatibles
amb els actuals i que es preveu que no augmenti de forma substancial l’actual mobilitat, per tant no es considera
necessària la redacció de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que preveu l’article 59.3 c) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE I DE LES DIRECTRIUS
DELS ARTICLES 3 I 9 DEL T.R.L.U.
L’actuació proposada en el present document de Divisió Poligonal no afecta l’objectiu de desenvolupament urbanístic
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sostenible ni les directrius dels articles 3 i 9 del TRLU, ja que mantindrà els usos actuals, i per tant no es considera
necessària la justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius dels
articles 3 i 9, que preveu l’article 59.3 b) del dl 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la Llei d’urbanisme.
MEMÒRIA SOCIAL
L’actuació proposada en el present document de Divisió Poligonal no altera la dotació d’habitatges prevista pel POUM,
per tant no es considera necessària la redacció de la Memòria social que preveu l’article 59.1 h) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
El POUM de Juneda conté l’Agenda i l’Avaluació econòmica i financera que preveu l’article 59.1 e) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme. Ja que les actuacions proposades pel
present document de Divisió Poligonal no alteren substancialment ni la programació temporal ni l’econòmica i financera
de les mateixes, per tant no es considera necessària la redacció de l’esmentat document. No es previst cap obra
d’urbanització important en l’àmbit.
PROGRAMA D’ACTUACIÓ I PLA D’ETAPES
Donat el tipus d'actuació a desenvolupar en l'execució d'aquest instrument de planejament, per la redacció i aprovació
de l'instrument de gestió urbanística i es previst realitzar posteriorment les obres d’urbanització corresponents a la part
proporcional en el sector, s'estableix un única etapa d'actuació, donada la poca envergadura de les obres a realitzar.
INFORME AMBIENTAL
El POUM de Juneda conté l’Agenda i l’Avaluació econòmica i financera que preveu l’article 59.1 e) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme. Ja que les actuacions proposades pel
present document de Divisió Poligonal no alteren els requisits i intencions generals del document de rang superior, no es
considera necessària la redacció de l’esmentat document.
CATÀLEG DE BENS A PROTEGIR
El POUM de Juneda conté el Catàleg de béns a protegir que determina l’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, tanmateix present document de Divisió Poligonal no
afecten als béns individuals inclosos en les fitxes de l’inventari de béns del Servei de Patrimoni Arquitectònic del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
LLEIDA / JUNEDA

SERVIPORC SL
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PLÀNOLS

I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07
I-08
I-09
O-01
O-02

SITUACIÓ – PLA TERRITORIAL DE PONENT – SITUACIÓ GEOGRÀFICA
SITUACIÓ GEOGRAFICA – VISTA AÈRIA
SITUACIÓ GEOGRAFICA – VISTA AÈRIA DETALL
TOPOGRAFIC
TOPOGRAFIC + SUPERPOSICIÓ PLANEJAMENT ACTUAL
INSTAL.LACIONS ACTUALS
PLANEJAMENT VIGENT SECTOR
PLANEJAMENT ACTUAL DETALL – PROPOSTA DIVISIÓ
PLANEJAMENT ACTUAL DETALL – PROPOSTA DIVISIÓ - PROPOSTA URBANITZACIÓ
PROPOSTA PLANEJAMENT DETALL – DIVISIO POLIGONAL
PROPOSTA PLANEJAMENT DETALL – DIVISIÓ POLIGONAL - PROPOSTA URBANITZACIÓ
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FITXES CADASTRALS
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