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1. Objecte, contingut i estructura del present document. 

L’objecte d’aquest document és la justificació del compliment de les prescripcions que figuren en 

l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida (CTULL) i la seva incorporació en el Text refós 

del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sudanell. 

Així aquest document conté les prescripcions de l’acord de la CTULL, en la seva sessió de 23 de juny 

de 2011, que va aprovar definitivament el POUM de Sudanell, promogut i tramès per aquest 

ajuntament, i supeditant-ne la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i 

conseqüentment executivitat, a l’aprovació d’un Text Refós verificat per l’òrgan que va atorgar 

l’aprovació provisional que incorpori les prescripcions que es detallen en el propi acord. 

El document s’estructura en tres apartats amb el contingut que s’especifica a continuació. En un 

primer apartat es recullen les prescripcions de l’acord de la CTULL i s’explica de quina manera es 

veuen incorporades en el document del text refós indicant les modificacions realitzades. El segon i el 

tercer apartats indiquen les prescripcions dels informes sectorials de la Direcció General de Polítiques 

ambientals (OTAA) de 22/03/2011 i de la Direcció General de Carreteres de 15/06/2011 i també 

s’explica de quina manera es veuen incorporades en el document del text refós indicant les 

modificacions realitzades. 
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2. Prescripcions de l’acord de la CTULL del 23.06.2011 

A continuació es relaciona el conjunt de les prescripcions incloses en el document de l’aprovació 

definitiva i el seu tractament en el document del text refós de l’aprovació definitiva. L’ordre en el que 

es descriuen les prescripcions es el que conté l’acord de la CTULL: 

 

1. Cal ajustar la delimitació del sòl urbà en el seu límit nord amb el canal de Seròs per tal 

d’encabir en el sòl urbà, almenys, el sistema viari necessari per donar accés als habitatges 

(mínim 6m d’amplada). També es recomana incloure dins el sòl urbà el sistema tècnic (ET) 

ubicat en l’accés nord del nucli així, com els vials que l’envolten. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

Es modifica el límit del Sòl urbà consolidat a l’entorn del canal de Serós per tal d’encabir el 

sistema viari i d’espais lliures que es situa al nord del nucli. Així mateix també s’inclou en sòl 

urbà el sistema tècnic ubicat en l’accés nord del nucli des de Montoliu i els vials que l’envolten. 

S’ajusten els quadres de superfícies de règim de sòl que es troben en la documentació del 

POUM. 

2. En l’àmbit dels dipòsits, caldria qualificar el magatzem que està al costat de la depuradora 

com a sistema d’equipaments públics. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

Es modifica la qualificació del magatzem que està al costat de la depuradora de zona verda a 

equipament. També es modifica el quadre de la pàgina 39 de la memòria d’ordenació, 

Justificació del compliment dels estàndards mínims dels espais lliures, d’acord amb la nova 

ordenació. 

3. Pel que fa a l’habitatge plurifamiliar ubicat a l’avinguda de les Garrigues, qualificat amb la 

clau 3a.1, caldria que la normativa del Pla preveiés que en cas d’enderroc o gran rehabilitació 

de l’edifici existent l’alçada reguladora màxima s’adeqüi a PB+2 i 11 m. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

Es modifica la normativa del POUM en la clau 3a.1 per tal d’incorporar les condicions de 

l’edificació en cas d’enderroc o de gran rehabilitació. 

4. Pel que fa als PA-Ur-02 i 04 caldrà delimitar polígons amb els objectius de l’article 70.2.a del 

Decret Legislatiu 1/2010 i, per tant, caldrà preveure el 10% de cessió de l’aprofitament mig i la 

reserva del 30% del sostre de nova implantació per a habitatges de protecció pública, que es 

pot situar en els sectors confrontants. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

El PA-Ur-02 pasa a ser el PA-4 i el PA-Ur-04 pasa a ser el PA-5, amb les corresponents fitxes 

dels polígons d’actució en sòl urbà no consolidat. En la memòria d’ordenació i en la memòria 

social s’exposa la distribució, la justificació i el compliment de les cessions corresponents pel 

que fa a l’habitatge de protecció oficial. 
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5. Cal esmenar l’errada material en la fitxa del PA-2 ja que el percentatge de cessió per sistema 

viari és de l’11,9% i no del 13,51% com s’indica. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

S’esmena l’errada material de la fitxa del PA-2 essent el sistema viari el 11,9%. 

6. Cal esmenar l’errada material en els plans especials ja que en la normativa del PE-1 es 

correspon amb el passeig del Canal de Serós i en els plànols consta el de la re urbanització del 

nucli antic. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

S’esmena l’errada material en l’article 14 de la normativa del POUM essent el PE-1 per la 

reurbanització del nucli antic de Sudanell i el PE-1 el del Passeig del Canal de Serós. 

7. Pel que fa al SUBd-01 Tossal de Montclús-LUQSA cal garantir la seva connexió amb el nucli 

per als vianants i les bicicletes. A més, el pla parcial haurà de justificar adequadament la 

funcionalitat dels espais lliures i equipaments previstos per aquest sector. Cal indicar, també, 

que s’ha trobat una errada material en la descripció de la fitxa del sector on es fa referència a 

les cessions per espais lliures i equipaments dins el nucli. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

Es modifica la fitxa urbanística que indica les condicions de desenvolupament del pla parcial 

indicant que cal garantir la seva connexió amb el nucli per als vianants i bicicletes, que s’haurà 

de justificar la funcionalitat dels espais lliures i equipaments i corregint l’errada material en la 

descripció de la fitxa. 

8. Pel que fa als informes emesos cal incorporar les condicions de l’informe de la Direcció 

General de Polítiques Ambientals (OTAA) de 23.3.2011, relatives a la zonificació acústica i el 

seguiment del Pla i també les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres 

de 15.6.2011. 

Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

En els següents apartats d’aquest document s’exposen les modificacions introduïdes per raó 

dels informes sectorials. 

9. Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals en les fitxes cal esmenar l’apartat de 

determinacions normatives: 

- Aclarir on es diu que s’admet nova edificació en cas previ d’enderroc de l’antiga, ja que pel 

que s’observa l’estat de conservació aparent de les masies és bo i, per tant, no es justifica el 

possible enderroc per la seva recuperació o preservació encara que es reconstrueixi amb les 

mateixes característiques tipològiques. 

- Cal identificar clarament en els croquis els volums principals dels altres secundaris als efectes 

del seu manteniment i usos permesos. 

- Esmenar l’errada material on diu: “article 183.1 de les Normes”, ja que ha de dir: “article 184.1 

de les Normes”. 
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Modificacions introduïdes en el document del text refós:  

Es modifiquen les fitxes del Catàleg de masies i cases rurals, especificant els casos en que es 

poden realitzar enderrocs, identificant els volums principals i els secundaris i esmenant l’errada 

material en relació a l’article de les normes. 
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3. Prescripcions de l’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals  

A data de 22 de març de 2011, la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre un informe favorable amb les 

condicions següents: 

 

1. Cal vincular la zonificació acústica del sòl no urbanitzable que figura en l’article 167 de les 

normes urbanístiques del POUM al Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

2. Cal incorporar la regulació de les condicions acústiques en el sòl urbà i urbanitzable, d’acord 

amb els criteris i límits que figuren en el Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

3. Durant el desenvolupament del POUM s’aplicaran les mesures correctores que figuren en 

l’apartat 4 de l’informe de sostenibilitat ambiental refós i en l’apartat 6.3.2. de la memòria 

ambiental. 

4. El director ambiental del POUM ha de trametre a l’òrgan ambiental un informe anual de 

seguiment ambiental del pla, a partir de la data d’entrada en vigor del POUM. 

5. Precisar que en l’acord d’aprovació definitiva del Pla s’ha d’incloure la declaració que preveu 

l’article 115.e) del Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 25.2.b) de la Llei 6/2009. 

S’ha donat compliment de la forma següent: 

1 i 2. El redactat de l’article 167 queda de la manera següent:  

1. A més del compliment de les condicions de protecció ambiental establertes en els articles 

anteriors, caldrà a mes que es compleixin totes aquelles determinacions establertes en la 

legislació relativa a: 

          - la contaminació lumínica, 

          - la contaminació atmosfèrica (emissió de fums, pols, etc..), 

          - la contamincació acústica que siguin d’aplicació en el sòl no urbanitzable, 

          - la contaminació d’olors, i, 

          - les radiacions electromagnètiques. 

2. Pel que fa a les àrees establertes en la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn, 6/2001 de 31 de maig i la Llei de protecció contra la contaminació 

acústica, 16/2002 de 28 de juny, en els sòls no urbanitzables del municipi de Sudanell 

s'estableixen les següents àrees: 

 

Afecció Zona 11 12 

Acústica 

A 

zona de sensibilitat acústica alta 
 x 

B 

zona de sensibilitat acústica 

moderada 

x  
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Lumínica 

E1 

árees en les quals només espot 

admetre una brillantor mínima 

 x 

E2 

árees en les quals només espot 

admetre una brillantor reduïda 

x  

 

3. Pel que fa al risc d’accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera en 

absència d’anàlisis de risc en detall que descartin la presència de núvols tòxics s’haurà de 

contemplar una franja de protecció o seguretat de 500 metres d’amplada al voltant de 

l’autopista AP-2. Aquesta franja de protecció o seguretat es pot reduir fins a 350 metres 

d’amplada en aplicació de les mesures específiques de la Direcció General de Protecció Civil. 

Es consideren no viables en relació al risc químic en el transport de mercaderies perilloses, les 

previsions de desenvolupament urbanístic (edificació residencial, edificis de pública 

concurrència o àmbits d’oci en general) a l’interior de la franja de protecció de 500 metres 

d’amplada o zona d’indefensió envers l’autoprotecció definida al voltant de les vies de risc. Pel 

que fa als desenvolupaments amb ús terciari, es consideren compatibles amb el risc químic en 

el transport de mercaderies perilloses, sempre i quan aquest es destinin a activitats industrials, i 

sempre i quan el municipi asseguri la difusió de la informació sobre la ubicació a l’interior de la 

franja de risc concreta, amb les corresponents mesures d’autoprotecció adients. 

Pel que fa a les consideracions finals del risc químic cal tindre en compte les especificacions 

del IRP/20/2009, de 14 de gener, pel qual s’estableixen mesures de regulació de la circulació i 

del transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2009 del Servei Català de 

Trànsit que facin referència al transport de mercaderies perilloses i que puguin afectar a les 

vies que discorren pel municipi de Sudanell. 

3. Els objectius ambientals de l’ISA i de la memòria ambiental, com a documents que formen 

part de la documenatció del POUM, s’han d’assolir en el desenvolupament del planejament. 

4. El director ambiental del POUM trametrà a l’òrgan ambiental un informe anual de seguiment 

ambiental del pla, a partir de la data d’entrada en vigor del POUM. 

5. En l’acord d’aprovació definitiva del Pla s’inclou la declaració que preveu l’article 115.e) del 

Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 25.2.b) de la Llei 6/2009. 

 



Informe d’incorporació de les prescripcions de la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida en sessió del 23.06.2011. 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SUDANELL. juliol 2011. Text refós 9 

4. Prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres 

A data de 27 de juny de 2011, la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre un informe amb les condicions prescripcions: 

1. El vial proposat pel POUM com a variant sud de Sudanell, (Passeig dels Plans de Dalt), del 

tram de l’itinerari que comunica Torres de Segre amb la carretera C-230a cap a la banda de 

Lleida, a concretar mitjançant la formulació d’un Pla Especial, en el supòsit que la Diputació de 

Lleida no l’inclogui com a nova carretera en el corresponent Pla Zonal, caldrà considerar-lo com 

a element de la xarxa municipal, i per tant la construcció i manteniment del mateix hauran 

d’anar a càrrec de l’Ajuntament. En aquest sentit no es considera vinculant l’assignació 

d’aquest vial feta el POUM a l’anterior DPTOP. 

2. La legislació de carreteres (Text Refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 

2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de 

novembre, Llei de Carreteres de l’Estat, 25/88, de 29 de juliol i els reglaments que la 

desenvolupen), és d’aplicació a tots els efectes en les qüestions relatives a aquest tipus de 

vialitat, en cada cas i segons l’administració que en sigui titular. De produir-se contradicció 

entre la normativa del POUM i la legislació de carreteres esmentada, prevaldrà el que 

determina aquesta legislació. 

3. Atès que l’Estat és l’autopista AP-2 i que la Diputació de Lleida és titular de la carretera C-

230a, pel que fa a la incidència de les propostes del POUM sobre aquestes carreteres, caldrà 

obtenir informe vinculant d’ambdues administracions. 

S’ha donat compliment de la forma següent: 

1. Es modifica el redactat del PE-3 Passeig dels Plans de Dalt restant de la següent manera: 

“Article 14. .....traçat definitiu i la gestió d’aquesta infraestructura resten sota l’administració que 

en tingui la titularitat, essen la responsable de la seva conservació i explotació.” 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 90 del POUM restant amb el redactat següent: 

“Article 90. Identificació de subsitemes per la mobilitat. 

2. La xarxa viària territorial, clau Xt. Són les vies que creuen el terme municipal. 

- A les carreteres de titularitat autonòmica s’estarà el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de 

25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de 

carreteres , aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre. 

- A les carreteres de titularitat estatal s’estarà el que es disposa a la Llei 25/88, de 29 de juliol, 

de Carreteres i el seu Reial Decret 1812/94, de 2 de setembre, del Reglament General de 

Carreteres. 

- Altramen i pel que fa a l’autopista AP-2, s’estarà igualment al que es dispos en la Llei 8/1972, 

de 10 de maig, sobre construcció, conservació i explotació de les autopistes en règim de 

peatge.” 

3. D’acord amb els certificats emesos per l’ajuntament de Sudanell ja s’han sol·licitat informes a 

les administracions amb competències sobre les diferents vies que hi ha en el terme municipal 

de Sudanell segons el que regula el Decret Llei 1/2010. 
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5. Ajusts 

A continuació es resumeixen els ajustos realitzats al document d’aporvació provisional: 

1. S’ajusten les condicions d’edificabilitat del solar situat a la cantonada del c/ Enric Granados i 

del c/ Girona. 
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