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1. MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1 Iniciativa
L’Ajuntament de Juneda promou aquesta modificació puntual del POUM de Juneda, atès el
interès públic que representa el manteniment i desenvolupament de les industries existents,
així com la possible implantació de noves industries i en definitiva per garantir la sostenibilitat
de l’àrea industrial més extensa de Juneda.

1.2 Objecte
Els objectes generals d’aquesta modificació son:
1- Establir una ordenació urbanística que afavoreixi el manteniment i desenvolupament de
les indústries implantades efectivament en l’eix de la carretera N-240.
2- Consolidar el teixit industrial de Juneda, tot garantint les seves condicions de
sostenibilitat econòmica i ambiental.

1.3 Localització i àmbit
Descripció general del municipi
El municipi de Juneda es una vila de poc més de 3.400 habitants, que tot i pertànyer a les
Garrigues, té unes característiques més similars a la comarca del Pla d’Urgell, degut a que els
cultius majoritaris son els de regadiu abastits pel mateix Canal d’Urgell . Fa més de trenta anys
i amb la crisis del sector agrícola, es va apostar fort en l’àmbit ramader, essent una zona
puntera en explotacions d’aquest sector. Això comportà que petites empreses locals també
s’adeqüessin a les transformacions del sector primari i es desenvolupessin al mateix ritme.
Avui, Juneda compta amb un seguit d’indústries, que es situen majoritàriament als voltants de
la carretera N-240 i que han constituït una veritable area especialitzada per activitats en la
perifèria de la població. En aquesta zona s’hi ubiquen un escorxador de guatlles URGASA
(amb més de 100 treballadors directes), prefabricats PALAU (24 treballadors directes) ,
carrosseries GARBA (amb 14 treballadors directes), vidres JUNEDA (amb 15-20 treballadors),
pedres BALAGUER (amb 30 treballadors), fred JUNEDA (amb 6 treballadors), ferros PEDRÓS
(amb 5 treballadors), carrosseries WALKING FLOOR (amb 18 treballadors) i garatge MUNIESA
(amb 4 treballadors).
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La localització de les industries en aquesta area s’ha fet d’una manera asistemàtica, amb
actuacions aïllades d’edificació i implantació d’infraestructures. Per la qual cosa hi ha
actualment dèficits importants o disfuncions entre les necessitats globals de l’àrea i les
dotacions urbanes existents.
Tot i així, les indústries implantades han desenvolupat les seves activitats, i l’àrea constitueix
“de facto” el sector de més gran dinamisme econòmic de la població, amb un abast que supera
l’àmbit exclusivament municipal.

1.4 Regim urbanístic vigent
El POUM aprovat l’any 2007, estableix per aquesta àrea la classificació de sòl urbà no
consolidat i delimita dos Plans de Millora Urbana, PMU-3 I PMU-4, de superfícies 12,20 Ha. i
14,27 Ha. per als que es fixen les següents condicions de desenvolupament:
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Article 113 – Pla de Millora urbana 3, PMU-3
1- Objectius: Completar la urbanització del vial paral·lel a la carretera N-240, que dóna
accés a totes les activitats industrials implantades al nord de la mateixa.
2- Àmbit: Situat a l’est del casc urbà, a la banda nord de la carretera N-240. Localització,
plànol d’ordenació O.1.c, E, 1/2.000.
3- Règim de sòl: sòl urbà no consolidat
4- Superfícies
Vials
Industrial (6)
Total polígon

19.663,09 m2

16,12 %
2

83,88 %

2

100,00 %

102.290,36 m
121.953,45 m

5- Condicions d’ordenació, edificació i ús. Ordenació d’ús industrial, d’acord amb la
regulació de la zona industrial, clau 6.
6- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PMU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PMU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL _ SECTORS PMU3 I PMU4_
Ajuntament de Juneda
5

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DE PLANEJAMENT
Setembre 2011

en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PMU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia– hidràulica,
inundabilitat.
7- Edificabilitat, densitat i cessions
-

Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2

- Cessió de vials: 16,12% d’acord amb els percentatges del quadre de superfícies
- Cessió d’espais lliures i equipaments, d’acord amb l’article 65 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Cessió de sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
8- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PMU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.

Article 114 – Pla de Millora urbana 4, PMU-4
1- Objectius: Completar la urbanització del vial paral·lel a la carretera N-240, que dóna
accés a totes les activitats industrials implantades al sud de la mateixa.
2- Àmbit: Situat a l’est del casc urbà, a la banda sud de la carretera N-240. Localització,
plànol d’ordenació O.1.c, E, 1/2.000.
3- Règim de sòl: sòl urbà no consolidat
4- Superfícies
Vials
Industrial (6)
Total polígon

28.516,88 m2

19,98 %
2

80,02 %

2

100,00 %

114.188,20 m
142.705,08 m

5- Condicions d’ordenació, edificació i ús. Ordenació d’ús industrial, d’acord amb la
regulació de la zona industrial, clau 6.
6- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PMU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PMU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà
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en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PMU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia –
hidràulica, inundabilitat.
7- Edificabilitat, densitat i cessions
-

Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2

- Cessió de vials: 19,98% d’acord amb els percentatges del quadre de superfícies.
- Cessió d’espais lliures i equipaments, d’acord amb l’article 65 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Cessió de sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
8- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PMU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.

1.5 Antecedents urbanístics dins l’àmbit de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal de Juneda
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Juneda.
El planejament vigent en el moment de redactar aquesta modificació puntual és el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Juneda, aprovat el seu text refós definitivament, per la
comissió d’Urbanisme de Lleida, en data 2 d’abril i 7 de juny, i data de publicació 28 d’agost de
2007.
I subjecte a dues modificacions puntuals:
1. MODIFICACIÓ DE LA INICIATIVA I LES COMPETÈNCIES, (Art 6) Aprovada per la
comissió d’Urbanisme de Lleida, en data 20 de novembre de 2008 i publicada en data
26 de febrer de 2009,
2. MODIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I ARTICULAT, Aprovada per la comissió d’Urbanisme
de Lleida, en data 21 de desembre de 2010 i publicada en data 12 de gener de 2011.

Tramitació urbanística del POUM i les seves possibles mancances
Des de l’agost de 2007, quan es va publicar el POUM fins a dia d’avui, la situació urbanística
de Juneda ha patit un seguit de disfuncions que van comportar inicialment recursos d’alçada al
Conseller; els quals varen ser estimats, i amb posterioritat gestions diverses davant els
responsables de la Direcció General d’Urbanisme. Darrerament s’ha aprovat i publicat al DOCG
per part d’urbanisme, la modificació puntual del POUM de Juneda MODIFICACIÓ DEL SÒL
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URBÀ I ARTICULAT, que comporta el canvi en 31 Articles de les corresponents Normes
Urbanístiques.
Amb tot, existeix una situació urgent en el àmbit del PMU-3 i PMU-4 que preocupa al municipi i
no permet que les poques empreses amb ganes i necessitats d’invertir, puguin desenvoluparse i donar feina al sector constructiu que tanta falta fa.
En lo successiu s’exposa l’anàlisi de les diverses fases i propostes urbanístiques que es van
realitzar pel sector prèviament i durant la tramitació del planejament i com definitivament
s’estableix la delimitació en el POUM d’àmbits de planejament derivat (PMU-3 i PMU-4).

FASE I:
L’àmbit de la zona industrial descrita, es classificava en les antigues NNSS com sòl urbà
qualificat d’industrial, en el seu Capítol 6 “ Zona Industrial, clau 6” Article 28 – Condicions de
l’edificació, que especifica que comprenen aquells sòl urbans en els que es poden instal·lar els
usos exclusius o preferentment industrials. Amb les següents condicions:
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Plànol d’ordenació de les NN.SS

FASE II:
•

En data 7 de juliol de 2003 s’inicia la tramitació del PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA DE JUNEDA.

•

En data 7 d’agost de 2003, l’Ajuntament de Juneda aprova l’avanç del PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA , obrint un període de suggeriments.

•

En data 14 de juliol de 2005, l’Ajuntament de Juneda aprova inicialment el Pla
d’Ordenació Urbanística municipal, en aquesta es proposava en l’àmbit de la zona
descrita anteriorment tota una sèrie de Plans de Millora que tenien com a objectiu
principal obtenir la cessió i urbanització dels vials laterals de la carretera N-240. En
aquest plantejament es justifica la no aplicació de les cessions de l’article 43 de la
llei 2/2002 que corresponen a les del 10% d’aprofitament urbanístic i també es
justifica la no aplicació de les cessions d’espais verds i equipaments.

•

S’obre període d’al·legacions a la proposta.
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En data 29 de desembre el departament d’Urbanisme de Lleida, emet informe previ favorable a
la proposta de l’aprovació inicial, tot i que especifica que caldrà esmenar-la i completar-la
d’acord amb els termes de l’apartat de valoració. En el que afecta a la zona industrial que
estem tractant, es proposa el següent:
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•

En data 12 de gener de 2007, l’Ajuntament de Juneda aprova provisionalment el
Pla d’Ordenació Urbanística municipal, en aquesta es proposava en l’àmbit de la
zona descrita anteriorment dos polígons d’actuació un a cada banda de la
Carretera Nacional, amb l’objectiu de completar la urbanització del vial paral·lel a la
carretera N-240, que dóna accés a totes les activitat industrials implantades. En
quan a cessions es requerien únicament les de vialitat. Per tant l’ajuntament es
ratifica en la seva postura de remarcar que la zona, es una zona ja consolidada
com a urbana simplement amb manca d’urbanització i no creu necessàries cap
tipus de cessions.

•

Aquest document no fou exposat al públic.

•

Les modificacions introduïdes per l’Ajuntament, van ser a instància de la Comissió
d’Urbanisme i no es va requerir per l’esmentada CTU que s’exposes al públic les
indicades modificacions.
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En data 2 d’abril la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, aprova definitivament el Pla
d’Ordenació urbanística municipal de Juneda, supeditant-ne la seva executivitat a la
presentació d’un text refós, incorporant tota una sèrie de prescripcions. Entre elles la que afecta
a la zona industrial que estem analitzant és la següent:
“....... 12. Cal que els PAU 10 i PAU 11 siguin determinats com a plans de millora urbana.......”
•

En data 17 de maig de 2007, l’Ajuntament de Juneda aprova la verificació del text
refós, és en aquesta proposta on s’incorpora i es delimiten els plans de millora
urbana actuals.

•

Aquest document tampoc fou exposat al públic.

•

Les modificacions introduïdes per l’Ajuntament, van ser a instància de la Comissió
d’Urbanisme i no es va requerir per l’esmentada CTU que s’exposes al públic les
indicades modificacions.
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En data 7 de juny de 2007 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, dona conformitat al
Text Refós del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Juneda, introduint d’ofici una sèrie de
prescripcions, però cap relacionada amb l’àmbit d’anàlisi.

1.6 Descripció i característiques de l’estat actual de l’àmbit
L’àmbit de la modificació compren uns terrenys que es desenvolupen linealment a costat i
costat i al llarg de la carretera N-240 , en l’accés oest a la població , des del camí de la Coriola
fins al inici del carrer Prat de la Riba, en una distancia longitudinal d’uns 900 metres i una
amplada màxima de 450 metres. En els antecedents s’han enumerat les empreses que ja estan
efectivament implantades, tot i que a la part central de l’àrea i al sud de la carretera hi ha uns
àmbits encara vacants o amb cultius residuals. El terrenys segueixen una pendent suau i
uniforme en el sentit de la carretera, però en el sentit transversal la plataforma s’acaba
abruptament en desnivells superiors als 5 metres.

En l’actualitat el fet fonamental que

caracteritza l’àrea es la carretera N-240. Sobre la mateixa plataforma existeixen el camí del
Llantiar , que fa la funció de via lateral en la secció nord de l’àrea, mentre que en la part sud
existeix una via lateral sense asfaltar.
Hi ha implantades infraestructures lineals de subministrament d’aigua potable a banda i banda
de la carretera així com una xarxa de desguassos transversals que conflueixen a traves dels
camins agrícoles cap al torrent de la Femosa. Diverses línees elèctriques, estacions de
transformació i xarxes de telecomunicacions s’han implantat d’una manera aleatòria segons les
necessitats de les pròpies industries.
PROPIETARI
URGASA
BARBERA MATEUS
FERRÓS PEDRÓS
FRED JUNEDA
CLOTA ELECTRICITAT
FRED JUNEDA
TALLERS ALBA-PELLICER
TALLERS MUNIESA
GERMANS BALAGUÉ

RESTAURANT TORRENT
TALLERS GARBA
VIDRES JUNEDA
UNIO DE FINQUES PALAU
DINAMIC FLOOR

ÚS

SUP (m). PARCEL·LA
DINS
POLIGONS PROPOSATS

Industrial
Industrial
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Industrial
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Activitat
terciaria
Industrial
Sense ús
Industrial
Industrial
Industrial
Sense ús
TOTAL

TOTAL SUPERFICIE INDUSTRIAL (m)
TOTAL SUPERFICIE VACANT O AMB CULTIUS RESIDUALS (m)

27693,94
7658,16
4307,68
1620,74
12047,08
1589,4
1128,57
3327,83
11569,07
11564,6
1491,5
3892,9
2660,51
6049,61
6322,3
3051,9
5199,3
5819,5
6331,57
61669,87
6692,27
449,22
192137,52
158783,42
33354,1
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

2.1 Objectius de la Modificació del Planejament proposada
Els objectius de la present modificació puntual:
1.

Consolidar el teixit industrial de Juneda, tot garantint les seves condicions de

sostenibilitat econòmica i ambiental.
2.

L’establiment d’una ordenació pormenoritzada amb delimitació d’unitats d’actuació per

tal de facilitar la gestió urbanística d’aquestes àrees i garantir la seva urbanització amb la
implantació sistemàtica del serveis mínims urbanístics.
3.

Crear àrea de sòl industrial per permetre l’extensió de l’activitat industrial preexistent en

la zona d’accés des de la ciutat de Lleida.
4.

Regular les condicions de l’edificació de la clau 6a, industria gran, per tal d’ajustar-los a

les necessitats de l’activitat industrial emplaçada.
5.

Obtenir gratuïtament sòl per part de l’Ajuntament de Juneda, destinat a vialitat i la seva

corresponent urbanització.

2.2 Justificació de la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència amb relació
als interessos públics i privats concurrents
La necessitat i la conveniència de la modificació puntual es justifica pels següents motius
d’interès públic:
1. El reconeixement de la condició de sòl urbà consolidat, tal com queda establert en l’art.
26 i 30 del D. L. 1/2010, de 3 d’agost, del que efectivament ja disposen els terrenys
inclosos en els actuals sectors PMU 3 i PMU 4 del POUM de Juneda, al comptar
aquests amb serveis urbanístics implantats i constituir un area consolidada amb els
mateixos usos previstos en el POUM.
Pel que fa als serveis urbanístics existents es pot constatar en el plànol d’informació I06
SERVEIS ACTUALS i en la memòria de la informació, la implantació sistemàtica d’una
xarxa

de

distribució

d’aigua

potable

connectada

a

la

xarxa

municipal

de

subministrament d’aigua potable, la existència de col·lectors d’evacuació d’aigües
residuals que

condueixen les aigües residuals fins al barranc de La Femosa, la

existència de xarxes de telecomunicacions i igualment d’energia elèctrica amb cinc
estacions transformadores implantades.
Pel que fa a la consolidació urbana de l’àrea de referència es evident que la estructura
parcel·laria de les àrees incloses en els sectors de referència no correspon en absolut a
terrenys de caràcter agrícola. Ben al contrari s’ha anat produint en aquesta area un
procés de parcel·lació vinculat als usos industrials que s’han implantat com a mínim
des dels anys 60 del segle XX, aprofitant, com en tants altres casos l’accessibilitat que
oferien les carreteres preexistents. Una gran part d’aquestes parcel·les estan ocupades
per industries o edificacions on es porten a terme usos terciaris i que paral·lelament als
processos d’implantació i desenvolupament de les seves activitats, han anat tramitant i
obtenint les corresponents llicencies urbanístiques i autoritzacions administratives
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d’activitat, i conseqüentment exerceixen legalment les seves activitats (s’adjunta un
resum de les llicencies atorgades en el àmbit de referència en l’annex 2 de la present
memòria ).

2. La actual situació de profunda crisis econòmica fa imprescindible, com un objectiu que
ultrapassa la mera conveniència particular de les industries implantades en aquesta
area de garantir tant la consolidació de les empreses existents com les iniciatives que
puguin conduir a l’ampliació del teixit productiu de Juneda. Es considera fonamental
en aquest sentit la simplificació dels processos urbanístics , que tot i conduents de
manera necessària a la correcta implantació de les activitats en el territori, poden
generar càrregues superiors a les assumibles per les indústries existents. Els objectius
de la modificació puntual que ara es tramita estan dirigits en lo immediat a flexibilitzar i
facilitar, tot complint la legalitat urbanística vigent, el desenvolupament dels processos
de gestió urbanística i com a conseqüència de lo anterior, possibilitar el
desenvolupament del teixit industrial de Juneda.
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3. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

3.1 Criteris d’ordenació
Els criteris urbanístics que determinen la proposta d’ordenació modificada son els següents:
I. Es proposa inicialment l’ajust de les delimitacions actuals del sòl urbà segons criteris
d’adaptació a la topografia i a les condicions d’accessibilitat de les parcel·les
d’aprofitament privat.
II. Es proposa l’establiment d’una ordenació pormenoritzada de l’àmbit, amb la definició
de la qualificació i de les figures de gestió. Es precís que les condicions d’ordenació;
distancies a partions, alineacions i límits d’edificació derivats de les proteccions de la
carretera N-240, s’adaptin a l’edificació existent per a evitar situacions innecessàries
de fora d’ordenació, i per tant carregues suplementàries en el desenvolupament dels
polígons d’actuació
III.

Es proposa que la delimitació dels polígons d’actuació es faci de manera que aquestos
s’ajustin a les condicions de propietat, tot tenint en consideració les situacions diverses
de cada propietari respecte al grau de consolidació de les seves activitats.

IV. Es considera que la finalitat del pla es troba en aconseguir un correcta implantació dels
serveis urbanístics que garanteixen les condicions de desenvolupament i sostenibilitat
ambiental de les activitats industrials ja preexistents, i que constitueixen el principal
pulmó econòmic de la ciutat i de part de la comarca

3.2 La vialitat
Com ja s’ha fet esment les industries implantades en l’àrea s’han recolzat sobre l’accessibilitat
generada per la N-240 . La proposta d’ordenació, en tant que es pretén la regularització de la
situació existent, estableix un sistema de vies laterals a la carretera i integra l’avantprojecte de
construcció de rotondes redactat pel Ministeri de Foment. La secció d’aquesta via composta
preveu la construcció de amplies mitjanes de separació entre les vies laterals i la carretera
nacional, que a més de la seva funció pròpia vinculada a la seguretat, incorporaran diversos
nivell de vegetació, en funció de les condicions d’intervenció que admeti el ministeri de Foment.
En les vies laterals s’integraran també dos carrils - bici que entroncaran amb els recorreguts
urbans del poble.
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3.3 La regulació de les zones
Es proposa precisar la normativa urbanística d’aplicació mitjançant la definició d’una regulació
específica per aquesta area que manté el regim d’usos previstos en la “Zona d’edificació
industrial aïllada (clau 7)” de les Normes Urbanístiques vigents. La modificació fonamental es
que, tot i que s’utilitza com a base de regulació un tipologia edificatòria aïllada en parcel·la,
s’introdueixen mecanismes d’adaptació a la diversitat de situacions que presenta l’edificació
existent, de manera que s’evitin situacions de fora d’ordenació i per tant d’obligacions d’extinció
de bens que generessin indemnitzacions inassolibles pels propietaris inclosos en cada polígon
delimitat. En aquest sentit la regulació de les alineacions a vial de les edificacions es fa
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mitjançant la distinció entre la pròpia alineació de vial, entesa com separació entre espai públic
i privat, i la línea d’edificació, generada per l’aplicació del Reglament de Carreteres, la qual
adquireix respecte a la parcel·la el caràcter d’una envolupant màxima de l’edificació. La franja
paral·lela així definida entre les dues línies, la de vialitat i la d’edificació, continuarà tenint la
condició de sòl d’aprofitament privat, si be inedificable. Es preveu que aquesta franja tingui com
a funció fonamental la localització d’enjardinaments i la situació dels aparcaments propis de
cada industria. S’aconsegueix mitjançant aquest dispositiu, en primera instancia, que els
edificis situats dintre de l’actual línia d’edificació generada per la carretera no restin fora
d’ordenació, si no

sotmesos exclusivament al regim de volum disconforme. Finalment la

concreció de les obres d’urbanització permetrà generar una avinguda amb quatre alineacions
d’arbres; les dues de les mitjanes de separació de les vies laterals i les dues límit de les
frangés abans esmentades.
En la regulació de les zones s’introdueix un índex d’edificabilitat neta, diferenciat en funció de
les característiques de les industries existents. En qualsevol cas l’aprofitament urbanístic que
resulta del conjunt de polígons d’actuació urbanística en que es subdivideix l’àmbit d’actuació
es inferior a l’aprofitament establert en el POUM vigent.
SUPERFICIE I SOSTRE PMU-3 I 4 SEGONS POUM VIGENT
SUP(m)

Index Ed.

SOSTRE(m2)

PMU3

121953,45

0,6

73172,07

PMU4

142705,08

0,6

85623,048

TOTAL

264658,53

158795,118

3.4 Els polígons d’actuació
La proposta defineix tres polígons d’actuació en funció de les característiques dels serveis
implantats, de manera que el reforç i la implantació dels que no estiguin complerts es pugui
desenvolupar amb la major independència possible, y també de les característiques de
l’estructura de propietat. La modificació substitueix el contingut del l’actual article 113 i 114 de
les Normes Urbanístiques del POUM per dos de nous a on s’estableixen els paràmetres
urbanístics dels nous polígons d’actuació i la seva ordenació.
EDIFICABILITAT PROPOSADA PER ALS NOUS POLÍGONS D'ACTUACIÓ
TIPUS DE
CLAU
PAU-I01
PAU-I02

PAU-I03

SUP. DE
ZONA

Index
Ed.

SOSTRE

SUP.VIALITAT SUP.POLIGON

Clau 7.1

35352,09

0,7

24746,463

1491,92

36844,01

Clau 7.1
Clau 7.2
Clau 7.3
Clau 7.1

5928,42
18092,88
24626,64
18925,33

0,7
1
0,7
0,7

4149,894
18092,88
17238,648
13247,731

12980,73

80554,03

Clau 7.1
Clau 7.3
Clau 7.1

24641,8
61669,87
7141,52

0,7
0,7
0,7

17249,26
43168,909
4999,064

11404,78

104985,92

TOTAL

142892,849

222383,96
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4. RESUM COMPRENSIU

4.1 Objectius de la proposta de modificació
I. Es proposa inicialment l’ajust de les delimitacions actuals del sòl urba segons criteris
d’adaptació a la topografía i a les condicions d’accesibiltat de les parcel·les
d’aprofitament privat.
II. Es proposa l’establiment d’una ordenació pormenoritzada de l’àmbit, amb la definició
de la qualificació i de les figures de gestió. Es precís que les condicions d’ordenació;
distancies a partions, alineacions i límits d’edificació derivats de les proteccions de la
carretera N-240, s’adaptin a l’edificació existent per a evitar situacions innecessàries
de fora d’ordenació, i per tant carregues suplementàries en el desenvolupament dels
polígons d’actuació
III.

Es proposa que la delimitació dels polígons d’actuació es faci de manera que aquestos
s’ajustin a les condicions de propietat, tot tenint en consideració les situacions diverses
de cada propietari respecte al grau de consolidació de les seves activitats.

IV. Es considera que la finalitat del pla es troba en aconseguir un correcta implantació dels
serveis urbanístics que garanteixen les condicions de desenvolupament i sosteniblitat
ambiental de les activitats industrials ja preexistents, i que constitueixen el principal
pulmó econòmic de la ciutat i de part de la comarca

4.2 Plànol d’ordenació modificat
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4.3 Àmbit de suspensió de llicencies
S’estableix com a àmbit de suspensió de llicencies la totalitat de l’àmbit d’actuació objecte de
modificació puntual segons el plànol següent:

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL _ SECTORS PMU3 I PMU4_
Ajuntament de Juneda
29

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DE PLANEJAMENT
Setembre 2011

5. NORMES URBANÍSTIQUES

5.1 Articulat vigent
Article 113 – Pla de Millora urbana 3, PMU-3
1- Objectius: Completar la urbanització del vial paral·lel a la carretera N-240, que dóna
accés a totes les activitats industrials implantades al nord de la mateixa.
2- Àmbit: Situat a l’est del casc urbà, a la banda nord de la carretera N-240. Localització,
plànol d’ordenació O.1.c, E, 1/2.000.
3- Règim de sòl: sòl urbà no consolidat
4- Superfícies (Orientatives)
Vials
Industrial (6)
Total polígon

19.663,09 m2

16,12 %

2

83,88 %

2

100,00 %

102.290,36 m
121.953,45 m

5- Condicions d’ordenació, edificació i ús. Ordenació d’ús industrial, d’acord amb la
regulació de la zona industrial, clau 6.
6- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PMU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PMU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà
en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PMU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia –
hidràulica, inundabilitat.
7- Edificabilitat, densitat i cessions
- Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2
- Cessió de vials: la determinarà exactament el document de planejament derivat.
- Cessió d’espais lliures i equipaments, d’acord amb l’article 65 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Cessió de sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
8- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PMU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.
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Article 114 – Pla de Millora urbana 4, PMU-4
1- Objectius: Completar la urbanització del vial paral·lel a la carretera N-240, que dóna
accés a totes les activitats industrials implantades al sud de la mateixa.
2- Àmbit: Situat a l’est del casc urbà, a la banda sud de la carretera N-240. Localització,
plànol d’ordenació O.1.c, E, 1/2.000.
3- Règim de sòl: sòl urbà no consolidat
4- Superfícies (Orientatives)
Vials
Industrial (6)
Total polígon

28.516,88 m2

19,98 %

2

80,02 %

2

100,00 %

114.188,20 m
142.705,08 m

5- Condicions d’ordenació, edificació i ús. Ordenació d’ús industrial, d’acord amb la
regulació de la zona industrial, clau 6.
6- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PMU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PMU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà
en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PMU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia –
hidràulica, inundabilitat.
7- Edificabilitat, densitat i cessions
- Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2
- Cessió de vials: la determinarà exactament el document de planejament derivat.
- Cessió d’espais lliures i equipaments, d’acord amb l’article 65 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Cessió de sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
8- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PMU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.
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Article 128 – Sector urbanitzable industrial número 2, SUD-I-2
1- Objectius: Desenvolupar un sector industrial entre el Pla Parcial aprovat definitivament
SUD-I-1, la carretera de Torregrossa i l’actual sòl urbà industrial.
2- Àmbit: Situat al nord del casc urbà, a l’altra banda de la carretera de Torregrossa.
Localització, plànol d’ordenació O.1.b, E, 1/2.000.
3- Superfícies (Orientatives)
12.510,11 m2

16,02 %

2

10,00 %

2

5,00 %

Industrial

53.881,06 m

2

68,98 %

Total polígon

78.107,26 m2

100,00 %

Vials
Espais lliures
Equipaments

7.810,73 m
3.905,36 m

4- Paràmetres bàsics
- Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2.
5- Condicions d’ordenació, edificació i ús: ordenació d’ús industrial d’acord amb les
determinacions del Pla Parcial que el desenvolupi. El Pla Parcial definirà si és necessària
més vialitat.
6- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PPU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PPU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà
en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PPU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia –
hidràulica, inundabilitat.
7- Cessions mínimes al municipi de vials, espais lliures, equipaments i serveis tècnics: Les
determinarà exactament el document de planejament derivat, d’acord amb els
percentatges del quadre de superfícies del sector tot respectant el contingut de l’article
65 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
8- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PPU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.
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Article 129 – Sectors urbanitzables industrials número 3, SUD-I-3a i SUD-I-3b
1- Objectius: Crear un sector industrial amb front a la carretera N-240 i òptima accessibilitat
potenciant l’efecte aparador.
2- Àmbit: Situat a l’est del casc urbà, al nord de la carretera N-240. Localització, plànol
d’ordenació O.1.a, E, 1/2.000.
3- Superfícies (Orientatives)
SUD-I-3a
Vials
Espais lliures
Equipaments

20.211,07 m2

9,65 %

20.949,66 m

2

10,00 %

10.474,83 m

2

Industrial

157.860,99 m2

Total polígon

209.496,55 m2

5,00 %
75,35 %
(indicatiu)
100,00 %

13.545,71 m2

7,02 %

2

10,00 %

2

5,00 %
77,98 %
(indicatiu)
100,00 %

SUD-I-3b
Vials
Espais lliures
Equipaments

19.292,30 m

9.646,15 m

2

Industrial

150.438,82 m

Total polígon

192.922,98 m2

4- Paràmetres bàsics
- Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2.
5- Condicions d’ordenació, edificació i ús: ordenació d’ús industrial d’acord amb les
determinacions del Pla Parcial que el desenvolupi. El Pla Parcial definirà si és necessària
més vialitat. El Pla Parcial haurà de fer-se càrrec de la connexió viària en sòl no
urbanitzable amb el SUD-I-2.
6- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PPU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PPU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà
en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PPU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia –
hidràulica, inundabilitat.
7- Cessions mínimes al municipi de vials, espais lliures, equipaments i serveis tècnics: Les
determinarà exactament el document de planejament derivat, d’acord amb els
percentatges del quadre de superfícies del sector tot respectant el contingut de l’article
65 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
8- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PPU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.
9- Aquests sectors SUD-I-3a i SUD-I-3b es podran desenvolupar per separat o
conjuntament, si les condicions de gestió ho fan aconsellable. També es podrà subdividir
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el sector proposat en dos o més subsectors, d’acord amb l’article 114 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i amb la
tramitació indicada a l’article 113 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. En el plànol d’ordenació figura la línia de
subdivisió poligonal, que podrà ser adoptada pel desenvolupament en subsectors o
modificada justificadament.
Si es dona el cas, cada un dels subsectors podrà constituir un sol sector de planejament
derivat, en quant a ordenació i tramitació, però s’haurà de definir la proporció de
contribució a les despeses de connexions exteriors, infrastructures comunes, etc.
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5.1 Articulat proposat
Article 113 – Polígons d’actuació urbanística industrials, PAU-I-01, PAU-I-02 i PAU-I-03.
PAU I 01
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les dotacions establertes en el POUM, realitzar la
urbanització necessària de la vialitat lateral de la Carretera N-240 i garantir les
condicions d’equidistribució.
2- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si be el projecte de reparcel·lació
podrà ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5 % de la seva superfície total.
3- Regim del sòl: sòl urbà consolidat.
4- Cessions: Les grafiades en els plànols d’ordenació
5- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m2 són orientatives en funció
del establert al punt 2 d’aquesta fitxa.
SUP.ÀMBIT

ZONES

ZONA 1

VIAL

m2

qualificació

m2

m2

36.844,01

7.1

35.352,09 1.491,92

IEN_Z1

IEB

SOSTRE

m2st/m2sòl m2st/m2àmbit
0,7

0,67

m2
24.746,46

6- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. Es
podrà delimitar un PMU amb l’àmbit mínim del polígon per a modificar l’ordenació, amb el
límit de no ultrapassar els paràmetres d’edificabilitat bruta. El PMU així delimitat haurà de
mantenir com a mínim la superfície destinada a dotacions públiques iguals als que
resultaven de l’aplicació de la normativa vigent.
7- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació.
8- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements
tècnics, quan sigui condició per al correcte funcionament del sector.
9- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
• 2 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des
de l’aprovació definitiva de la modificació puntual
• 4 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva
del projecte de reparcel·lació
• 6 anys per l’execució de les obres d’edificació des de la recepció de les obres
d’urbanització.
PAU I 02
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les dotacions establertes en el POUM, realitzar la
urbanització necessària de la vialitat lateral de la Carretera N-240 i garantir les
condicions d’equidistribució.
2- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si be el projecte de reparcel·lació
podrà ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5 % de la seva superfície total.
3- Regim del sòl: sòl urbà consolidat.
4- Cessions: Les grafiades en els plànols d’ordenació
5- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m2 són orientatives en funció
del establert al punt 2 d’aquesta fitxa.
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SUP.ÀMBIT

ZONES

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

VIAL

IEN_Z1/Z2/Z3

IEB

m2

qualificació

m2

m2

m2

m2

m2st/m2sòl

m2st/m2àmbit

m2

23.133,67

12.980,73

0,7/1/0,7

0,63

50.915,42

80.554,03

7.1/ 7.2 / 7.3 32.392,53 12.047,08

SOSTRE

6- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. Es
podrà delimitar un PMU amb l’àmbit mínim del polígon per a modificar l’ordenació, amb el
límit de no ultrapassar els paràmetres d’edificabilitat bruta. El PMU així delimitat haurà de
mantenir com a mínim la superfície destinada a dotacions públiques iguals als que
resultaven de l’aplicació de la normativa vigent.
7- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació.
8- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements
tècnics, quan sigui condició per al correcte funcionament del sector.
9- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
• 2 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des
de l’aprovació definitiva de la modificació puntual
• 4 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva
del projecte de reparcel·lació
• 6 anys per l’execució de les obres d’edificació des de la recepció de les obres
d’urbanització.
PAU I 03
1- Objectius: Obtenir la vialitat i les dotacions establertes en el POUM, realitzar la
urbanització necessària de la vialitat lateral de la Carretera N-240 i garantir les
condicions d’equidistribució.
2- Àmbit: Establert en els plànols d’ordenació del POUM, si be el projecte de reparcel·lació
podrà ajustar raonadament els límits del PAU fins a un 5 % de la seva superfície total.
3- Regim del sòl: sòl urbà consolidat.
4- Cessions: Les grafiades en els plànols d’ordenació
5- Quadre de dades: les superfícies del quadre següent en m2 són orientatives en funció
del establert al punt 2 d’aquesta fitxa.
SUP.ÀMBIT

ZONES

ZONA 1

ZONA 3

VIAL

IEN_Z1/Z3

IEB

m2

qualificació

m2

m2

m2

m2st/m2sòl

m2st/m2àmbit

m2

104.985,92

7.1 / 7.3

11.404,78

0,7/ 0,7

0,62

65.417,23

31.783,32 61.669,87

SOSTRE

6- Condicions d’ordenació: les establertes en els plànols d’ordenació del POUM. Es
podrà delimitar un PMU amb l’àmbit mínim del polígon per a modificar l’ordenació, amb el
límit de no ultrapassar els paràmetres d’edificabilitat bruta. El PMU així delimitat haurà de
mantenir com a mínim la superfície destinada a dotacions públiques iguals als que
resultaven de l’aplicació de la normativa vigent.
7- Sistema de gestió: reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació.
8- Condicions d’urbanització: el projecte d’urbanització contemplarà tant els elements
d’urbanització inclosos en el polígon, com el reforçament dels sistemes generals externs
corresponents a les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements
tècnics, quan sigui condició per al correcte funcionament del sector.
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9- Terminis de gestió, d’urbanització i d’edificació:
• 2 anys per la presentació de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització des
de l’aprovació definitiva de la modificació puntual
• 4 anys per l’execució de les obres d’urbanització des de l’aprovació definitiva
del projecte de reparcel·lació
• 6 anys per l’execució de les obres d’edificació des de la recepció de les obres
d’urbanització.

Article 114 – Zona industrial de la carretera N-240, clau 7

1. Definició de la zona.
Comprèn les unitats de zona amb us predominant industrial amb accessos des de la
carretera N-240.
2. Subzones.
S’estableixen les següents subzones
- Subzona 1 industrial de la carretera N-240, clau 7.1
- Subzona 2 industrial de la carretera N-240, clau 7.2
- Subzona 3 industrial de la carretera N-240, clau 7.3
3. Condicions d’ordenació comuns a totes les subzones
a) Tipus d’edificació
• El tipus d’edificació es segons volumetria específica
• En el plànol normatiu de volumetria de la modificació puntual es defineixen les
línees d’edificació màxima i les alineacions dels vials Aquestes últimes
estableixen la línea de delimitació del domini públic i no tenen perquè coincidir
amb la línea d’edificació.
• La línea d’edificació te el caràcter d’envolupant màxima de les edificacions i no
comporta una alineació obligatòria, excepció feta de que en el plànols
s’estableixen específicament línies d’edificació obligatòria .
• En la regulació de les subzones s’establiran si s’escau:
-Les distancies mínimes entre el volums aïllats edificats dins
l’envolupant màxima.
Les condicions de reculada respecte de les partions.
b) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima.
• El nombre màxim de plantes - PB+1
• Alçada reguladora màxima – 8 metres mesurats des de la cota del vial o la
cota del terreny més baixa en qualsevol punt de l’edificació, en funció de si
l’edificació es troba alineada o no a vial, i fins a l’arrencada de ràfec o límit
superior de façana, aplicats a totes les cares de l’edifici.
c) Pendent i alçada màxima de les cobertes.
• Les cobertes no podran tenir una pendent superior al 15% i el carener no podrà
sobrepassar els 3 metres per sobre el punt superior de medició de l’alçada
reguladora màxima.
d) Elements tècnics
• Per sobre de la coberta s’admetran les construccions i estructures destinades
al suport i allotjament dels elements tècnics de les instal·lacions i processos
industrials, sempre que es justifiqui en el projecte d’execució la impossibilitat
d’allotjar-los dintre de l’envolupant de l’edificació,
• Es limita l’ocupació d’aquets cossos tècnics a un màxim d’un 25% de la
superfície de l’edifici a on es situen.
e) Regim d’usos
• Us principal: Magatzem, garatges, tallers i industries fins a un màxim del 100%
de la unitat de zona.
• Usos compatibles: Us comercial amb les limitacions establertes al decret llei
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials de
Catalunya fins a un màxim del 80% de la unitat de la parcel·la, oficines,
esportius i de restauració i hotelers vinculats al servei de carreteres.
Implantació d’energies renovables
f) Aparcaments
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•

Reserva mínima d’aparcaments en les parcel·les privades - 1 plaça
d’aparcament per cada 200 m2 de sostre edificat (descomptant el sostre
existent en el moment de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual).

4. Condicions d’ordenació específiques de la subzona 1 industrial de la carretera N-240,
clau 7.1
a) Condicions de parcel·lació:
• Parcel·la mínima 1500 m2.
• Front mínim- 20 mts.
• Les parcel·les existents amb superfície i fronts inferiors s’entendran d’acord a
l’ordenació.
b) Condicions d’edificació:
• Índex d’edificabilitat neta : 0,7 m2st/m2s
• Ocupació màxima: La establerta en el plànol de volumetria.
• Les edificacions podran adossar-se a les partions de les parcel·les sempre que
no s’estableixen separacions mínimes en els plànols de volumetria.
• S’admet el retranqueig dels volums edificats respecte de les partions. En
aquest cas la distancia mínima de les edificacions a la partió serà de 5 metres.
• Tots els paraments verticals de les edificacions, que restin a la vista tot i que
sigui de manera temporal es tractaran amb acabats de façana.
• Distancia mínima entre volums d’edificació aïllats dins de la envolupant
màxima: 5 metres.

5. Condicions d’ordenació específiques de la subzona 2 industrial de la carretera N-240,
clau 7.2
a) Condicions de parcel·lació:
• Parcel·la mínima 500 m2.
• Front mínim- 15 mts.
• Les parcel·les existents amb superfície i fronts inferiors s’entendran d’acord a
l’ordenació.
b) Condicions d’edificació:
• Índex d’edificabilitat neta : 1 m2st/m2s
• S’admet el retranqueig dels volums edificats respecte de les partions. En
aquest cas la distancia mínima de les edificacions a la partió serà de 5 metres.
• Totes els paraments verticals de les edificacions, que restin a la vista tot i que
sigui de manera temporal es tractaran amb acabats de façana.
• Distancia mínima entre volums d’edificació aïllats dins envolupant màxima: 5
metres.

6. Condicions d’ordenació específiques de la subzona 3 industrial de la carretera N-240,
clau 7.3
a) Condicions de parcel·lació:
• Parcel·la mínima 1500 m2.
• Front mínim- 20 mts.
• Les parcel·les existents amb superfície i fronts inferiors s’entendran d’acord a
l’ordenació.
b) S’autoritza la redacció d’un pla de millora urbana amb l’objectiu de dotar de nova vialitat
a l’àrea amb les següents paràmetres:
• Parcel·la mínima 500 m2.
• Àmbit mínim del Pla de millora urbana- Àmbit de zona 7.3
• Índex d’edificabilitat bruta:la corresponent al polígon d’actuació urbanística.
• Cessions: Espais lliures-10%, Equipaments -5%, els serveis tècnics necessaris
i Aprofitament mitjà- 10%.
c) Condicions d’edificació:
• Índex d’edificabilitat neta : 0,7 m2st/m2s
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•
•
•

S’admet el retranqueig dels volums edificats respecte de les partions. En
aquest cas la distancia mínima de les edificacions a la partió serà de 5 metres.
Totes els paraments verticals de les edificacions, que restin a la vista tot i que
sigui de manera temporal es tractaran amb acabats de façana.
Distancia mínima entre volums d’edificació aïllats dins envolupant màxima: 5
metres.

Article 128 – Sector urbanitzable industrial número 2, SUD-I-2
9- Objectius: Desenvolupar un sector industrial entre el Pla Parcial aprovat definitivament
SUD-I-1, la carretera de Torregrossa i l’actual sòl urbà industrial.
10- Àmbit: Situat al nord del casc urbà, a l’altra banda de la carretera de Torregrossa.
Localització, plànol d’ordenació O.1.b, E, 1/2.000.
11- Superfícies (Orientatives)
Vials
Espais lliures
Equipaments
Industrial
Total polígon

14.992,98 m2

18,83 %

2

10,00 %

2

5,00 %

52.696,16 m

2

66,17 %

79.634,27 m

2

100,00 %

7.963,42 m
3.981,71 m

12- Paràmetres bàsics
- Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2.
13- Condicions d’ordenació, edificació i ús: ordenació d’ús industrial d’acord amb les
determinacions del Pla Parcial que el desenvolupi. El Pla Parcial definirà si és necessària
més vialitat.
14- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PPU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PPU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà
en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PPU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia –
hidràulica, inundabilitat.
15- Cessions mínimes al municipi de vials, espais lliures, equipaments i serveis tècnics: Les
determinarà exactament el document de planejament derivat, d’acord amb els
percentatges del quadre de superfícies del sector tot respectant el contingut de l’article
65 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
16- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PPU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.
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Article 129 – Sectors urbanitzables industrials número 3, SUD-I-3a i SUD-I-3b
10- Objectius: Crear un sector industrial amb front a la carretera N-240 i òptima accessibilitat
potenciant l’efecte aparador.
11- Àmbit: Situat a l’est del casc urbà, al nord de la carretera N-240. Localització, plànol
d’ordenació O.1.a, E, 1/2.000.
12- Superfícies (Orientatives)
SUD-I-3a
Vials
Espais lliures
Equipaments

46.233,71 m2

9,65 %

22.152,30 m

2

10,00 %

11.076,15 m

2

Industrial

133.883,94 m2

Total polígon

221.523,02 m2

5,00 %
75,35 %
(indicatiu)
100,00 %

13.545,71 m2

7,02 %

2

10,00 %

2

5,00 %
77,98 %
(indicatiu)
100,00 %

SUD-I-3b
Vials
Espais lliures
Equipaments

19.292,30 m

9.646,15 m

2

Industrial

150.438,82 m

Total polígon

192.922,98 m2

13- Paràmetres bàsics
- Índex d’edificabilitat bruta: 0,60 m2st/m2.
14- Condicions d’ordenació, edificació i ús: ordenació d’ús industrial d’acord amb les
determinacions del Pla Parcial que el desenvolupi. El Pla Parcial definirà si és necessària
més vialitat. El Pla Parcial haurà de fer-se càrrec de la connexió viària en sòl no
urbanitzable amb el SUD-I-2.
15- Condicions d’urbanització
- El Projecte d’urbanització que desenvolupi el PPU definirà i executarà les xarxes
bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar
servei al polígon.
- Cicle de l’aigua: La redacció del projecte d’urbanització del PPU resoldrà el
subministrament d’aigua potable i el sanejament, que en cas de nova execució serà
en xarxa separativa, així com la petició de certificats, tramitació, autoritzacions,
dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.
- Dins les despeses d’urbanització del polígon s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a
l’increment de cabals i consums que deriven del propi sector. Altrament participarà en
el finançament del nou dipòsit municipal de regulació d’aigua d’abastament i, si
s’escau, del sistema de tractament d’aigües residuals municipals, sempre de forma
proporcional.
- Per a l’aprovació del present PPU caldrà sol·licitar informe a l’ACA i incorporar les
prescripcions d’aquesta pel que fa a l’abastament, sanejament i hidrologia –
hidràulica, inundabilitat.
16- Cessions mínimes al municipi de vials, espais lliures, equipaments i serveis tècnics: Les
determinarà exactament el document de planejament derivat, d’acord amb els
percentatges del quadre de superfícies del sector tot respectant el contingut de l’article
65 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
17- Condicions de gestió. Reparcel·lació: modalitat per compensació bàsica. Es podrà
canviar a cooperació si no s’executa el PPU en els terminis establerts al document del
Pla d’etapes o per necessitats públiques convenientment justificades.
18- Aquests sectors SUD-I-3a i SUD-I-3b es podran desenvolupar per separat o
conjuntament, si les condicions de gestió ho fan aconsellable. També es podrà subdividir
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el sector proposat en dos o més subsectors, d’acord amb l’article 114 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i amb la
tramitació indicada a l’article 113 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. En el plànol d’ordenació figura la línia de
subdivisió poligonal, que podrà ser adoptada pel desenvolupament en subsectors o
modificada justificadament.
Si es dona el cas, cada un dels subsectors podrà constituir un sol sector de planejament
derivat, en quant a ordenació i tramitació, però s’haurà de definir la proporció de
contribució a les despeses de connexions exteriors, infrastructures comunes, etc.

L'arquitecte:
David Portolés Mátinez
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6. ANNEXES I SEPARATES

Annex 1:

Quadres de superfícies.

SUPERFICIE DE LES PARCEL·LES INICIALS INCLOSES DINS EL NOU AMBIT DEFINIT SEGONS LA PROPOSTA
GRAFIAT AL PLÀNOL IO4
SUP (m). PARCEL·LA
PROPIETARI
ÚS
DINS
POLIGONS PROPOSATS
URGASA
BARBERA MATEUS
FERRÓS PEDRÓS

Industrial
Industrial
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Industrial
Industrial
Sense ús
Industrial
Sense ús
Activitat
terciaria
Industrial
Sense ús
Industrial
Industrial
Industrial
Sense ús

FRED JUNEDA
CLOTA ELECTRICITAT
FRED JUNEDA
TALLERS ALBA-PELLICER
TALLERS MUNIESA
GERMANS BALAGUÉ

RESTAURANT TORRENT
TALLERS GARBA
VIDRES JUNEDA
UNIO DE FINQUES PALAU
DINAMIC FLOOR

27693,94
7658,16
4307,68
1620,74
12047,08
1589,4
1128,57
3327,83
11569,07
11564,6
1491,5
3892,9
2660,51
6049,61
6322,3
3051,9
5199,3
5819,5
6331,57
61669,87
6692,27
449,22

TOTAL

192137,52

TOTAL SUPERFICIE INDUSTRIAL (m)

158783,42

TOTAL SUPERFICIE VACANT O AMB CULTIUS RESIDUALS (m)

33354,1

SUPERFICIE I SOSTRE PMU-3 I 4 SEGONS POUM VIGENT
SUP(m)

Index Ed.

SOSTRE(m2)

PMU3

121953,45

0,6

73172,07

PMU4

142705,08

0,6

85623,048

TOTAL

264658,53

158795,118

EDIFICABILITAT PROPOSADA PER ALS NOUS POLÍGONS D'ACTUACIÓ
TIPUS DE
CLAU
PAU-I01
PAU-I02

PAU-I03

SUP. DE
ZONA

Index
Ed.

SOSTRE

SUP.VIALITAT SUP.POLIGON

Clau 7.1

35352,09

0,7

24746,463

1491,92

36844,01

Clau 7.1
Clau 7.2
Clau 7.3
Clau 7.1

5928,42
18092,88
24626,64
18925,33

0,7
1
0,7
0,7

4149,894
18092,88
17238,648
13247,731

12980,73

80554,03

Clau 7.1
Clau 7.3
Clau 7.1

24641,8
61669,87
7141,52

0,7
0,7
0,7

17249,26
43168,909
4999,064

11404,78

104985,92

TOTAL

142892,849

222383,96

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL _ SECTORS PMU3 I PMU4_
Ajuntament de Juneda
42

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DE PLANEJAMENT
Setembre 2011

Annex 2 :

Llicencies atorgades en l’àmbit a modificar.
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Annex 3:

Justificacions de la no necessitat de tramitacions.

En relació a la documentació no necessària per aquesta modificació puntual relacionat amb
l’article 94.1 de la LUC on determina que “la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes determinacions que en regeixen la
formació”, és convenient justificar jurídicament la no necessitat dels següents documents:
a) Memòria social
b) Informe ambiental, vinculat al requeriment d’objecte de l’ AVALUACIÓ AMBIENTAL.
c) Informe de la mobilitat generada i sostenibilitat econòmica i ambiental en relació a les
propostes d’aquesta modificació puntual.

a) En relació a la MEMÒRIA SOCIAL
D’acord amb l’article 69 del RLU, en els seus punts 3, 4 i 5 el document o apartat de la
Memòria referent a la MEMÒRIA SOCIAL, fa referència a les necessitats d’habitatge d’una
població en relació a la proposta presentada, i a les alternatives de localització d’habitatge de
protecció pública i social en relació a la seva necessitat, segons el cas de la població, alhora
que els relaciona amb el dimensionament adequat de les dotacions i equipaments públics.
La modificació en relació al sòl no urbanitzable, no tracta cap assumpte relacionat amb les
necessitats d’habitatge de la població ni noves implantacions d’usos residencials. Per tant no
procedeix elaborar la “Memòria social”.

b) En relació a l’ INFORME AMBIENTAL, vinculat al requeriment d’objecte de
l’AVALUACIÓ AMBIENTAL.
Al tractar-se d’una modificació que no incrementa el sòl qualificat com a sòl urbà o urbanitzable
respecte de les previsions del POUM es considera vigent l’avaluació ambiental continguda en
el POUM.

c) En relació als informes de la MOBILITAT GENERADA i de SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA i AMBIENTAL.
D’acord amb l’article 3.b del decret 344/2006 de regulació dels Estudis d’avaluació de mobilitat
generada, aquests seran necessaris quan la modificació del Pla General comporti nova
classificació de sòl urbà o sòl urbanitzable.
Aquest no és el cas que ens ocupa en aquesta modificació puntual, per tan l’informe de la
mobilitat generada no procedeix.
D’acord amb l’article 12 del Decret Llei 1/2007 de Mesures urgents en matèria urbanística, com
que aquesta modificació no qualifica nou sòl públic ni qualifica nous sòls productius, no
procedeix cap informe de sostenibilitat econòmica i ambiental.
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