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1. Objecte i justificació.

1. OBJECTE I JUCTIFICACIÓ
D’acord amb la diagnosi de la realitat socioeconòmica i de les intencions expressades pels
mateixos actors locals, es poden establir unes línies de consens per acarar els projectes de
futur del municipi i emmarcar, d’aquesta manera, el planejament urbanístic. Es tracta de
línies estretament lligades les unes amb les altres, que deriven en les actuacions o projectes
que s’apunten.

1.1 Encaix de Sudanell en l’espai territorial de la comarca del Segrià

- La base territorial com a referent físic i patrimonial de gran qualitat ambiental.
El territori de Sudanell i el seu entorn, el Segrià, no solament té uns referents topogràfics,
geològics, climatològics o ambientals a tenir en compte com a factors limitants de les
infraestructures i d’altres activitats humanes. Aquests referents constitueixen també el
patrimoni natural de la comarca, transformat per les activitats que hi ha anat desenvolupant
l’home, en particular l’agricultura. Així, el territori del Segrià ha esdevingut també un
patrimoni cultural fruit de milers d’anys de presència humana. Per tant el POUM pretén:
•

La preservació i la millora de les formes del relleu que han tingut una forta
incidència històrica i expliquen múltiples referents territorials.

•

Inventariar i catalogar els enclaus patrimonials i els elements rellevants del
paisatge com a patrimoni cultural.
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- El paisatge com a patrimoni, per al desenvolupament de les qualitats culturals de
Sudanell dins el sistema del Segrià
El paisatge agrari i el territori no solament presenten uns valors naturals, sinó que són el
resum d’intervencions humanes passades i té el valor d’un patrimoni productiu i cultural en
general, que resumeix la petjada de generacions en la parcel·lació, els abancalaments,
camins, edificis, sèquies, conreus i en les mateixes comunitats vegetals. El patrimoni
acumulat en tot el territori municipal no requereix una intervenció protectora general; però
mereixeria, segurament, d’un millor coneixement i la protecció i/o la recuperació d’alguns
dels seus elements (tram de carrerada, infraestructura hidràulica,...).

- Potenciar les connexions exteriors amb els pobles veïns
La mobilitat creixent de la població i l’accés dels residents als serveis del conjunt de l’àrea
urbana de Lleida fan de la millora de l’accessibilitat local un element decisiu de futur, per al
qual el planejament ha de tenir en compte:
•

- Millora de la carretera N-230, especialment en la connexió amb Lleida; a banda de
la millora del ferm. L’actual obertura de la variant sud de Lleida des d’aquest mateix
nus d’Alcoletge millora ja de manera important les connexions d’Alcoletge amb Lleida
ciutat i els corredors més importants del territori ponentí, la N-II (direcció Barcelona) i
la N-240.

•

- Connexió amb la N-II en direcció Saragossa i la variant nord de Lleida. Davant la
proposta que a mig o llarg termini es maneja de tancar l’anella que envolta Lleida,
unint el nus d’Alcoletge de la variant sud amb la variant nord a través de Rufea.

•

- Millora de la carretera local amb Torres de Segre, que implica la millora del ferm i
alguna correcció del traçat, fonamentalment la construcció d’un nou pont a la sortida
de Sudanell, que ja han estat pressupostats en uns 360.000 €. La proposta del
POUM no es limita a la millora de la infraestructura existent sinó que planteja la
construcció d’una nova variant –denominada com a Passeig dels Plans- que té com
a objectiu alliberar el nucli del trànsit vehicular cap a Torres de Segre i dels fluxos
productius agrícoles que es generen entre les terrasses baixes del riu Segre i els
plans de Dalt. Així mateix aquesta nova infraestructura ha de servir com a límit de
trobament entre els teixits urbans i el paisatge agrícola de fruiters que envolten el
nucli de Sudanell. La construcció d’aquesta infraestructura millorarà la qualitat de
vida dels pobladors de Sudanell i suposarà una major eficiència pel la circulació cap
a Torres de Segre.

•

- Millora de la carretera N-230 i l’enllaç amb Sunyer com a connexió amb el nou Eix
Occidental de l’Ebre. Tot i que aquest és el traçat antic i difícilment pot tenir un
interès més enllà del local, caldria almenys mantenir i renovar el ferm.

•

- Millores de la xarxa de camins veïnals. Tret de les vies anteriorment assenyalades,
la resta tenen un interès estrictament agrari. L’ajuntament de Sudanell es troba en un
procés de tractament asfàltic dels camins més utilitzats, que haurà de ser suficient
per al manteniment d’una xarxa de camins en condicions.
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- La reestructuració del model urbanístic del nucli central de Sudanell, establint un
conjunt de programes de qualitat urbana en base a:
•

La creació d’un sistema d’equipaments i d’espais lliures, que aprofitin el
potencial de l’itinerari al voltant del Canal de Seròs i la predominança visual del
Tossal de lo Pincell, a la vegada que, lligant-se amb el traçat del passeig del
Plans, configurin un circuit o passeig al voltant del nucli urbà Sudanell.

•

La implantació de noves activitats productives en el cinyell perimetral del poble,
pròximes al nou passeig dels Plans.

•

La transformació de les infraestructures viàries interiors i la millora de
l’accessibilitat al poble.

•

La transformació de la imatge del poble en àmbits singulars: tractament dels
àmbits d’oportunitat: els fronts de la cornisa del canal de Seròs, els accessos
des de Montoliu i des de Torres de Segre i la transformació urbana de la
travessia de Lleida a Torres de Segre com a eix cívic.

•

L’establiment d’uns models compactes i diversificats per donar resposta a les
noves demandes d’habitatge, i específicament una atenció a l’habitatge protegit
o al desenvolupat seguint les seves característiques de superfície i valor.

1.2 Propostes generals i estructura general del Pla
- Partir de l’anàlisis de la realitat edificada –els teixits i les tipologies edificatòries
tradicionals- per ordenar i per orientar l’activitat dels agents de l’urbanisme a Sudanell.
- Incorporar els projectes d’edificis desenvolupats recentment, consolidant les opcions
vàlides, actualitzant els aspectes a modificar, analitzant les incidències i les vinculacions
urbanístiques que encara mantindran llur vigència i aquelles que s’han de revisar.
- Introduir les modificacions necessàries al nou document de planejament que serveixin per
actuar sobre els desajustos i els potencials dels teixits urbans.
- Definir, específicament, els sectors de reforma i els de revisió del règim de sòl i de les
qualificacions urbanístiques en àrees que es considerin susceptibles de modificació per
causes de gestió, de noves i de diverses necessitats dels programes del poble o per
incoherència o errors, i afinar amb rigor els sistemes d’obtenció del sòl per vialitat, per zones
verdes i per equipaments públics, segons el criteri bàsic d’equilibri entre càrregues i
beneficis.
- Sobre la mobilitat de la població, es proposa augmentar la qualitat del carrer, apostant per
incrementar els traçats amb caràcter d’eixos cívics i els itineraris marcadament per a
vianants, així com introduir el carril bicicleta en compatibilitat amb les seccions viàries
generals, atès que no es considera necessari la segregació del mateix en relació a les
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característiques del parc mòbil del poble i tota vegada que hi ha alguns traçats que ja tenen
un caràcter idoni per aquests mitjans.
- Els eixos cívics determinen, a més a més, una malla de carrers que permeten posar en
relació de continuïtat l’estructura de les zones verdes, amb el nucli antic de Sudanell, i amb
els espais d’interès natural del territori. Els principals eixos d’accessibilitat al poble i
penetració al paisatge, que hauran de ser atesos amb un tractament particular són els
següents:
Eixos d’accessibilitat:
•
La carretera de Torres de Segre a Sudanell
•

La carretera Tortosa-França, N-230

•

Camí de Sarroca de Lleida

•

Camí de Sunyer

Sendes verdes:
•
Camí del Saladar
•

Camí De Vilavella

•

Camí del riu Segre

•

Cabanera del Pitó

•

Camí de passeig del canal de Seròs

Així mateix cal afavorir el trànsit dels vianants en aquells carrers que, per la seva
importància com a connectors i per la seva significació en tant a la seva activitat, tenen
vocació d’eixos cívics com per exemple:
Eixos cívics:
•
Avinguda de Catalunya
•

Carrer de Lleida

•

Carrer de Sant Pere

•

La continuïtat de l’avinguda de les Garrigues, carrer Dr. Fleming, carrer Sant
Pere i carrer Major.

•

Carrer Jaume I

•

Carrer del Segre i carrer de Balmes
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1.3 Els sistemes urbans i territorials i l’estructura general bàsica

Els criteris sobre el sistema d’espais lliures urbans i d’espais oberts territorials
Aquest POUM aposta per una estratègia que defineixi el nou model urbanístic del poble amb
una estructura d’espais lliures que possibiliti servir i gaudir adequadament als seus
habitants. En la configuració d’aquesta nova estructura d’espais lliures caldrà posar l’accent
en els aspectes qualitatius i en l’equilibri de les localitzacions de les peces verdes dintre del
teixit, amb especial atenció a les parts del poble més allunyades del nucli antic.
Els criteris essencials sobre aquesta nova estructura es centren en els següents punts:
•

Completar i incrementar l’actual estructura d’espais lliures en el conjunt del
poble, tant en termes de superfície com de forma i de disposició.

•

Establir una estructura de parcs de primer ordre, repartida estratègicament pels
diferents quadrants del poble.

•

Crear una estructura de parcs o franges de contacte entre el poble i els parcs
territorials i els sòls d’ús agrícola (SNU) que permetin una bona relació amb
l’entorn natural.

•

Definir una estructura de recorreguts arbrats que relliguin les diferents parts del
poble i li confereixin una xarxa jerarquitzada.

Sobre el sistema d’espais territorials:
•

Definir una estructura de parcs territorials de preservació i gaudiment del territori
que reconegui les parts mes valuoses i diferencials del terme.

•

Potenciar l’àmbit del Riu Segre i del riu Set com a parc fluvial, posant en valor
els recorreguts i les sendes verdes que el posen en relació amb el seu entorn
patrimonial paisatgístic. El POUM delimita el Pla especial del parc territorial del
riu Segre i del riu Set, com un àmbit de projecte i de gestió que té per objecte
ordenar i regular els usos, les funcions i les activitats: productives, educatives,
esportives, lúdiques, d’interès natural i paisatgístiques de l’entorn.

La nova estructura d’espais lliures proposada
Les determinacions del Pla d’ordenació en quant a la disposició del sistema d’espais lliures
s’estructuren en torn a un total de sis categories diferents, agrupades en tres grups
generals:
El conjunt d’espais que formen l’estructura bàsica dels espais lliures urbans:
•

Les places de caràcter representatiu, la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça de
l’Església.

•

Placetes de caràcter commemoratiu denominades així per estar dedicades a
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alguns personatges il·lustres de la història, localitzades dins del nucli antic, que
resulten de l’eixamplament de carrers.
•

Els jardins urbans, espais relativament petits a l’interior del teixit del poble.

•

Les Explanades urbanes, superfícies de sòl lliure asfaltades o eixamplaments de
carrers oberts que serveixen per allotjar activitats esporàdiques.

El conjunt d’espais que formen l’estructura complementària del sistema d’espais lliures:
•

Els parterres urbans o espais verds de marcat caràcter lineal, amb una condició
més perifèrica al nucli del poble i en condicions topogràfiques de major pendent,
però enjardinats.

•

Els eixos arbrats o els espais lliures de relació i de protecció entre els espais de
vialitat o les infraestructures de rec, amb una dimensió important i amb una
presència significativa dins del paisatge del poble.

•

Els verds privats comprenen els sòls que, per les seves característiques i la dels
edificis que els envolten, cal que romanguin sense cap edificabilitat i
constitueixin àrees lliures enjardinades o complementàries dels edificis, sense
ser necessària la seva afectació com a sistema del planejament.

El sistema d’espais oberts territorials:
•

El conjunt d’àmbits del parc del riu Segre i del riu Set.

La definició del nou model del sistema d’equipaments
La definició del nou model d’equipament, haurà de partir de quatre criteris essencials:
•

Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves
necessitats que es generen a partir de les possibles hipòtesis d’augment de la
població. Aquests previsions han de tenir especial cura en la identificació dels
aspectes qualitatius, especialment dels aspectes sectorials que es defineixen en
funció de les franges d’edat més significatives d’aquesta nova població
juntament amb la seva evolució en el cas de l’existent.

•

Establir la localització dels nous equipaments en funció dels criteris de reequilibri i de correcció dels actuals desajustos que es donen en determinats
àmbits del poble, al mateix temps, disposar aquestes noves localitzacions amb
la voluntat expressa d’aprofitar la seva capacitat de reforç dels nous àmbits
urbans. La localització d’aquestes noves peces s'ha de centrar sobre nous
àmbits de màxima accessibilitat, per damunt de possibles criteris d’oportunitat
en la major facilitat per l’obtenció del sòl.

•

Valorar la jerarquia dels diferents nivells i dels diferents ordres d’intensitat en la
capacitat de creació de nova centralitat que contenen els diferents tipus
d’equipaments, identificant aquells que per la seva naturalesa tenen un caràcter
i un abast de servei general per a tot el poble, definint la seva localització en
funció del paper que poden desenvolupar en relació al nou model urbà.

•

Definir les noves reserves d’equipament com a part d’un sistema complex dins
del qual desenvoluparan un paper que podrà ser canviant en el temps en la
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mesura en que evolucionin les necessitats i els requeriments plantejats. Aquest
caràcter evolutiu del sistema i el seu funcionament obligarà a una màxima
centralitat i a una condició de flexibilitat cap a possibles canvis funcionals, que
hauran de ser especialment integrats dins dels criteris per a l’establiment de les
noves reserves.

1.4 Model urbanístic i oferta de sòl residencial de Sudanell. Justificació del
compliment de les reserves de HPO
La modelació sobre l’oferta global que es realitza en el Pla preveu donar un marge de
cobertura suficientment ampli per permetre atendre la potencial demanda, qualitativa i
quantitativa, d’habitatge dels propers anys de vigència del Pla. Al mateix temps la lògica que
ha regit per la localització i definició dels nous sectors de creixement residencial s’ha
realitzat atenent a criteris d’objectius del conjunt del poble, repartint equitativament els nous
sectors de desenvolupament residencial i identificant, en cada sector, finalitats i indicacions
d’ordenació que responen a una lògica del conjunt del nucli.
Si s’han de resumir els principals eixos sobre els que es fonamenta l’oferta de sòl
residencial del Pla, aquests serien els següents:
•

El manteniment del marc de referència actual del planejament d’ordre superior,
concretament a l’article 3.7. Creixement mitja o moderat i l’article 5.4.3.9.3
Subsistema de Lleida del Pla Territorial Parcial de Ponent.

•

La definició d’un conjunt de sectors o polígons d’actuació amb una doble
finalitat: aconseguir en cada cas una peça de sòl identificada i significativa per
l’ordenació del conjunt i per l’altra part reomplir els buits existents entre les
diferents àrees consolidades actuals. En cada cas, els polígons mantenen un
equilibri raonable de beneficis i de càrregues.

El dimensionat general del Pla: l’oferta quantitativa i qualitativa d’habitatge
El dimensionat del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sudanell no pot ser entès com
una relació d'oferta respecte la potencial demanda futura. El dimensionat del Pla té més a
veure amb aspectes qualitatius i de forma urbana que no pas amb aspectes quantitatius de
nombre absolut de possibles habitatges nous.
En conjunt s’ha de precisar que, tot i que el nou document urbanístic dimensiona de forma
generosa la capacitat de creixement del municipi en els propers anys, aquesta oferta va
totalment associada en conjunt a la idea de gestió ja sigui mitjançant la delimitació de
polígons d'actuació o de sectors residencials i, per tant, sempre garantida a l'obtenció i
urbanització de sòls públics: carrers, vials i zones verdes.
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El quadre següent mostra el comput general dels nous habitatges i de les reserves de sòl
corresponents als habitatges de protecció general i de preu concertat:
Taula 1.Justificació del compliment de les reserves mínimes de sòl per habitatge

Àmbit

Superfície Edif. Bruta
Sector
Residencial

Dens.
Màx.

Nombre
total
Sostre
HPOresidencial General

m2

Hbtg/Ha.

m2s

Edif. Bruta

num.

Nombre
total
HPOConcertat

Nombre
total
habitatges

num.

num.

PMU-01Continuació carrer Lleida

2.686

0,50

45

1.343

3

1

12

PMU-2 Tossal lo Pincell

5.392

0,50

33

2.696

7

3

18

Total PMU

8.078

4.039

30

PA-01 Connexió carrer Girona i carrer Jaume I

3.311

0,33

-

5.444

14

6

53

PA-02 Continuació carrer Girona

1.463

0,15

-

2.915

7

3

27

PA-03 Continuació carrer Enric Granados

1.844

0,18

-

3.026

8

3

29

PA-04 Travessia carrer Lleida i carrer Eral de dalt I

1.887

0,19

-

414

-

-

1

PA-05 Avinguda de les Garrigues

7.597

0,76

-

2.243

-

-

8

Total PA

16.102

11.385

118

SUBd-01 LUQSA

41.755

0

0

0

0

0

0

SUBd-02 Tossal lo Pincell I

22.868

0,30

25

6.860

18

8

57

SUBd-03 Tossal lo Pincell II

56.706

0,40

25

22.682

62

28

141

SUBd-04 Els plans de Dalt

42.226

0

0

0

0

0

0

Total SUBd

163.555

29.542

198

PA-Ur-01 Carrer Tossal lo Pincell

3.058

0,29

9,8

900

0

0

3

PA-Ur-03 Travessia carrer Lleida i carrer Eral de dalt II

1.692

0,14

5,6

511

0

0

1

PA-Ur-05 Travessia carrer Doctor Folguera i carrer Nord

2.641

0,18

3,8

477

0

0

1

PA-Ur-06 Continuïtat carrer Tarragona i carrer Girona

2.124

0

0

0

0

0

0

PA-Ur-07 Continuïtat amb carrer Girona i carrer R.Vinyes

4.583

0,8

25,4

3.779

0

0

12

PA-Ur-08 Contiuïtat carrer Enric Granados I

3.323

1,68

85,9

6.070

0

0

31

12.375

0,34

9,8

3.854

0

0

11

PA-Ur-09 Carrer Ponent
Total PA-Ur

28.704

18.954

59

Total

216.439

63.215

405

L'habitatge protegit general i habitatge de preu concertat
El Pla contempla la previsió de nous creixements i la transformació interior en àmbits
diversos del municipi. Aquest conjunt d'actuacions suposa un potencial de construcció de
nous habitatges per a l'horitzó de previsió del Pla que, en termes quantitatius es configura
de la següent forma:
•

El marc legislatiu –segons el decret Llei 1/2010, del 3 d’agost- defineix un
instrument per a la garantia d'una oferta mínima d'habitatges de protecció
pública en les operacions de nou creixement amb habitatges, que es defineix en
un mínim del 30% del total del sostre que es qualifiqui per l’ús residencial de
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nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual un 20% s’ha
de destinar a habitatge amb protecció oficial de règim general i de règim
especial i un 10% a habitatge amb protecció oficial de preu concertat.
L’oferta d’habitatges protegits s’aplica linealment sobre el conjunt dels sectors del POUM,
plans parcials, plans de millora urbana i polígons d’actuació amb dues excepcions. Aquestes
son el PA-4 i el PA-5 als que per la seva tipologia edificatòria s’eximeix de l’obligatorietat de
complir amb la reserva per habitatge de protecció i aquesta es situa en els plans parcials
limítrofs. Aquesta distribució fa que finalment es garanteixin els mínims determinats pel nou
decret de llei de mesures urgents en matèria urbanística, la qual cosa suposarà una
quantitat suficient del parc d’habitatges per garantir l’accés a la població amb ingressos
màxims més baixos.
En conjunt, les previsions en matèria d’habitatge dels sectors de planejament, tant en sòl
urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, sumen 405 habitatges. L’estimació d’habitatges
del sòl urbà no consolidat incorpora els dels Plans de millora, que aporten un total de 30
habitatges nous i la dels polígons d’actuació que incorporen 118 habitatges nous. Els
polígons d’actuació d’urbanització suposarien la construcció de 59 habitatges nous. Pel que
fa al sòl urbanitzable delimitat està format per dos sectors que sumen 198 habitatges nous.
D’aquesta manera s’arriba a la xifra total de 405 habitatges nous en l’aprovació provisional
del POUM de Sudanell. Per altra banda la reserva del 20% del nou sostre per l’ús
d’habitatge de protecció general suposa un total de 112 habitatges nous i, la reserva del
10% del nou sostre per l’ús d’habitatge de preu concertat suposa un total de 49 habitatges
nous.
Taula 2. Previsió total d’habitatge segons règim de sòl i figura de planejament derivat
Figures de Planejament

total Hbtg/sector Hbtg/P. General Hbtg/Preu Concertat

Plans de Millora

30

10

4

Polígons d’actuació

118

29

12

Polígons d’actuació d’urbanització

59

0

0

Plans parcials

198

80

36

Total

405

112

52

Cal esmentar que en el càlcul de la reserva per Habitatge de Protecció General i Habitatge
de preu concertat, el POUM de Sudanell no té en compte els Polígons d’actuació
d’urbanització per cinc raons bàsiques:
-

Primer, per considerar en la práctica que aquest sòl es troba en règim de sòl urbà
consolidat, és ben cert amb alguna carència d’urbanització.

-

Segon, aquests àmbits durant molt temps han estat sotmesos a l’impost cadastral de
sòl urbà.
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-

Tercer, és cert que aquests sectors tenen, a excepció del (PAUr-8), densitats
relativament baixes, respecte dels teixits contigus. (Veure taula de Justificació del
compliment de les reserves mínimes de sòl per habitatge)

-

Quart, cap dels PAUr delimitats incrementen les seves edificabilitats respecte a les
que ja teniem adquirides abans de l’inici de la redacció del POUM.

-

Finalment cal dir que per un criteri de tracte igualitari als propietaris que es troben en
aquesta situació s’aplica el procediment de gestió corresponen al PAUr, per tal de
garantir la correcta finalització de la urbanització.

El càlcul de 405 habitatges s’adapta a les previsions demogràfiques més realistes, sobretot
si es té en compte tant l’augment de les llars on hi resideix una persona sola i el descens
que experimenten la resta de llars amb parella i fills. També és necessari lligar-ho amb
l’envellida estructura de població que té el municipi, les necessitats derivades de la
immigració o dels nous vinguts.

1.5 Unitats de planejament residencial i unitats de planejament d’activitats

Les unitats de planejament residencial.
En coherència amb els punts descrits anteriorment, el POUM estableix un conjunt d’unitats
de planejament residencial (els sectors de sòl urbanitzable delimitat destinats a acollir usos
residencials) i unitats de planejament d'activitats (els sectors de sòl urbanitzable delimitat
destinats a acollir usos productius) que desenvoluparan els actuals sectors de sòl
urbanitzable delimitats en els plànols d’ordenació i que constituiran l’oferta bàsica del
creixement del Pla. Aquesta oferta cal que s’entengui com a principal però no l'única del Pla
ja que s’han de tenir en compte també les unitats de creixement que es determinen en els
polígons d’actuació o en els plans de millora urbana del mateix Pla.
El nou Pla opta per un model urbanístic doble: d'una banda de consolidació del model
actual, i d'altra de definició dels nous creixements atès l'estat d’urbanització actual que
demana la seva extensió.
Les dades han de servir per disposar d’un dimensionat general del Pla, que ha de donar
cabuda a la potencial demanda dels propers anys i a la vegada orientar l’extensió del
creixement de forma que tendeixi a l’equilibri entre les parts del territori municipal.
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Les unitats de planejament d’activitats.
El desenvolupament de les directrius estratègiques del Pla, en referència a les noves
activitats econòmiques (terciàries, productives i de serveis), mereix una atenció especial, i
es concreta en la proposta de sectors de desenvolupament econòmic delimitats en diferents
unitats de planejament d’activitats que coincideixen amb els sectors de sòl urbanitzable
destinats a acollir usos productius.
La distribució en el territori de Sudanell d’aquests sectors respon a les necessitats de
creixement i de consolidació d’emplaçaments productius preexistents –LUQSA i la
cooperativa de Sant Pere-, relacionats amb les vies d’accessibilitat –la carretera N-230 i el
seu pas per l’interior del nucli- i amb les expectatives i els escenaris futurs de creació del
passeig dels Plans com a via alternativa al trànsit vehicular productiu.

1.6 Millora urbana i reforma interior dels teixit urbans del poble
Sobre la base dels teixits urbans del poble es proposa reconduir, mitjançant la determinació
de polígons de reforma urbana, l’actualització de les funcions urbanístiques en els àmbits
del poble consolidat, tant pel que fa a àmbits obsolets susceptibles de transformació com pel
que fa a intersticis o buits per reconvertir. El nou Pla regularà els processos de
transformació d’usos i establirà les mesures per a la redefinició dels paràmetres urbanístics
de la reforma interior. La reforma abastarà també sectors d’especial significació urbana per
a l’acabament de l’estructura cívica del poble, considerant l’equilibri entre els sòls de cessió i
els d’aprofitaments urbanístics que permetin la cessió obligatòria i gratuïta dels esmentats
sòls.
Per a poder aconseguir els objectius descrits en els punts anteriors el Pla delimita una sèrie
de polígons d’actuació, de plans de millora i de plans parcials urbanístics amb els objectius
següents:
•

PMU-1 i PMU-2: Completament del teixit existent, ompliment de l’espai públic i
millora de les vies de penetració als nous teixits urbans, per tal de garantir uns
recorreguts de vianants adequats i millorar l’accessibilitat als teixits residencials el
POUM delimita sectors que ordenen de manera més eficient la vialitat i l’espai públic.

•

PA-1, PA-3: Completament de la trama urbana existent i cessió dels sòls per vialitat,
garantint les cessions corresponents per habitatge de protecció.

•

PA-2, PA-4 i PA-5: Canvi d’ús industrial a ús residencial, garantint el completament
de la trama urbana existent, les cessions corresponents i l’execució de les obres
d’urbanització.

•

PA-Ur-1 i PA-Ur-3,(Polígons d’actuació d’urbanització): Garantir l’execució de les
obres d’urbanització, concretar les obres de pavimentació dels vials existents,
adequant-les a les preexistències i a les necessitats pròpies d’aquest tipus
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d’urbanització.
•

PA-Ur-5, PA-Ur-6, PA-Ur-7, PA-Ur-8 (Polígons d’actuació d’urbanització): Completar
la trama urbana preexistent i garantir l’obertura dels carrers que millorin la mobilitat
interna del teixit, garantint l’execució de les obres d’urbanització.

•

PA-Ur-9 (Polígons d’actuació d’urbanització): Garantir l’execució de les obres
d’urbanització i la cessió de petites peces de verd que serveixin com a complement
de la vialitat, concretar les obres de pavimentació dels vials existents, adequant-les a
les preexistències i a les necessitats pròpies d’aquest tipus d’urbanització.

1.7 Propostes del Pla d’ordenació urbanística municipal (Àmbits de projectes
territorials urbanístics)
El planejament urbanístic es defineix a partir de les opcions estructurals, de les directrius i
de la seva determinació en la qualificació del sòl i en la normativa corresponent. Tanmateix,
sembla oportú singularitzar algunes propostes que s’haurien de vehicular operativament a
través de documents projectuals diferits després de l’aprovació del planejament general a
escales més precises. Es consideren les següents propostes projectuals:
1. Connectivitat i accessos:
•

Reforç i millora de la mobilitat a les entrades històriques del poble: (carretera a
Torres de Segre, carretera Tortosa-França, camí de Sunyer, camí de Sarroca de
Lleida).

•

Estudi específic sobre el traçat i el dimensionat del passeig dels Plans.
Delimitació d’un Pla especial.

•

Estudi de la nova façana del poble i de l’emplaçament del nou sector d’activitats
productives tenint en compte els nous eixos i els nodes d’accessos des del
passeig dels Plans.

2. Ordenació paisatgística dels nous espais oberts territorials (Parc territorial del riu Segre i
del riu Set) i del medi rural:
•

El pla de recuperació de les bases, dels desguassos, de les sèquies i dels
canals petits, com espais connectors dels verds i dels àmbits d’interès ecològic.

•

Estudi d’ordenació de les possibles zones d’activitats esportives i a l’aire lliure en
els espais de parc fluvial.

•

Protecció del sòl agrícola, i adequació a les noves demandes de les
instal·lacions agro-ramaderes.

•

Regulació de la mida i del traçat dels camins rurals del terme municipal.

3. Articulació urbana
•

Articulació del teixit residencial de baixa densitat al Tossal de lo Pincell i al lligam
cívic amb el poble.
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•

Afavorir la peatonalització d’aquells carrers de més activitat: Carrer Lleida,
Avinguda Catalunya, carrer Sant Pere, carrer Major i carrer Balmes.

•

Definir el traçat del passeig dels Plans per tal d’afavorir la mobilitat interior del
nucli, l’execució d’aquest vial posarà en relació la carretera de Torres de Segre i
la carretera N-230, alhora que permetrà descarregar el trànsit vehicular
productiu de la part interior del nucli, permetent definir una nova imatge del
poble des del territori obert i des del paisatge agrícola.

•

Millora de la continuïtat vial entre el nucli consolidat i les noves àrees de
creixement.

•

Donar continuïtat al camí de Sarroca de Lleida des del límit del sòl urbà actual
fins al camí de La Vilavella, possibilitant l’articulació entre el paisatge dels plans i
el paisatge de les terrasses baixes del riu Segre.

4.Projecte Centre històric:
•

Delimitació d’una nova àrea de rehabilitació integral que ampliï l’àmbit exclusiu
de mobilitat per a vianants. (Veure el Pla especial per a l’àrea central de
Sudanell PE-1).

5. Projectes del sistema d’espais lliures i d’equipaments:
•

Completament d’una senda verda anular –que transcorre pel canal de Seròs, el
passeig dels Plans i el mirador de lo Pincell- complementaria als verds lineals de
captura del paisatge i del territori.

•

Creació de nous espais lliures –parcs- i d’equipaments d’escala de poble als
sectors de creixement: àmbit dels Plans i en els extrems est del tossal de lo
Pincell.

•

Qualificar l’àmbit d’influència del riu Segre i del riu Set com a nou Parc territorial
d’escala municipal, dotant-lo dels equipaments i de les instal·lacions
necessàries.

6. Projecte d’emplaçament singular
•

Acondicionament, gestió i foment de l’espai de La Pleta.

•

Previsió de la reserva de sòl i estudi d’emplaçament del nou cementiri.

1.8 Proteccions patrimonials i urbanístiques:
La protecció urbanística es proposa extendre-la a tots aquells elements del territori que
aportin un alt contingut de qualitat. Per això, tant la protecció del paisatge com la protecció
dels valors del patrimoni històrico-arquitectònic com del patrimoni arqueològic i de la millora
del paisatge urbà, es consideren temes a tractar des de l’ordenació i des de la normativa del
Pla, a l’ansem que es prefiguraran criteris orientadors de la gestió d’aquests aspectes.
•

El Pla determina la necessitat d’establir, a posteriori, ordenances municipals que
regulin i dictaminin mesures per a la millora del paisatge urbà i de l’ocupació de
la via pública.
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•

El Catàleg dels edificis i del patrimoni edificat integrarà els elements d’interès
històrico-artístic-arquitectònic establerts en l’Inventari del Servei del Patrimoni
del Departament de Cultura de La Generalitat de Catalunya i els derivats del
propi treball de camp i dels suggeriments derivats del període de consulta
pública.

•

El POUM incorpora en les seves proteccions urbanístiques els espais d’interès
natural i de connexió determinats des del PTTP, que queden incorporats en
l’àmbit situat als marges del riu Segre i del riu Set, i els sòls potencialment
sotmesos a riscs naturals que es corresponen amb l’àrea inundable dels rius i
que configuren un espai de biodiversitat vegetal i animal a protegir.
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2. MARC LEGAL I FONAMENTS JURÍDICS DEL PLA

2.1. Marc legal
1. El present POUM s’ha redactat d’acord amb la legislació sectorial urbanística vigent i la
legislació sectorial vigent aplicable.
2. La referència a la “legislació urbanística vigent” feta en aquest apartat i en els preceptes
successius s’entén que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya, consistent en
les lleis aprovades pel seu Parlament i en les reglaments i en les disposicions que les
desenvolupen, així com la legislació estatal del sòl i les valoracions en allò que no modifiqui
ni vulneri la legislació en matèria d’ordenació del territori, d’urbanisme i del medi ambient
que són competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
3. La referència a la “legislació sectorial vigent” que es faci en la present Memòria
s’entendrà que es remet a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya en la matèria que es tracti
en cada moment. En aquest cas, les referències a cadascuna de les disposicions sectorials
es realitzarà amb la denominació complerta.
4. La utilització de determinades abreviacions en la present Memòria s’entendran referides a
les disposicions normatives següents:
•

Legislació urbanística estatal:
o

•

Llei 8/2007, de 23 de maig, sobre règim del sòl i valoracions (d’ara en
endavant “LSV”).

Legislació urbanística de la Generalitat de Catalunya:
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o

Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
parcial de la Llei d’Urbanisme (d’ara en endavant “RLU”).

o

Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (d’ara en endavant “TRLU 1/10”).

5. El Pla és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prioritari
sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretació no
podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de la legislació urbanística.

2.2. Altres disposicions legals en matèria sectorial
El Pla d’ordenació urbanística municipal ha considerat també altres disposicions legals que,
sense regular pròpiament l’àmbit material urbanístic, contenen disposicions que hi incideixen
de forma directa o indirecta.
La diversitat d’aquesta legislació fa que el Pla d’ordenació municipal al·ludeixi a aquestes
disposicions per la seva denominació completa, tant si es tracta de legislació estatal com
autonòmica.
L’aplicació d’aquestes disposicions ho és en la major part dels casos en matèries en les
quals es dóna la confluència i la concurrència de diferents administracions, per la qual cosa
s’ha de tenir en compte a més de les disposicions urbanístiques, la legislació sectorial en
cada cas.
És de destacar, en tot cas, l’aplicació de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política
Territorial i la Llei 1/1995, de 16 de març, pel qual es va aprovar el Pla Territorial General de
Catalunya, el qual constitueix el planejament vigent de rang superior en el territori de
Catalunya.
Cal fer esment que el Programa de Planejament Territorial, adscrit a la Secretaria per a la
Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, ha elaborat el Pla Territorial Parcial de Ponent, aprovat
definitivament el juliol del 2007, en el que s’inclouen directrius per al municipi de Sudanell.
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3. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA

3.1. Procés de formació i consulta pública de l’avanç de planejament
El municipi de Sudanell no havia disposat de planejament d’escala municipal. La pràctica
urbanística avui sense regulació específica per al municipi resulta insuficient, en primer lloc
perquè hi ha un nou marc de l’ordenament urbanístic que es deriva de l’aprovació del Decret
legislatiu, DL1/10 del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en
segon lloc perquè segons la previsió, en el Pla Territorial de les Terres de Ponent, se’n
derivaran en un futur, nous escenaris que fan del tot necessari disposar d’un document
actualitzat que reguli jurídicament i que s’ajusti al nou marc territorial que es pot
desenvolupar.
El 8 d’abril de 2008, l’Ajuntament en Ple va acordar dur a terme la redacció del planejament
general al municipi de Sudanell, mitjançant l’elaboració d’un Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM).
Durant el procés de formulació del Pla, s’ha garantit l’efectivitat dels drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans, en la formulació dels plans urbanístics previstos
en l’article 8 del DL 1/2010, de la manera següent: per una banda, a través de l’aprovació,
per l’acord plenari de data 8 d’abril de 2008, del Programa de participació ciutadana, el qual
ha estat publicat al BOP de Lleida núm. 65 del dia 6 de maig de 2008 (Edicte 4857, pag.
59), i, per una altra banda, a través de l’exposició pública durant el període de 45 dies, de
febrer a abril de 2009, de l’avanç de planejament.
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L’ajuntament de Sudanell, en data 8 d’abril del 2008, aprovà el document que estableix la
metodologia del procés de participació ciutadana referent al Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) en la seva fase primera denominada Avanç de Planejament.
El ple de l’ajuntament va aprovar la proposta, de conformitat amb l’article 8 del TRLU
1/2010, del 3 d’agost i l’article 22 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament parcial de la Llei esmentada.
Per tant l’ajuntament va ratificar els següents acords:
•

Definir els objectius que es pretenen assolir amb la formulació del Pla d’ordenació
urbanística municpal de Sudanell.

•

Aprovar el programa de participació ciutadana (PPC) en el procés d’elaboració del
planejament, el qual té per objecte concertar les mesures i les actuacions previstes
per garantir i per fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels
ciutadans a aplicar durant l’elaboració i la tramitació del POUM.

•

Obrir un termini d’informació pública d’un mes durant el qual les persones
interessades podran consultar el PPC en les oficines municipals durant l’horari
d’atenció al públic, i formular els suggeriments i les propostes que creguin
convenients.

El Programa de participació ciutadana
A fi i efecte de donar compliment a la normativa urbanística vigent, l’Ajuntament de Sudanell
va procedir a redactar, a aprovar i a publicar el Programa de participació ciutadana, en data
8 d’abril de 2009. El citat programa fou publicat al BOP de Lleida núm. 65 del dia 6 de maig
de 2008 (Edicte 4857, pag. 59).
El Programa de pertinàcia ciutadana, emmarcat dins allò previst a l’article 8 del TRLU
1/2010, del 3 d‘agost, té els objectius següents:
•

Garantir l’efectivitat dels drets reconeguts en l’article 8 del TRLU 1/2010, del 3
d’agost, és a dir, el PPC ha d’expressar les mesures i les actuacions previstes per
garantir i per fomentar aquests drets.

•

Garantir l’assoliment dels objectius i de les altres determinacions generals, que
defineixin el model del Pla que posteriorment es desenvoluparà.

Les mesures i les actuacions previstes per garantir i per fomentar la participació ciutadana
abastaran els treballs que conformen la primera fase de l’elaboració del POUM, és a dir, des
de la data de formalització del contracte fins el lliurament dels treballs per a l’aprovació incial
del pla d’ordenació urbanística municipal.
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Actuacions del Programa de participació ciutadana:
El present programa estableix, en conseqüència amb els pressupòsits esmentats, tot el
procés de participació en la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de
Sudanell i relaciona els mecanismes de consulta i de participació perquè tots els interessats
i les interessades puguin utilitzar-los, tant els creats específicament amb aquesta finalitat,
com els de compliment dels preceptes legals vigents.
1. FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
1.A / ACTES PREPARATORIS
1a Fase de participació: Formalització de la participació ciutadana (abril - maig 08)
Fase d’informació i divulgació d’inici dels treballs del POUM
a) Hi haurà una sessió inicial on es presentarà l’equip redactor, el calendari, el programa de
treball i els objectius generals del POUM a tots els regidors de l’ajuntament de Sudanell.
b) L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la
informació sobre el POUM (web, revista municipal, diaris, radio i qualsevol altre mitjà que
garanteixi una difusió general).
c) Es convocarà un primer acte públic informatiu sobre el Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM), obert a tots els veïns i les veïnes. L’objectiu d’aquest acte serà:
•

La presentació de l’equip tècnic.

•

Indicar el marc legal actual i els planejaments de rang superior que el condicionen
sobre suggeriments i propostes.

•

Explicar la situació urbanística en la que es troba el municipi.

•

Torn d’intervencions.

d) D’altra banda, en aquest primer acte públic, s’informarà als veïns de Sudanell, dels
mitjans de què disposaran per a presentar els suggeriments i les propostes; ja sigui a través
del Registre General de l’ajuntament, via Internet a través del correu electrònic ciutadà
(ajuntament@sudanell.ddl.net) o de la web de l’ajuntament de Sudanell
(http://Sudanell.ddl.net) amb un accés directe per a fer les propostes mitjançant un formulari.
A més es repartirà una enquesta el mateix dia de la presentació i restarà a disposició del
públic a l’ajuntament, per tal de recollir el màxim d’opinions dels ciutadans del municipi.
2a Fase de participació: Presentació de l’Avanç de planejament (2on o 3er trimestre 2008)
a) Presentació i aprovació de l’Avanç de planejament:
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Es presentarà l’Avanç de planejament a la Corporació municipal , que un cop l’aprovi, es
sotmetrà a informació pública i es publicarà al DOGC.
Es donarà compte de l’Avanç, amb especial atenció, a les entitats, a les associacions i a
aquelles empreses o persones físiques que durant el termini d’elaboració del POUM hagin
manifestat interès directe i hagin fet o aportat suggeriments escrits.
b) Debat ciutadà sobre la definició de l’Avanç de planejament:
Es convocarà un segon acte públic informatiu sobre l’Avanç del POUM, obert a tots els
veïns i les veïnes, que es realitzarà amb els mitjans més indicats que permetin publicitar el
contingut dels “Criteris, objectius i solucions generals de planejament” en els que s’ha
d’emmarcar el futur urbanístic de Sudanell. En aquesta sessió, s’informarà als veïns, dels
mitjans de què disposen per presentar suggeriments o alternatives a l’Avanç de
planejament. Aquestes aportacions dels veïns i de les veïnes de Sudanell seran recollides
en el format de suggeriments al POUM. Seguidament seran avaluades per l’equip redactor
amb la finalitat de concretar el model que posteriorment s’haurà de desenvolupar en
coherència amb les grans determinacions expressades per la ciutadania, exposades per
l’ajuntament i coherents amb les determinacions legals i jurídiques vigents.
1.B/ ACTES APROVACIÓ INICIAL
3a Fase de participació. Aprovació inicial del POUM (2on trimestre 2009):
En aquesta fase, el Ple municipal haurà de fer l’aprovació inicial del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Sudanell.
Desprès de l’aprovació inicial, els documents del Pla, romandran sotmesos a informació
pública i a un procés de participació ciutadana e informació de les administracions i dels
sectors amb competències, pel termini mínim de 45 dies hàbils (cal tenir en compte que el
mes d’agost no és hàbil, a efectes de tràmits legals).
En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents:
•

S’exposaran públicament els treballs de l’aprovació inicial que contenen les
determinacions normatives i projectuals del nou ordenament del municipi.

•

Aquesta exposició s’ubicarà en un espai del municipi que garanteixi l’accessibilitat al
major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.

•

Es presentaran públicament aquests treballs a tots els ciutadans i ciutadanes en
general.

•

Es mantindran els mitjans creats a la primera fase de participació, per a fer la
presentació de les propostes en forma d’al·legació.

•

S’establiran els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la consulta
directa dels documents que contenen aquests treballs.
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Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparà la següent actuació:
Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que contindrà:
•

Informe tècnic, elaborat per l’equip redactor.

•

Resolució municipal.

•

Modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau.

1.C/ APROVACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA
Fases posteriors. Aprovació provisional i definitiva del POUM (a concretar dates
segons procés jurídic - administratiu):
L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les
modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a document del pla, que serà públic i
podrà ser consultat en la fase posterior a l’aprovació provisional.
L’ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l’aprovació provisional del POUM
utilitzant algun dels mitjans abans citats: web, revista municipal, diaris, ràdio i qualsevol altre
mitjà que garanteixi una difusió general.
Posteriorment a l’aprovació provisional, l’ajuntament informarà de l'estat de tramitació del
Pla, així com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no
constitueixin modificacions substancials que serien objecte d’una segona informació pública
d’acord amb les determinacions de l’article 85 i 92.3 de la Llei d’urbanisme i l’article 112 del
seu Reglament.

3.2. Aportacions i aspectes tindre en compta al pla, resultat del procés de
participació pública.
L’Ajuntament de Sudanell, entre els mesos de febrer i d’abril de 2009, exposà al públic els
treballs i la documentació que feien referència a la definició dels criteris, objectius i solucions
de planejament, així com la documentació de l’informe preliminar ambiental.
Durant el tràmit de la seva exposició al públic no s’han presentat suggeriments registrats de
forma escrita, però s’han realitzat 19 consultes individualitzades. Pel que fa al tipus de
sol·licitants, la totalitat de les consultes corresponen a particulars i a empreses del municipi.
De les consultes fetes en podem establir el tipus segons la temàtica, però al ser solament 19
es considera més pràctic fer un resum de cadascuna. Aquest resum manifesta el tipus de
consulta verbal, el nom del sol·licitant, la resposta de l’equip tècnic o resposta de
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l’ajuntament, també s’especifica la data i hora de la consulta. Cal dir que en aquestes
consultes personalitzades ha estat present sempre el sol·licitant, un membre de l’equip
redactor del POUM, un representant tècnic de l’ajuntament –secretari o tècnic municipal- i
un membre de l’equip de govern. Així doncs, el resum de les consultes son les següents:
Consulta núm. 1

Reg. C-01

data 24/03/2009

16:00

Zona urbana costat dipòsit.
El Sr Manel Ges, demana poder edificar al solar de la seva propietat i s’interessa per
conèixer quines condicions ha de complir per poder fer-ho.
Resposta de l’Ajuntament: El solar es troba afectat per vialitat i se l'informa que per poder
edificar ha de complir amb les cessions corresponents i tenir la condició de solar. Les
condicions d'edificació estaran definides en la fase d’aprovació inicial del POUM i ara les
condicions son les que fixa la legislació vigent i apliqui la tècnica del consell comarcal.
Consulta núm. 2

Reg. C-02

data 24/03/2009

16:30

Parcel·les al sòl no urbanitzable.
La Sra. Concepció Rates, demana informació sobre seves propietats localitzades al règim
de sòl no urbanitzable per tal de conèixer com li afecta el planejament general iniciat.
Resposta de l’Ajuntament: S’informa que una de les parcel·les es troba afectada per la
possible ampliació del passeig dels Plans, dues parcel·les més estan dins de l’àmbit Unitat
de Planejament d’Activitats número 1 (UPA-1) proper a la cooperativa de Sant Pere i una
tercera parcel·la resta dins de la Unitat de Planejament Residencial número 2 (UPA-2)
davant d’ASPROS.
Consulta núm. 3

Reg. C-03

data 24/03/2009

17:30

Parcel·la al carrer Girona.
La Sra. Elena Cases, demana informació sobre parcel·la localitzada al carrer Girona,
propietat de seva família i que resta pendent de subdivisió per poder edificar. Fins ara no
han pogut perquè la normativa no preveu les dimensions mínimes de les parcel·les i
pregunta a partir de quin moment es fixaran els paràmetres.
Resposta de l’Ajuntament: S’informa que és a partir de l’aprovació provisional que es pot
subdividir una propietat.
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Consulta núm. 4

Reg. C-04

data 24/03/2009

18:15

Parcel·la en Sòl urbanitzable.
La Sra. Marina Calderó, Demana informació sobre la parcel·la que té al costat de l'àmbit
reconegut com a SUnc. A la mateixa hi ha una vivenda i una granja i demana que la part de
la vivenda sigui considerada com a SUnc igual que les cases del costat.
Resposta de l’Ajuntament: La casa pot entrar a formar part del SUnc però no la granja, que
està sense activitat. Amb anterioritat havia demanat llicència per poder posar un ascensor i li
ha estat denegada per estar en SNU actualment.
Consulta núm. 5

Reg. C-05

data 24/03/2009

19:00

Parcel·la en Sòl urbà no consolidat.
El Sr. Anton Josep Marfull, Demana informació sobre la parcel·la que té en l'àmbit reconegut
com a SUnc.
Resposta de l’Ajuntament: S'expliquen les condicions jurídiques i el significat del règim de
Sòl urbà no consolidat (SUnc) i dels passos a seguir per adquirir les condicions de sòl urbà
consolidat (Suc).
Consulta núm. 6

Reg. C-06

data 26/03/2009

16:30

Parcel·la en Sòl no urbanitzable.
El Sr. Isidro Modol Guillaumet, Ha de presentar un pressupost per un magatzem en SNU i
vol saber quines son les condicions i les mides màximes que es permeten.
Resposta de l’Ajuntament: La consulta es deriva a la tècnica municipal per concretar les
condicions que ha de complir una construcció en SNU en aquests moments.
Consulta núm. 7

Reg. C-07

data 26/03/2009

17:00

Propietaris d’una activitat en Sòl urbà.
La Sra. Anna Carrillo i el Sr. José L. Hernandes, Volen traslladar en un futur la seva activitat
productiva sense marxar del municipi i volien saber les condicions de futur del planejament
iniciat i concretament si es proposa una zona pel seu tipus d'activitats econòmica.
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Resposta de l’Ajuntament: S'explica que la proposta del POUM contempla la possibilitat
d’implantació d'aquestes activitats productives en l'àmbit proper a la cooperativa de Sant
Pere, en l’unitat de planejament d’activitats UPA-1.
Consulta núm. 8

Reg. C-08

data 26/03/2009

17:45

Propietaris d’un magatzem.
La Sra. Teresa Oromi i el Sr. Albert Costafreda, Volen saber les condicions del seu solar i si
queden solars lliures a peu del canal.
Resposta de l’Ajuntament: S'explica que dels 3 carrers als que donen front n'hi ha un
pendent d'urbanitzar i que si decideixen construir un habitatge que hi doni front no podran
executar les obres fins que facin la urbanització.
Consulta núm. 9

Reg. C-09

data 26/03/2009

18:00

Propietaris de terrenys al Tossal de lo Pincell.
El Sr Claudi Peiró, Volen saber les condicions en les que poden entrar en el règim de sòl
urbanitzable i quines son les previsions per la seva propietat ja que té forts pendents.
Resposta de l’Ajuntament: S'explica la proposta de l'avanç del POUM en aquest àmbit i el
marc legal respecte als terrenys situats en topografies amb pendents superiors al 20%.
Consulta núm. 10

Reg. C-10

data 26/03/2009

19:00

Propietaris d’una casa en sòl urbà
El Sr Josep Ges Miret, Vol saber les condicions de la seva propietat i del sector que tindrà al
seu costat.
Resposta de l’Ajuntament: S'explica la proposta de l'avanç del POUM en aquest àmbit.
Consulta núm. 11

Reg. C-11

data 31/03/2009

16:20

Propietaris de parcel·les al Sòl urbanitzable i al Sòl no urbanitzable.
El Sr Màxim Castellví, Volen saber les condicions urbanístiques del règim de Sòl
urbanitzable i quines son les previsions per aquest àmbit.
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Resposta de l’Ajuntament: És propietari de finques en la UPR-2 i en la UPA-1 properes a la
cooperativa de Sant Pere. S'expliquen les previsions en cada un dels àmbits. És també
propietari d'una casa en SNU i es queda de concretar les condicions de la seva construcció
respecte el catàleg de masies.
Consulta núm. 12

Reg. C-12

data 31/03/2009

17:00

Propietaris de parcel·les al Sòl urbà no consolidat
El Sr Enric Martí Flix, Demana si es poden concretar les alineacions de la seva parcel·la per
poder tancar el magatzem i la casa.
Resposta de l’Ajuntament: Es proposa revisar el dibuix d'alineacions que s'ha fet en els
plànols de l’Avanç de planejament i, conjuntament amb la tècnica municipal, fixar-les perquè
es puguin traçar sobre el terreny.
Consulta núm. 13

Reg. C-13

data 31/03/2009

17:30

Propietaris de parcel·les al Sòl urbà i al Sòl urbanitzable.
El Sr Josep Garra Prim, És propietari de tres parcel·les a l’àmbit del tossal Lo Pincell. Una
es troba en Sòl urbà i les altres dues en Sòl urbanitzable i pregunta al respecte de les
condicions urbanístiques de cada una de les parcel·les, segons el règim de sòl
corresponent.
Resposta de l’Ajuntament: S'expliquen les diferències entre els diferents règims de sòl.
Alhora també es planteja que al costat de la propietat que hi ha en sòl urbà, els vials no
tenen completada la urbanització, i que per tant, es obligatori urbanitzar per tal d’adquirir el
dret a edificar i obtenir la condició de sòl urbà consolidat i de solar.
Consulta núm. 14

Reg. C-14

data 31/03/2009

18:15

Propietaris d’una parcel·la al Sòl urbanitzable.
El Sr Francisco Prim Comes, Volen saber les condicions urbanístiques del règim de Sòl
urbanitzable i quines son les previsions per aquest àmbit.
Resposta de l’Ajuntament: S'explica la proposta de l'avanç del POUM en aquest àmbit.
Consulta núm. 15

Reg. C-15

data 31/03/2009

19:00

Propietaris d’una parcel·la al Sòl urbanitzable.
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El Sr David Aguado Riba, Volen saber les condicions urbanístiques del règim de Sòl
urbanitzable i quines son les previsions per aquest àmbit.
Resposta de l’Ajuntament: S'explica la proposta de l'avanç del POUM en aquest àmbit.
Consulta núm. 16

Reg. C-16

data 31/03/2009

20:00

Propietaris d’una parcel·la a Sòl urbà.
El Sr Joel Forcada Filella, Volen saber les condicions urbanístiques en les que ha quedat la
seva parcel·la en el règim de Sòl urbà i els drets i les obligacions de cessió que ara tenen.
Resposta de l’Ajuntament: S’expliquen els objectius i els criteris de l'avanç del POUM en
aquest àmbit i s’explicita que s'està pendent de la resolució i el vistiplau de les
administracions competents respecte la delimitació de sòl urbà que s'ha proposat en
aquesta fase de tramitació del planejament general.
Consulta núm. 17

Reg. C-17

data 31/03/2009

00:00

Propietaris d’una parcel·la propera al camp de futbol.
La Sra. Carmen Mateu i el Sr. Ramon Peiró, Volen saber les condicions urbanístiques en les
que ha quedat la seva propietat.
Resposta de l’Ajuntament: S'explica la proposta de l'avanç del POUM en aquest àmbit.
Consulta núm. 18

Reg. C-18

data 31/03/2009

00:00

Propietaris de la Torre del Piteu i de les Fonts
El Sr. Francisco Esteve Borras , Demana que la seva font no aparegui en el catàleg de bens
protegits.
Resposta de l’Ajuntament: S'expliquen els criteris de redacció del catàleg i els criteris de
treball, proposant l’inventariat com a nivell de protecció C en l’aprovació inicial per mantenir
la memòria de l’element.
Consulta núm. 19

Reg. C-19

data 27/04/2009

09:00

Propietaris de LUQSA, empresa química.
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Els propietaris a través del seu tècnic, el Sr. Redondo, Volen informació sobre la seva
situació i les condicions urbanístiques del règim de sòl no urbanitzable i com es proposa
actuar sobre la seva propietat.
Resposta de l’Ajuntament: S'explica la proposta de l'avanç de POUM en aquest àmbit que
consisteix en un únic sector de desenvolupament d’activitats, amb la condició de parcel·la
única, per tal de poder regularitzar la situació urbanística de l'empresa i alhora permetre
l’ampliació natural de l’activitat, admetent l’emplaçament d’activitats del mateix sector
productiu sense perdre la condició de parcel·la única.
De les consultes personalitzades aquí resumides es pot dir que, de manera general, hi ha
com a cinc grups temàtics en quan a la petició o consulta realitzada:
-Un primer grup de consultes està dirigit a preguntar sobre les condicions
urbanístiques per poder edificar directament, aquestes consultes son les que tenen
el codi: C-01, C-03, C-06, C-12 i C-16.
-Un segon grup de consultes demana conèixer les propostes del POUM i les
condicions urbanístiques de seves parcel·les, aquestes consultes son les que tenen
el codi: C-02, C-05, C-08, C-09, C-10, C-11 i C-17.
-Un tercer grup demana conèixer els escenaris de futur del POUM en relació a la
seva propietat, aquestes consultes tenen el codi: C-07, C-13, C-14, C-15 i C-19.
-El quart i cinquè grup es caracteritzen per demanar una petició concreta a l’Avanç
de planejament, la consulta amb el codi C-04 demana el canvi de règim de la seva
parcel·la i,
-La consulta C-18 demana que el seu immoble, en aquest cas una font, no sigui
inclòs en el Catàleg de Béns protegits.

3.3. El procés de participació i consulta pública durant la fase de l’aprovació
inicial del POUM.
El ple de l’Ajuntament de Sudanell, en sessió data 26 de novembre de 2009 va aprovar
inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sudanell (POUM), de conformitat
amb l’article 59 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el TRLU.
L’acord esmentat també incorpora l’informe de sostenibilitat ambiental i la decisió de
sotmetre a tràmit d’exposició pública pel termini de 45 dies tota la documentació del POUM.
En el mateix acord s’aprova la publicació del corresponent edicte en el Butlletí oficial de la
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província i en dos dels diaris de més divulgació de l’àmbit municipal, en els termes que
preveu la legislació vigent.
El dia 4 de desembre de 2009 es va dur a terme una conferència oberta a tots els veïns i
persones interesades a la sala del vall en la que es va explicar el contingut i els objectius de
l’aprovació inicial del POUM. En posterioritat a aquest acte es va atendre de forma
individualitzada a totes aquelles persones que així ho van sol·licitar a l’Ajuntament amb
presència d’un memebre de l’equip redactor i, com a mímin, d’un membre de l’equip de
govern. Aquestes visites es van produïr durant els dies 14, 15 i 26 de gener i 4 i 24 de febrer
del 2010.
Durant aquest període també s’han produït les reunions necessàries amb les diferents
administracions amb competències sobre el planejament urbanístic. Tot aquest procés
conforma el document d’Informe d’al·legacions que forma part de l’aprovació provisional del
POUM de Sudanell.
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4. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL NOU PLA.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sudanell parteix de les consideracions
següents, fonamentals per emmarcar el context sociocultural en el que es produeix la seva
discussió:
•

La constància de la vigència de les propostes respecte el dimensionat general del
municipi que s’inclou en el Pla Territorial General de Catalunya i en el Pla Territorial
Parial de Ponent, com a marcs de referència d’un ordenament urbanístic del conjunt
dels sistemes urbans i dels sistemes territorials a Catalunya i a les Terres de Ponent
respectivament en conjunt de les orientacions sobre el desenvolupament demogràfic
previsible en l’horitzó dels vint anys a venir.

•

El context de la redacció del Pla es situa en l’interès de desenvolupar una ordenació
integral del territori, de manera que l’urbanisme a desenvolupar es basi en principis
de sostenibilitat i de qualitat ambiental, per tal que la qualitat territorial repercuteixi
significativament sobre la qualitat de vida dels habitants i en el reforçament de
l’equilibri social pel que fa a l’accés als serveis del municipi, i de la preocupació pel
manteniment i pel desenvolupament dels valors del medi rural i del medi natural que
l’envolten.

•

La constatació que el municipi de Sudanell, amb la iniciativa de realització i
d’execució del projecte del passeig dels Plans, pot iniciar un canvi respecte la
demanda i l’oferta de nous sòls productius i residencials, que es pot arribar a produir
en els propers anys, possibilitant el desenvolupament natural de les activitats
implantades en el territori i l’aparició de noves activitats, amb repercussions a la
millora de la mobilitat i de la qualitat de vida dels habitants, amb especial incidència
en el teixit interior del poble, gràcies a la descàrrega de la mobilitat dels fluxos
productius que actualment transcorren per la carretera Lleida -Torres de Segre.

Les opcions del Pla es desenvoluparan, doncs, dintre de quatre directrius estratègiques:
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La reorientació del model de creixement, l’oferta de nou habitatge i del projecte urbà
de Sudanell, que tendeixi a la millora de la qualitat urbana dels seus espais i a la millora de
la qualitat de vida, a la construcció del projecte local concret i a la consolidació dels espais
lliures i d’equipaments. Al mateix temps, la reorientació del model té una aplicació concreta
en el sentit de definir, de concretar i de redimensionar les alternatives de creixement i de
dotacions a escala del poble.
La consolidació del model respecte les activitats productives i de serveis dotacionals
privats, que inclogui tant la localització com la tipologia de les mateixes, conscients que
aquest és un dels instruments que han de possibilitar assentar la població actual i alhora
atendre nous pobladors en un futur. La consolidació del sòl productiu atendrà tant a la
demanda de nou sòl industrial com al reconeixement actual de la demanda d’activitats.
L’aposta passa per una definició dels espais productius i pel completament de la xarxa de
comunicacions –el projecte del passeig dels Plans com articulador dels fluxos productius de
Torres de Segre a Sudanell i a Lleida- que ha de servir a les mateixes i al conjunt del
territori.
La incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental com un element de la nova
ordenació del Pla Municipal. Això comporta una atenció especial a la revisió del Catàleg
d’edificis i de conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental de Sudanell, que forma
part de la documentació d’aquest Pla.
La potenciació dels espais lliures d’escala urbana, d’abast territorial i dels sòls no
urbanitzables. La qualitat del terme municipal i la presència cada vegada més difosa
d’espais oberts han de fer d’aquest component un element de qualitat del conjunt, tot
incorporant la regulació dels sòls que conformen el territori fluvial del municipi com una
unitat i establint diferenciacions en el seu interior des de l’àrea pròpia del Parc territorial del
riu Segre i del riu Set, fins a les zones més genèriques dels espais agraris de les terrasses
baixes i de les terrasses altes del Segre. A l’interior del teixit urbà la creació d’espais lliures
de major dimensió –Mirador de Lo Pincell- recolzat sobre el suport dels verds lineals
estructurants, generats pel pas del Passeig del Canal de Seròs. Més a l’oest del nucli urbà
la previsió d’una altra peça d’espai lliure que dependrà de la gestió de l’àmbit de La Pleta
com a reserva pel nou cementiri, comprés dins el Pla especial número 2.

4.1. La reorientació del model de creixement i del projecte urbà de Sudanell

Propostes generals i d’estructura de Sudanell
•

Les propostes generals i l’estructura del nou Pla Municipal es recolzen en dues
operacions urbanístiques bàsiques:
•

La proposta de la nova infraestructura viaria –Passeig dels Plans- d’escala
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urbana però d’incidència supramunicipal en quant articulador entre Lleida,
Sudanell i Torres de Segre, com a desencadenant i element ordenador dels
futurs àmbits d’activitats productives, a la vegada que eix de descarrega dels
fluxos productius a l’interior del teixit del poble.
•

El completament i el recosit de les trames i de les peces urbanes a les vores del
poble que acaben de completar les illes i la façana de Sudanell.

•

Complementàriament el reajust de les condicions d’ordenació de les illes i de les
parcel·les del sòl consolidat en el teixit tradicional de nucli antic i d’ordenació en illa
tancada, comporten una adequació generalitzada del teixit existent al nou codi de
l’edificació i a les condicions d’habitabilitat.

•

El contingut general de les propostes del Pla són coherents amb un conjunt de
principis i de línies específiques que impregnen tot el document i que de forma
resumida es recullen en el següent:
•

Partir de la realitat construïda i de la pràctica d’edificació del poble a través de la
seva evolució, com a referència d’ordenació que ha estat necessària però
insuficient per ordenar i per orientar el desenvolupament urbanístic del municipi
en alguns aspectes.

•

Incorporar els documents de llicències d’obres, consolidant les opcions vàlides i
les que tenen vigència, i actualitzant els aspectes a modificar, analitzant les
directrius i les vinculacions urbanístiques que encara mantenen llur vigència i
aquelles que s’han de revisar.

•

Introduir les modificacions necessàries al nou document de planejament que
serveixin per actuar sobre els desajusts i els potencials existents en relació al
nucli urbà consolidat.

•

Definir els sectors de millora urbana i els de revisió del règim de sòl i de les
qualificacions urbanístiques en àrees que es considerin susceptibles de
modificació per causes de gestió, de noves i de diverses necessitats dels
programes urbans o per incoherència o per errors en l’edificació i la conformació
dels teixits urbans; afinar amb rigor els sistemes d’obtenció del sòl per vialitat,
per a zones verdes i per equipaments públics, segons el criteri bàsic d’equilibri
entre càrregues i beneficis.

•

Sobre el dimensionat del Pla en relació a l’oferta de sòl residencial, cal establir
com a criteri principal la definició d’un model formalment coherent de reompliment de les àrees ja existents. Aquest model oferirà un dimensionat quantitatiu
molt per sobre de les potencials demandes però que ha de disposar d’un marge
generós d’oferta de solars i de terrenys en els que desenvolupar el nou
creixement residencial.

•

Sobre la distribució de la població i de les densitats en els nous creixements, es
proposa estructurar un model de densitats mitges i baixes. Pel que fa a la
concepció dels models tipològics dels sectors s’apunta a un model diversificat;
combinant tipologies que permetin formes residencials obertes a programes
monoparentals, familiars reduïts, i familiars extensius, així com afavorir la
integració de modalitats d’habitatge protegit.

•

Atendre la gestió del planejament com una qüestió bàsica i fonamental en la
capacitat per poder regular i incentivar l’ordenació del futur desenvolupament del
poble. El Pla en aquest sentit disposa d’un conjunt de figures de polígons
d’actuació d’urbanització i de plans de millora urbana que suposaran un canvi en
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l’esforç en la gestió del sòl.

4.2. La proposta de la nova vialitat.
•

Les principals actuacions respecte la nova estructura viària es poden desglossar en
els següents apartats:
•

La definició d’una reserva de sòl per la construcció del Passeig dels Plans, que
ha d’alliberar el trànsit interior del moviment de les activitats agrícoles així com
definir una alternativa al trànsit, als fluxos productius i viaris en general, en
l’interior del nucli.

•

La definició d’aquest Passeig o variant suposarà un canvi significatiu no tan sols
pels moviments de la vialitat de pas sinó també per l’establiment de noves
relacions d’entrades i de sortides del nucli que coincidiran amb les diferents vies
rurals de connexió i amb els altres nuclis de l’entorn com Torres de Segre,
Montoliu de Lleida, Alfés i Sunyer; redimensionant les entrades a Sudanell.

•

L’emplaçament i la traça del Passeig dels Plans també determina en part la
localització del nou sector d’activitats productives a l’oest del poble (SUBd-4),
que es posiciona just al punt on finalitza la trama urbana en direcció a Torres de
Segre. La construcció del Passeig dels Plans suposarà la solució a la tensió
urbana que suposen els fluxos productius i els d’activitats dotacionals a l’interior
del nucli, de forma que la nova variant o el Passeig no sigui una barrera sinó al
contrari un articulador entre els camins rurals i el teixit urbà a través de dues
vies laterals, amb possibilitats de ser permeables i establir passos en aquells
punts necessaris per garantir la mobilitat del vianant i de bicicletes entre el nucli
de Sudanell i el paisatge immediat. En aquest sentit serà especialment
necessari atendre els encreuaments dels camins i de les sendes verdes amb el
Passeig dels Plans.

•

L’aparició del Passeig dels Plans proporciona una nova façana al poble que
s’obrirà des del seu pas proper al Tossal de Lo Pincell fins al sector oest del
poble, proper al pont de La Pleta. Conjuntament amb el pas d’aquesta
infraestructura pel terme de Sudanell, per la part dels Plans de Dalt, es proposa
la continuïtat dels carrils centrals com a vies de pas prioritari respecte dels carrils
laterals que tindran la funció de relligar els diferents vials i els camins rurals de la
part sud del terme i alhora facilitar l’alliberament del pas interior fins connectar
amb la carretera cap a Torres de Segre, de forma que es pugui reconduir el
model de trànsit a l’interior del teixit del poble amb el model de trànsit de ronda.

•

Finalment sobre les intervencions a la xarxa viària, el POUM proposa recollir en
una ordenança municipal les categories establertes sobre els diferents nivells
dels camins rurals, incorporant les dimensions en els camins de primer ordre, de
segon ordre i de tercer ordre, en el futur aprovats per l’ajuntament de Sudanell.

•

La redefinició de l’estructura urbana de la xarxa de carrers interiors del nucli. El
model actual és d’estructura quasi radial, fonamentalment acabat, dependent de
la capacitat de la carretera cap a Torres de Segre i dels camins rurals de
penetració a la part central del poble –camí de Sarroca, camí de la volta de Dalt,
camí de Carrassumada i carretera N-230-. Amb l’ordenació prevista al POUM es
preveu millorar aquesta relació, de tal manera que es defineixen el que podríem
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anomenar connector exterior al teixit urbà –o Passeig dels Plans de Dalt-, que té
la vocació de relligar i d’establir moviments alternatius a aquells que sempre són
captius del seu pas pel centre. Al mateix temps es pretén consolidar l’àrea
central del poble dotant-la de característiques més favorables pels vianants,
alhora que elevarà la qualitat urbana i que afavorirà les activitats cíviques i les
comercials. Es tracta de passar d’un model radial, a un model en xarxa, amb
jerarquies internes i, sobretot, amb una millora generalitzada de les relacions de
mobilitat que s’estableixen dins del dos nous sectors de desenvolupament
residencial emplaçats al Tossal de Lo Pincell. La nova xarxa de carrers
s’executarà amb la construcció de les llicències i amb la gestió dels plans
parcials assenyalats al pla d’ordenació urbanística municipal.

4.3. Els sectors de planejament de Sudanell
Sectors de planejament residencial
•

Les dades han de servir per disposar d’un dimensionat general del Pla, que ha de
donar cabuda a la potencial demanda dels propers anys i a la vegada orientar
l’extensió del creixement de forma que tendeixi al re-equilibri entre les parts del
territori municipal.

•

El quadre adjunt resumeix les característiques principals dels sectors, i dels altres
vectors que amb ells configuren l’oferta de sòl, a partir de les quals es defineixen els
continguts del nou Pla.
Taula 3. Sectors de planejament residencial en sòl urbanitzable delimitat
Núm.

Codi

sector

ús

Superfície/HA Densitat b. habitatges

1

SUBd-02 Lo Pincell I Residencial

2,29

25

57

2

SUBd-03 Lo Pincell II Residencial

5,67

25

141

7,77

198

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT: SUBD 02 – SECTOR LO PINCELL I
Concepte:

Residencial de mitja densitat.

Àrea de projecte:

Comprèn els terrenys situats a l’est del Tossal de Lo Pincell, front al Canal de
Seròs.

Objectius globals:

Ordenar aquest àmbit en base a la ubicació d’usos residencials, per tal de
garantir l’adequada densitat habitacional, la cessió d’espais lliures,
d’equipaments comunitaris i el completament de la urbanització en el sector.

Directrius d’ordenació:

La reserva d’espais lliures cal que es situï propera a l’àmbit dels sòls amb
pendents superiors al 20% i que configuri un espai de mirador sobre el
paisatge de la plana del riu Segre i del riu Set.

Superfície:

2,29

Ha

Densitat Mitjana:

25

Hbtg/Ha

Nombre d’habitatges:

57

Hbtg
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SÒL URBANITZABLE DELIMITAT: SUBD 03 – SECTOR LO PINCELL II
Concepte:

Residencial de mitja densitat.

Àrea de projecte:

Comprèn els terrenys situats a l’oest del Tossal de Lo Pincell, en contacte amb
els teixits urbans preexistents.

Objectius globals:

Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials on també es
localitzi una peça importat de sòl per a Equipament educatiu d’una superfície
mínima de 5.000 m².

Directrius d’ordenació:

La reserva d’equipament educatiu haurà de localitzar-se sobre un dels vials
estructurants del sector.

Superfície:

5,67

Ha

Densitat Mitjana:

25

Hbtg/Ha

Nombre d’habitatges:

141

Hbtg

4.4. La diversificació de les activitats productives
El POUM recull la possibilitat de ser receptiu a les ampliacions adequades de les
activitat productives a la part est, a l’àmbit del Tossal de Montclús –LUQSA- i a la
part oest –on es localitza ASPROS i la Cooperativa de Sant Pere-, és a dir als
emplaçaments d’activitats tradicionalment instal·lades al municipi, sempre i quan,
s’implementin les mesures correctores, es garanteixi la compatibilitat amb els usos
residencials dominants o possibles i no signifiqui la clausura del contacte del nucli
amb el territori obert i amb el paisatge.
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Sectors de planejament d’activitats
El quadre adjunt resumeix les característiques generals dels sectors, i dels altres
vectors que amb elles configuren l’oferta de sòl, a partir de les quals es definiran els
continguts del nou Pla.
Taula 4. Sectors de planejament d’activitats en sòl urbanitzable delimitat
núm.

codi

sector

ús

Superfície/HA

1

SUBd-01 Tossal de Montclús Industrial

4,18

2

SUBd-04 Els Plans de Dalt Industrial

4,22
8,40

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT: SUBD 01 – SECTOR TOSSAL DE MONTCLÚS
Concepte:

Àrea d’activitats productives.

Àrea de projecte:

Comprèn els terrenys situats a l’est del nucli urbà de Sudanell sobre el Tossal
de Montclús.

Objectius globals:

Ordenar aquest sector en base a la ubicació de nous sòls d’activitats industrials
vinculades al sector químic, de tal manera que continuïn conformant una
parcel·la única i indivisible, amb intensitats i usos similars als existents.

Directrius d’ordenació:

La cessió d’equipaments es localitzarà, de forma discontínua al sector, al nucli
davant els equipaments existents. S’ordenaran els espais lliures de manera
que formin una franja de protecció visual, front a l’impacte paisatgístic que
poden generar les noves instal·lacions.

Superfície:

4,18

Ha

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT: SUBD 04 – SECTOR PLANS DE DALT
Concepte:

Àrea d’activitats productives.

Àrea de projecte:

Comprèn els terrenys situats a l’est del nucli urbà sobre l’accés des de Torres
de Segre, al costat dels terrenys de la Cooperativa de Sant Pere.

Objectius globals:

Ordenar aquest sector en base a l’emplaçament d’usos productius i
d’emmagatzematge que acabin de completar el teixit del nucli fins el límit est
del nucli urbà, dotant a l’àmbit d’una nova estructura urbana. L’ordenació
també haurà de resoldre la façana des de l’espai agrícola, exposada a les
visuals des de l’autopista i principalment des del Tossal de la Rita, enclau de
valor visual i paisatgístic.

Directrius d’ordenació:

La reserva de sòl per a la nova zona d’equipaments es localitzarà al costat de
la Cooperativa de Sant Pere, alineat al pas de l’avinguda de Catalunya, enfront
de les instal·lacions d’ASPROS. La cessió d’espais lliures es localitzarà al nus
d’intersecció entre l’accés des de Torres de Segre i al nou Passeig dels Plans
de Dalt.

Superfície:

4,22

Ha
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4.5. L’ordenació dels espais oberts i del sòl no urbanitzable

El sistema d’espais lliures
Una de les prioritats del POUM ha estat obtenir un increment de zones verdes, tant en
quantitat com en qualitat. Al nucli urbà de Sudanell la superfície d’espais lliures era molt
inferior a l’establer per la llei d’urbanisme vigent. En la realitat construïda hi havia 140.241
m² de sostre residencial –segons dades cadastrals- i només 8.055 m² de zones verdes,
quan segons els estàndards establerts per l’article 58.1f del DL 1/10 hi hauria d’haver
21.048,2 m².
El Pla proposa tres línies d’acció complementàries pel que respecta als espais lliures:
•

Reurbanitzar els espais lliures dins del sòl urbà. La majoria d’espais lliures tenen
carències d’urbanització i han sorgit de petits eixamplaments de l’estructura viària,
que han permès l’aparició d’espais lliures o explanades buides dins el dens teixit
existent. Es tracta de millorar la qualitat d’aquests espais.

•

La transformació dels espais entorn del Canal de Seròs que és, clarament, una acció
de reestructuració fonamental per a la nova ordenació i la nova forma urbana del
poble. Es tracta d’ordenar i arranjar els terrenys existents al voltant del Canal,
majoritàriament de propietat pública que estan travessats actualment per la seva
traça i que han de permetre la urbanització d’un passeig de vianants a la cornisa
nord del nucli, aprofitant l’espai públic i les formes de la topografia –els vessants i els
talussos- generats pel pas de la infraestructura. La superfície d’espais lliures –verdsaproximada d’aquest àmbit es de 74.164 m² que ha de constituir un nou lloc de
passeig i d’estada dels veïns i dels residents de Sudanell. La posició estratègica del
Passeig del Canal de Seròs i la seva orientació ha de recollir la major part dels
moviments i de les circulacions que en forma de passeig, d’itinerari o de recorregut
facilitin l’accés fins el paisatge agrícola obert. Les instal·lacions esportives polaritzen
el recorregut per la senda verda que connecta ASPROS i l’àmbit de reserva del nou
cementiri, al costat de La Pleta.

•

La incorporació al sistema d’espais lliures de les vessants est del Tossal de lo Pincell
i l’adequació dels espais lliures amb valors d’enclaus de valor visual.

•

La incorporació dels espais fluvials –públics- del riu Segre i del riu Set com a àmbits
de Parc territorial, en els que podran contemplar-se àmbits d’ús lúdic, recreatiu i
d’interès patrimonial.
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Taula 5. Justificació del compliment dels estàndars minims d’espais lliures (art.58.1f) del RLU.
Espais lliures
POUM 2009 m² de sòl M² sostre residencial (Clau V i Pt) Espais lliures mínims (art.58.1f)
SUc

290.491

165.596

14.274 (1)

33.119

SUnc (PA)

16.100

14.242

431

-

SUnc (PMU)

8.078

4.039

1.212

808

SUBd

163.555

29.542

19.895

5.907

SNU

8.140.568

-

-

-

SNU (PE-2)

141.208

-

74.164 (2)

-

Total

8.760.000

213.419

109.976

39.834

(1) Cal tenir en consideració que en la superfície de 14.274 m² de sòl d’espais lliures en règim de sòl urbà consolidat,
incorporen els 2.619 m² de sòl del sistema d’espais lliures aportats pel conveni urbanístic d’ASPROS.
(2) per comptabilitzar els espais lliures del sector PE-2, s’han tingut en consideració aquells sòls de propietat pública.

•

Les previsions d’espais lliures que fa aquest POUM compleixen els estàndards
mínims exigits per l’article 58.1.f de la Llei d’Urbanisme. El sostre total edificable per
a usos residencials en sòl urbà i urbanitzables és, segons el còmput que es resumeix
en el quadre anterior, de 213.419 m²st, aplicant la proporció de 20 m² de sòl d’espai
lliure per a cada 100 m²st residencial en sòl urbà i urbanitzable, resulta una extensió
de 39.834 m² d’espai lliure necessari, extensió que es superada per la previsió del
POUM que és 109.976 m².

•

La proporció d’aquest sòl d’espai lliure en sòl urbà no supera el previst per
l’estàndard assenyalat per l’article 58.1f del DL1/2010, essent inferior en 18.689 m².
Aquest dèficit s’hereta d’una forma de construcció del poble que ha estat exempta de
cessions, no obstant això, la previsió es compleix i es supera amb la incorporació
d’unes peces de sòl de propietat pública, situades a les vores del Canal de Seròs,
que venen a jugar el paper de passeig urbà i que tenen un extensió de 74.164 m² de
sòl dedicat a espai lliure. El quadre també mostra que els nous plans de millora
aporten 1.212 m² de sòl per a espais lliures i que els polígons d’actuació aportes 431
m².

•

Les cessions de sòl per a espai lliure en règim de sòl urbanitzable es situen per
sobre del mínim de l’article 58.1f del DL1/2010, que és de 5.907 m². En canvi es
preveuen 19.895 m² de sòl d’espais lliures provinents dels sectors de sòl
urbanitzable. El còmput total d’espais lliures pel municipi, aportat pel planejament
general, s’estima en 109.976 m² de sòl, que representa 52,23 m² d’espai lliure per
cada 100 m² de sostre residencial.

Criteris d’ordenació i mesures ambientals
En base als escenaris de creixement residencial plantejats, s’observa que en tot cas, i
prenent com a hipòtesi vàlida, la conjuntura més optimista, el volum de creixement de 405
habitatges totals, encaixa amb l’alternativa 1 plantejada que estableix la consolidació de la
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trama urbana consolidada i la creació d’un sector important al sud del municipi, dins l’actual
polígon cadastral de rústica nº9 que omple el buit que crea el nucli a la zona de les Eres i
per sota els dipòsits, per la sortida del camí de Sunyer (SUBd-03 i PMU-02) i un sector a la
banda de llevant dels esmentats dipòsits (SUBd-02) que seria l’únic pròpiament d’ampliació
del nucli. Aquesta alternativa, que es completa amb un petit PMU a l’extrem nord-est del
nucli (PMU-01) i amb 3 polígons d’actuació que es deriven del procés de participació
ciutadana, respondria a una pressió sobre el mercat residencial mitjana que atenent al
mercat de l’oferta residencial es considera adequada i concorda amb els criteris de
creixement que estableix el PTPP.
No obstant, cal tenir en compte que un 74% dels sectors s’ubiquen en sòls urbans
semiconsolidats i només un 26% dels sòls urbanitzables, concretament al SUBd-02,
constitueix una ampliació del nucli en sentit estricte, de manera que l’afectació sobre sòls
actualment agrícoles o llindants a sòl urbà és de l’ordre de 2,25 Ha. A aquests hi cal afegir
8,39 Ha de sòl industrial que també es realitzen sobre sòl fonamentalment agrícola que es
classifiquen en base a la inexistència de sòl indrustrial, a l’esgotament d’un dels dos
emplaçaments preexistens i a la necessitat de regularització del segon, i tenint en compte,
les condicions beneficioses quant a accessibilitat territorial, al baix risc d’inundabilitat i
geomorfològic, a la facilitat i a l’economia de connexió a les diferents xarxes bàsiques, i a la
inexistència de valors naturals i paisatgístics especialment rellevants o hàbitats protegits. En
resum, la moderada oferta industrial que preveu el POUM és ajustada a la demanda
potencial.
Des del punt de vista hidrològic, sonre les àrees de creixement segons l’ACA no s’ha
identificat cap risc de tipus hidràulic o geomorfològic, i com a conseqüència de la
inexistència de risc d’inundabilitat o la presència de cons de dejecció. No existeixen
explotacions agràries i ramaderes afectades, amb especial menció a les explotacions
ecològiques de producció integrada.
Per a tota la resta, considerant la situació actual en relació al planejament urbanístic del
municipi, les alternatives de creixement plantejades, els nous desenvolupaments, la
regulació d’usos i d’activitats, els condicionants i els requeriments incorporats en la proposta
de nou planejament, es conclou que aquesta és adequada als principis de sostenibilitat
urbanístics sempre i quan s’apliquin efectivament en llur desplegament els criteris
d'ordenació i les mesures reflectides en aquest document, que essencialment passen per
evitar expansions innecessàries de l’espai urbà, conservar l’estructura territorial,
paisatgística i funcional dels espais agrícoles, ordenar adequadament els teixits urbans i els
periurbans, evitar impactes derivats d’una assignació d’usos inadequada, tendir cap a la
sostenibilitat en el planejament, és a dir, contemplar les necessitats de les generacions
futures i finalment, evitar l’augment dels costos d’urbanització als ciutadans per una falta de
previsió de la demanda urbanística. En tot cas, els àmbits de creixement projectats no estan
compresos en cap figura de protecció que afecten o són pròximes al TM ni amenacen
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tàxons amenaçats o rars. Tot plegat fa que funcionalment, el desenvolupament dels sectors
no tingui cap implicació rellevant sobre els sistemes naturals de la zona.
Cal això si, valorar la posició dels factors limitants del creixement, és a dir, xarxes bàsiques
d’abastament, sanejament i gestió dels residus. En aquest sentit, el municipi, i concretament
en un primer estadi, pot afrontar i resoldre adequadament la gestió dels residus i no
presenta problemes de saturació del sòl i quant a la capacitat d’abastament d’aigua, però és
obligat fer previsions en relació la xarxa de sanejament. La memòria d’Informació del POUM
i la normativa fan efectivament previsions en aquest sentit.
Així doncs, el desplegament del POUM produirà un impacte entre moderat i compatible
segons s'observin els criteris d'ordenació resultants de l’apartat d’alternatives d’ordenació i
la justificació de l’alternativa proposada, i de la implementació de les mesures ambientals i
recomanacions previstes expressament i les corresponents normatives sectorials.

4.6. La previsió i l’ordenació dels equipaments comunitaris
Les condicions actuals
Com s’assenyala en l’anàlisi de la realitat edificada (punt 8 de la Memòria d’Informació) en el
moment de la redacció de l’Avanç de planejament, existeixen un total de 24.279 m² de sòl
destinat a equipaments, la qual cosa suposava un estàndard de 29,14 m²/habitant.
En termes globals, la situació de partida, reconeix un bon estat dels equipaments d’abast
municipal, exceptuant els equipaments escolars que es troben en situació límit, i
probablement s’hagi de plantejar a mig termini l’oferta d’una llar d’infants i l’ampliació del
CEIP El Roser. Respecte la resta d’equipaments el POUM incorpora diferents propostes:
pels equipaments socials es planteja la necessitat de millorar l’atenció a la tercera edat, pels
equipaments culturals es suggereix la necessitat d’un museu per a les celebracions del
pessebre vivent, pels equipaments esportius es planteja una millora de les dotacions, ja que
el municipi no disposa ni de piscines municipals ni de pavelló poliesportiu cobert, i per
l’administració municipal es posa de manifest que necessiten millorar les instal·lacions
d’emmagatzematge i custòdia.
Així doncs, des d’una consideració estrictament quantitativa, podríem entendre que el nivell
de desenvolupament en matèria d’equipaments ha estat plenament assolit i ha ultrapassat
els estàndards establerts. No obstat això, resten pendents les millores dels aspectes
anteriorment ressenyats, que en tot cas haurien d’esser resolts des d’aquest nou
planejament.
Catalogació i localització dels equipaments
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El desenvolupament i el creixement del poble ha anat sumant al model urbà peces
d’equipaments. Com a resultat s’ha produït la consolidació d’una zona a l’oest, sobre
l’Avinguda Catalunya (o carretera cap a Torres de Segre) on hi trobem les peces
d’equipament esportiu i les dotacions privades d’ASPROS, Per contra, en la part central del
poble (al voltant de l’Església parroquial de Sant Pere) trobem les dotacions culturals i
cíviques mes importants, la qual cosa genera un cert dèficit per els ciutadans que viuen cap
l’est en direcció al Tossal de Lo Pincell.
En els documents d’informació s’han agrupat els equipaments existents en base als
següents usos: administratiu, abast i subministrament, religiós i cementiri, sanitari, educatiu,
sociocultural, esportiu. (Veure plànol d’informació: ELS EQUIPAMENTS I DOTACIONS.
CATALOGACIÓ SEGONS USOS).
El sistema d’equipaments segons la Llei 1/2010.
El text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 del 3 d’agost, en el seu article 65.3, exposa que
els plans parcials urbanístics: “... han de reservar també per a equipaments de titularitat
pública un mínim de 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre, amb un mínim del 5% de la
superfície de l’àmbit de l’actuació urbanística, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si
s’escau”. Tenint en compte aquesta indicació, la reserva de sòl per a equipaments públics
ha de quedar repartida de la manera que indica el quadre següent:
Taula 6. Justificació del compliment dels estàndars mínims d’Equipaments
Plans parcials

Àmbit

Sòl Equipament Sòl Equipament

Sòl urbanitzable delimitat (SUBd)

m²

m²

%

SUBd-01 Industrial Tossal de Monclús-LUQSA

41.755

2.505

6

SUBd-02 Residencial Tossal Lo Pincell I

22.868

1.143

5

SUBd-03 Residencial Lo Pincell II

56.706

5.671

10

SUBd-04 Industrial Els Plans de Dalt

42.226

4.223

10

163.555

13.542

11,44

PMU-1 Àmbit Continuació del carrer Lleida

2.686

134

5

PMU-2 Àmbit Tossal Lo Pincell

5.392

270

5

8.078

404

5

171.633

13.946

8

Totals de sòl urbanitzable delimitat
Plans de millora urbana (SUnc)

Totals Plans de millora urbana
Totals POUM

Els equipaments comunitaris han de satisfer les necessitats que es generin en els nous
espais residencials del poble. Per aconseguir aquesta fita es creu necessari realitzar un Pla
Especial d’Equipaments públics i complementaris, que marqui les directrius a seguir a
mesura que es vagin construint els nous espais i que es dotin de contingut social.
De tota manera, cal preveure la necessitat de reserva de sòl per un centre educatiu que
incloguin des d’una llar d’infants fins a una escola de cinc línees al sector SUBd-1. La
reserva per l’emplaçament del mateix es realitza a l’entorn dels equipaments ja existents, a
l’est del nucli. En conjunt, la previsió d’habitatges a l’entorn de Lo Pincell suposa el 90% del
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total que es preveu en el POUM. Per aquest motiu, un Pla Especial d’Equipaments es fa
necessari per avaluar en cada moment les necessitats immediates i poder planificar altres
equipaments que poden ser necessaris per un sector que avui està poc habitat i que compta
amb pocs equipaments.
Per altra banda, en quan a equipaments esportius, les previsions especificades a l’informe
del Consell Català de l’esport, estableixen una previsió pel cas de Sudanell, d’entre 4,5 o 5,5
m² de sòl per habitant, el que significa una total de 4.582 m² de sòl de reserva. Aquestes
previsions estarien satisfetes per les instal·lacions actuals que arriben a 10.553 m² de sòl
esportiu. No obstant això, el POUM en la seva aprovació inicial ja incorporava nou sòl per a
equipament esportiu, proper a l’àmbit d’ASPROS, en continuïtat amb el camp d’esports,
corresponent a una superfície de 4.882 m² de sòl, per la construcció d’un poliesportiu cobert
i per les piscines la qual cosa suposava un estàndard de 17,95 m²/habitant.
Aquesta cessió de sòl per equipament es concreta a travès del conveni urbanístic signat
entre la Fundació ASPROS i l’ajuntament de Sudanell, on es determina que l’esmentada
cessió es formalitzarà en el termini d’un mes des de la públicació de l’acord d’aprovació
inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La cessió suposa també la incorporació de
2.619 m² de sòl per al sistema d’espais lliures.

4.7. La preservació i la integració del conjunt patrimonial
El “Catàleg de béns protegits” del municipi de Sudanell és un document inclòs en el Pla
d’ordenació urbanística municipal de Sudanell, en compliment del Decret 1/2010, del 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, segons la qual els plans
d’ordenació urbanística municipal han de contemplar, en la seva documentació, el Catàleg
de Béns a Protegir.
Part de la informació per a la redacció d’aquest Catàleg ha estat extret de l’Inventari del
Servei de Patrimoni Arquitectònic (ISPA) i de l’Inventari del Servei d’Arqueologia (ISA) de la
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
La documentació referent al conjunt patrimonial de Sudanell inclou el “Catàleg de Béns
Protegits”. Els documents que desenvolupen els aspectes més detallats i constitueixen el
“Catàleg de Béns Protegits” del municipi de Sudanell, són:
•

I. Memòria. Descriu l’objecte, contingut i metodologia del document.

•

II. Normativa. Conté la relació de disposicions que regulen les possibles actuacions
en els elements objecte de protecció.

•

III. Fitxes. Conté la descripció de tots els edificis, elements arquitectònics, àrees
urbanes d'interès ambiental i zones arqueològiques, que són objecte de protecció del
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Catàleg. Cadascun dels elements disposa d’una fitxa, amb les següents dades:
- Identificació (denominació, codi, adreça, altitud, coordenades UTM, referència
cadastral, referència a altres inventaris, tipus d’element patrimonial, titularitat,
sostre, ús original i ús actual).
- Descripció (descripció de l’element, època, estil i estat de conservació).
- Protecció (nivell de protecció, àmbit, actuacions proposades, qualificació
urbanística, consideracions d’actuació i restriccions)
- Documentació gràfica (fotografies i plànol de situació).
•

IV. Plànols d’ordenació. Els elements del Catàleg estan localitzats en els plànols
d’ordenació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sudanell amb els codis que
figuren a les llegendes corresponents.

La normativa s’ha formulat d’acord amb les normes jurídiques que regulen específicament el
patrimoni artístic: la Llei del Patrimoni cultural català, de 30 de setembre de 1993 (LPCC
9/1993); i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
Els objectius del Catàleg de béns protegits són:
•

Protegir els edificis, conjunts i ambients, elements arquitectònics i espais urbans que
siguin mereixedors d'aquesta protecció, per les seves característiques
arquitectòniques, històriques, ambientals, típiques o tradicionals. Té la voluntat
d’ordenar, de mantenir i de recuperar, en allò possible, la qualitat del paisatge urbà.

•

Establir i fomentar les mesures i les actuacions públiques i privades necessàries per
a la conservació, la recuperació i la millora dels elements objecte de protecció i els
seus entorns.

•

Establir el règim d’edificació i d’ús dels elements objecte de protecció, així com la
normativa tècnica per a les intervencions, les formes d’actuació, les de col·laboració i
les d’ajut per part de l’administració i el règim disciplinari de correcció de les
infraccions.

El Catàleg de Béns Protegits ha tingut com a preàmbul un procés d’inventariar d’aquells
edificis, espais i conjunts que presenten un valor formal d’especial interès, bé des de la
historiografia de Sudanell i des de la història de l’arquitectura, bé des de la pròpia cultura
rural, a fi d’obtenir una primera llista d’aquells elements susceptibles de poder-se inventariar
i, a la fi, catalogar i protegir.
El punt de partida per a la redacció d’aquest primer inventari ha estat l’Inventari del Servei
de Patrimoni Arquitectònic i l’Inventari del Servei d’Arqueologia de la Direcció General del
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
informació s’ha contrastat amb el treball de camp realitzat, sobretot en els elements del sòl
no urbanitzable que formen part d’aquest Catàleg.
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Del contingut de l’Inventari del Servei de Patrimoni Arquitectònic han estat donats de baixa 1
elements:
- Sala de reunió i ball: Actualment ja no existeix l’edifici originalment inventariat, va
ser enderrocat i reconstruït amb altres criteris.
Els següents elements estan en l’Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic:
- Església parroquial de Sant Pere: Edifici situat al nucli urbà amb la façana oberta
a la plaça de l'ajuntament. Amplia esglèsia de tres naus, la nau central és més
ampla i alta, amb un cimbori de maó d'influència aragonesa al creuer. Als peus de la
nau hi ha el cor. Hi ha un altar major i sis capelles. La decoració gloval segueix uns
patrons barrocs molt classicitzants. Façana amb un tester curvilini suportat per
pilastres i un portal amb una fornícula, a la part superior, enmarcada per volutes. El
campanar, integrat a la façana, és de secció quadrada. Sobre el mirador es
sobreposa, de manera inconnexa, un cos octogonal cobert per una cúpula amb
volta. El retaule major gotico-renaixentista, el del Roser i el dels Dolors foren
cremats durant la Guerra Civil.
- Pont de les cinc boqueres: El pont es va construir per salvar el riu Set i la seva
principal característica es que l’aigua del canal passa per sobre el pont, en canvi els
vianants i el riu Set passen pels cinc arcs que hi ha a sota. El canal és suportat per
cinc arcades de mig punt sobre pilars de ciment. El canal de Serós és una
construcció del 1914 realitzada per la Barcelona Traction Light and Power Company
(la CANADENCA). El canal agafa les aigües al Segre davant mateix de Lleida i
porta l’aigua al pantà d’Utxesa i desprès de produir electricitat, regar i abastar
d’aigua els municipis retorna al riu abans d’arribar a la localitat de Seròs.
- Ca l’Elvireta: Vivenda entre mitgeres de planta baixa, planta pis i golfa feta
totalment de pedra amb portal adovellat i carreus regulars. Teulada acabada i amb
teula àrab.
- Cal Mallorca: Vivenda entre mitgeres de planta baixa i dos pisos de composició
típica amb balconera volada de pedra al primer pis i de voltes ceràmiques al segon.
Presenta baranes de ferro amb alguna floritura i façana de carreus de pedra picada.
L'acabat és de reulada amb teules àrabs. Arrebossat a partir de la primera planta on
per dins és en terra.
- Cal Patet: Vivenda entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. Molt modificada a
l'interior, quedant, com a referència de la construcció d'altres èpoques la façana.
Sembla que aquesta ha estat retallada pels dos costats. A una construcció de finals
del segle XV li han canviat les obertures que tenien llinda d'una sola peça amb
cantell conopial, obrint balcons i una nova porta. El balcó central és suportat per
grosses carteles granades.
Així mateix, s’han incorporat els següents elements:
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- Creu de Terme: Anomenada en alguns documents com la Creu de Sant Antoni, es
conserva el seu capitell a l’ajuntament. Declarada BCIN per DL 571/4963, BOE
30.3.63, del 4 de març de 1963.
- Creu de la plaça de la Santa Creu: Element situat en la plaça del mateix nom,
entre el carrer Folguera i carrer Sant Antoni. Es tracta d’un element escultòric, que
té més valor simbòlic a la vida ritual del poble.
- Esglèsia Romànica: Restes de l'antiga església romànica situada al carrer major
número 10 que, antiga entrada al poble.
- Ca la Leonor: Casa de pedra situada a la Travessia d'Urgell cantonada amb el
carrer Sant Pere en la que es celebra el pecebre vivent.
- Pont de Ferro: Pont de ferro de la sèquia de Torres sobre el riu Set a la partida de
la Volta. Element d'enginyeria civil que ha quedat com a testimoni del patrimoni
hidràulic de Sudanell.
- Molí d’olí vell: Antic molí d'oli que forma part del desenvolupament agrícola de
Sudanell. Actualment es troba en estat de ruïna.
- Antic Rentador: Situat sobre el camí de Vilavella forma part de l'imaginari colectiu
del poble de Sudanell. Té valor com a element històric i simbòlic de la vida
quotidiana del poble de Sudanell.
- La Pleta: Situada al costat de la sèquia de Torres, a l'entrada del poble des de
Torres de Segre. Té valor per constituir un dels pocs testimoni edilici de la història
de l'activitat ramadera a Sudanell. Es tracta d'un recinte de tàpia que s'utilitzava per
tancar el bestiar.
- Pou del Gel: Té valor com a testimoni de la vida i de les activitats productives en
la historia de Sudanell.
El Catàleg de Béns també ha recollit elements no pròpiament arquitectònics sinó naturals o
antròpics que cal preservar amb una component natural que s’ha considerat destacable i
valuosa.
Elements associats al curs del riu Segre: El treball de camp a revelat la localització de 2
enclaus destacats segon la seva notorietat paisatgística. D’aquests elements es considera
urgent preservar en concret la Resclosa de Sudanell i la Tolla del Silo ja que presenten un
alt valor. Es proposa la incorporació dels dos elements al Catàleg com a BIPCC:
- Resclosa d’aigua al riu Segre: Costrucció sobre el riu Segre per a la captació
d'aigua del municipi, construïda al sevre XIX que actualment està en desús. Es
considera un element particular del paisatge fluvial per la seva situació i per les
seves característiques constructives.
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- La Tolla del Silo: Situada sobre el riu Segre es tracta d'una bassa natural d'aigües
tranquiles, de poca profunditat que s'ha format per erosió. Conforma un paratge
reconegut pels habitants del municipi per la seva bellesa. També té importància pel
que representa com a part del sistema d'epais humits.
les fonts: poden ser objecte d’una acció de restauració i posada en valor.
- Font del Maco: Situada a les terrasses baixes del riu Segre, sobre el camí de
Ribes. Es tracta d'un lloc de valor natural i ecològic reconegut com a font d'aigua
natural.
- Font del Patet: Situada a les terrasses baixes del riu Segre, sobre el camí de les
Planes. Es tracta d'un lloc de valor natural i ecològic reconegut com a font d'aigua
natural.
- Font del Piteu: Situada a les terrasses baixes del riu Segre, sobre el camí de les
Planes. Es tracta d'un lloc de valor natural i ecològic reconegut com a font d'aigua
natural.
- Edificacions agrícoles (Masets, palleres de tapia i de pedra): Es tracta de construccions de
tàpia o de pedra seca, que simbolitzen el sistema de construcció històric i característic
d’aquest territori. Aquestes construccions tenien una funció de petit cobert, lloc de descans i
s’utilitzaven pels pagesos quan les feines del camp requerien passar-hi moltes hores camps
i aquests eren lluny del nucli urbà. També s’utilitzaven com a lloc de descans pels animals
de tir. Dins del terme en queden molt poques, però fins fa pocs anys n’hi havia moltes que
s’han anat enderrocant, ja sigui perquè han perdut la funció original, o per manca de
sensibilitat dels propietaris o per replanacions de finques. Es proposa la incorporació de les
següents Cabanes al Catàleg com a BIPCC:
- Cabana de Volta: Cabana de volta situada propera al indret conegut com la
Marrada. Forma part del patrimoni edilici agrícola del municipi. Té valor pel seu bon
estat de conservació. S'estima que la seva construcció data del s. XIX.
- Pallera del Gori: Situada als plans de Dalt, propera al nucli de Sudanell, es troba
la pallera de tàpia coneguda com a Pallera del Gori. Forma part del testimoni
agrícola del municipi. Té valor pel seu bon estat de conservació. S'estima que la
seva construcció data del s. XIX.
Aquestes edificacions tenen un valor històric tradicional característic de finals del segle XIX i
primer terç del segle XX, construïdes amb materials de l’entorn que s’integren al paisatge.

- Conjunts i ambients urbans d’interès: Formen part d’aquest apartat aquelles àrees urbanes
que, per les seves característiques tipològiques, parcel·laries i formals, conformen la imatge
urbana i que cal protegir integralment, de forma directa. En el procés de treball s’ha
incorporat l’element següent:
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-Conjunt urbà del nucli de Sudanell: Situat al cor del nucli urbà, agrupa edificis en
parcel·les petites, carrers estrets i una concatenació d'espais lliures de petita escala,
originats en eixamplament de carrers que marquen el caràcter d'aquesta part del
nucli.
- Àrees i jaciments arqueològics. Fa referència a aquells conjunts naturals existents i
jaciments arqueològics o restes d’antigues construccions, situades en el subsòl. Alguns
jaciments han estat comprovats i d’altres no, però representen una fita important del
paisatge o un document rellevant per a l’estudi de la història del municipi.
•

- Les àrees d’expectativa arqueològica es defineixen com un àmbit d’una àrea
concreta d’actuació on, per la manca de dades concretes, no es poden localitzar
taxativament les restes arqueològiques. Aquest POUM no proposa àmbits dins
d’aquesta categoria.

•

- Els jaciments arqueològics es defineixen com un element concret, perferctament
identificat i que necessita d’una protecció. Dintre del jaciments arqueològics, i en
base a les categories de protecció establertes per la LPCC 9/1993, es defineixen les
següents

El Catàleg d’àrees i jaciments arqueològics del municipi de Sudanell conté un total de 4
elements, localitzats i especificats en les fitxes corresponents.
Béns inventariats:
Nivell de protecció B:
- Pla del Pitó I: En aquest lloc, a uns 2km al sud-est de Sudanell, en la vall de l riu
Set, en construir-se l’autopista AP-2, sortiren uns arrengleraments de pedres, molt
possiblement fonaments de construccions (romanes?). L’any 1998, durant la visita a
aquest lloc amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del Segrià, no
s’observà cap mena d’evidència arqueològica en superfície.
- Pla del Pitó II: El jaciment es situa al Pla del Pitó, damunt d’un tossal que s’estén
per la part de l’est en forma de terrassa. El terreny està format per graves i argiles.
Es troba a la riba del riu Set i mol a prop de la seva desembocadura. Els materials
recollits són ceràmiques en la seva totalitat, entre les quals destaquen: un fragment
de vora amb les superfícies espatulades, un fragment de carena de vas amb
decoració acanalada, un fragment de coll amb decoració de cordons i un fragment
de vora també amb cordó. Durant la visita al jaciment l’any 1998 amb motiu de la
revisió de la Carta Arqueològica es documentaren en superfície al cim del tossal
diversos fragments de ceràmica a mà i de sílex.
- Lo Muladar: La necròpolis medieval anomenada “Lo Muladar”, es situa en una
terrassa allargada a la vora dreta del canal de Seròs. Aquesta petita terrassa, té l’eix
major en direcció nord-oest. Es troba rodejada al nord per l’horta del riu Segre,
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denominada “Lo Saladà”, al sud per “Les Planes” i a l’est és flanquejada pel canal
de Seròs, que segurament en la seva construcció ja va destruir part de la necròpolis,
suposició deguda al coneixement oral sobre l’aparició de tres tombes a l’altra banda
de dit canal quan construïen el centre “Casa Nostra”, als anys 60, i finalment per la
seva banda oest per un camí veïnal. La terrassa on s’assenta el jaciment, en gran
part propietat de FECSA, està delimitada per una sèrie de fites, una de les quals, la
M-647, es situa sobre la part nord-oest d’una de les tombes. Un percentatge petit
del jaciment és d’un propietari particular que va ser qui va extreure les graves i
conseqüentment va destruir un nombre indeterminat de tombes. L’excavació
realitzada l’any 1989 es va començar en el lloc on hi havia quedat interromput el
treball del grup d’afeccionats de Sudanell, que ja n’havien excavat un total de sis
tombes, i es continuà excavant en extensió fins un total de 450 m². Es va poder
comprovar que l’esmentada necròpolis estava vertebrada en cinc rengleres de
tombes, totes elles orientades a la sortida del sol. En total han aparegut 38 tombes
de llosa i un sarcòfag. Les tombes de cista són formades per lloses grosses,
desgastades, sense polir i ben ajustades, que tenen un gruix entre els 5 i els 10 cm,
col•locades verticalment als laterals de manera que l’aspecte general del jaciment fa
pensar que les tombes trobades només representen una mostra del que era el
conjunt sepulcral originàriament. Segons les dades de l’excavació, l’orientació de les
tombes oscil•la entre el 270° N i els 290°N. D’aquestes 39 tombes, un 36% són
destinades a infants i la resta a adults. Quant a la disposició dels cadàvers, aquests
majoritàriament es troben estirats longitudinalment amb la cara enlaire i els braços i
les cames estirats. L’any 1998, durant la visita al jaciment amb motiu de la revisió de
la Carta Arqueològica del Segrià, s’observà que moltes de les tombes abans
descrites havien desaparegut i que la resta presentaven les lloses mogudes.
- Les Vinyes: Situat al peu de la carrerada Reial i a la dreta del riu Set. S’accedeix
al jaciment pel camí de les cinc Boqueres. Apareix abundant material creàmic a mà
en superficie (mugrons, vores rectes, vores amb llengüeta de presió) i fragments de
molins, tot atribuible al bronze mig.
- Serra del Tort I: S'accedeix al jaciment sortint de Sunyer pel camí d'Albinyà. Cal
seguir-lo 1'6 km. fins arribar al peu de la Serra de les Vinyes. En una bifurcació cal
prendre el camí de l'esquerra i seguir 500 metres fins un altre trencall que cal
prendre en direcció nord i seguir 150 metres més pel camí de la Vinya de dalt. Un
cop fet això, cal trencar a l'est fins arribar al coll. El jaciment es situa a la part
esquerra del camí en un vessant en el que s'observa ceràmica a mà i ceràmica
comuna d'època romana en superfície. No s'aprecien estructures a simple vista,
potser pel caràcter del terreny no gaire propici per a una estratigrafia de potència
considerable. En general els materials són pobres i apareixen barrejats. El sílex i la
ceràmica a mà corresponen al Bronze Antic. Destaca entre els fragments ceràmics
un amb decoració d'incisió de garlandes mitjançant tècnica de boquique. Pel que fa
als fragments de material més tardà, hi ha ceràmica a torn, de cocció oxidant, un
fragment de campaniana i un fragment de sigil·lata hispànica. Durant la visita al
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jaciment l'any 1998 en motiu de la revisió de la carta arqueològica es va poder
observar la presència de ceràmica en superfície.
- Serra del Tort II: S'accedeix al jaciment sortint de Sunyer pel camí d'Albinyà. Cal
seguir aquest camí 1'6 km. fins arribar al peu de la Serra de les Vinyes. En una
bifurcació cal prendre el camí de l'esquerra i seguir 500 m. fins un altre trencall que
cal seguir, en direcció nord i seguir 200 m. més pel camí de la Vinya de Dalt. A la
dreta de la pista hi ha el vessant d'un tossalet en el qual s'observen ceràmiques a
mà i sílex. S'han trobat nombrosos sílex però només peces de rebuig de talla i
nuclis, materials amb els que és difícil datar un jaciment. També quatre fragments
de ceràmica a mà molt petits i informes. A uns cent metresa l'oest d'aquest jaciment
apareixen ceràmiques medievals, de manganès sota coberta melada. Durant la
visita al jaciment l'any 1998 en motiu de la revisió de la carta arqueològica es va
poder observar la presència de ceràmica i sílex en superfície.
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5. LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
El nou text legal de la Llei d’Urbanisme introdueix algunes variacions respecte les classes
de sòl vigents fins al moment, i que substancialment fan referència a la divisió en dos
categories del sòl urbà, diferenciant entre el sòl urbà consolidat i el sòl urbà no consolidat.
Pel que respecta al sòl urbanitzable, amb el nou text legal, es categoritza en delimitat i no
delimitat, que venen a ser, amb algunes modificacions les categories que abans existien de
programat i no programat.
Finalment, respecte el sòl no urbanitzable, la llei reconeix aquesta condició als terrenys que
el planejament determini, per raó dels seus valors naturals o per la seva incompatibilitat amb
la utilització racional del territori i als terrenys reservats per a sistemes generals que no
estiguin inclosos al sòl urbà ni al sòl urbanitzable.

5.1. El sòl urbà. Les noves categories de la Llei d’Urbanisme
Pel que fa referència al sòl urbà, el Pla classifica com a sòl urbà, el sòl que ja ha estat
sotmès al procés d’integració al teixit urbà i que, en conseqüència, o bé compta amb xarxa
viària que permet l’accés rodat i amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües residuals i
subministrament d’energia elèctrica, o bé està comprés en àrees consolidades per
l’edificació al menys dues terceres parts de la seva superfície edificable.
Dintre d’aquesta classificació es diferencien, segons l’establert en la nova llei d’Urbanisme
entre el sòl urbà consolidat, que és aquell que tingui la condició de solar, llevat que hagi
estat inclòs pel planejament general en un polígon d’actuació o bé en un Pla de millora
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urbana i llevat també del supòsit que, per a edificar-lo, s’hagin de cedir terrenys per a
carrers i vies. El sòl urbà no perd la condició de consolidat per raó de la seva inclusió en un
polígon d’actuació o en un Pla de millora urbana, l'única finalitat dels quals sigui la de
completar o acabar la urbanització.
Per la seva part, té la condició de sòl urbà no consolidat la resta del sòl urbà.
La diferència substancial entre les dues categories està en la potencial capacitat d’exigir
cessions d’aprofitament en aquells terrenys que siguin classificats de sòl urbà no consolidat
en els termes establertes en la nova legislació urbanística, i que es corresponen a un 10%
del valor de la potencial plusvàlua establerta pel nou planejament respecte el planejament
anterior o un 10% de l’escreix de l’aprofitament que s’atorgui a aquests sòls, establint en
qualsevol cas un límit d’un 10% respecte l’aprofitament total del sector o polígon d’actuació,
que el que fa és equiparar aquesta categoria de sòl amb els sòls classificats d'urbanitzable.
Una revisió més acurada de les parts de la vila amb manca de nivells òptims d’urbanització,
revela els següents índex de sòls classificats com a urbà:
El conjunt de sòl classificat de sòl urbà té una extensió de 34,47 Ha, el que representa
aproximadament el 3,61% de tot el terme municipal i dintre d’aquesta quantitat 29,05 Ha
tenen la categoria de sòl urbà consolidat i 2,42 Ha corresponen al sòl urbà no consolidat
dintre del qual es delimiten les diferents figures de planejament derivat que es detallen més
endavant en aquesta mateixa memòria.

5.2. El sòl urbanitzable
Pel que respecta al sòl urbanitzable el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveu sòl
d’una de les categories previstes en la vigent Llei d’Urbanisme: sòl urbanitzable delimitat. No
així dins de la categoria de sòl urbanitzable no delimitat.
L’oferta total de sòl urbanitzable delimitat del Pla és de 16,36 Ha. Aquesta superfície
representa aproximadament un 1,88% del total del terme municipal.
Pel que fa referència al tipus de repartiment respecte als diferents tipus de sòl, el nou Pla
destina un total de 8,44 Ha de sòl destinat a acollir activitats terciàries i industrials i respecte
els sòls destinats a usos residencials en destina un total aproximat de 7,96 Ha.
Els dos sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús d’activitats productives i industrials es
situen en enclaus diferents. El primer, denominat com SUBd-1, es un sector que situa el seu
aprofitament al Tossal de Montclús, en el lloc d’emplaçament de l’activitat química de
l’empresa LUQSA i les cessions d’equipaments i de zones verdes a la part baixa del tossal a
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l’entorn de la carretera C-12. El segon sector, denominat com SUBd-4, es situa a la part
extrema del nucli consolidat, cap el nord-est del teixit consolidat, a l’accés oest del nucli des
de Torres de Segre, front a les instal·lacions d’ASPROS, al costat de la cooperativa de Sant
Pere.
Els sòls urbanitzables residencials es reparteixen en dos sectors de planejament, distribuïts
al voltant del Tossal de Lo Pincell. Cap a l’est, recolzat sobre l’altiplà del tossal i al límit del
canvi topogràfic dels terrenys, es situa el denominat sector SUBd-2- Lo Pincell I, també en
contacte amb els teixits unifamiliars de baixa densitat, compresos al sòl urbà. Al costat oest
del mateix tossal destaca, per la seva superfície, el sector denominat SUBd-3- Lo Pincell II,
situat més en contacte amb els teixits urbans del nucli antic.

5.3. El sòl no urbanitzable: paisatge i espais protegits
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal té l’objectiu genèric d’integrar el potencial
ambiental del territori en el planejament. Això comporta una voluntat d’anar més enllà de
l’estricte compliment de la llei en el que pertoca a la protecció del patrimoni natural i, per
descomptat, de la simple classificació del territori en funció del seu interès ambiental.
La coherència de les conclusions de l’ISA i les propostes del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal rau en la regulació de les qualificacions del sòl no urbanitzable com un instrument
ajustat i atent als valors ecològics i mediambientals avaluats en el mateix estudi mencionat.
Tant les línies estratègiques del nou pla com la disposició en el territori dels terrenys que
incorpora al procés urbà són coherents amb les conclusions derivades de l’ISA d’aquest Pla.
La conformació actual del terme de Sudanell té bàsicament a veure amb la geomorfologia.
El substrat comú està conformat pels materials de la Depressió central catalana, que s’han
vist influenciats per l’acció erosiva del riu Segre i l’acció dels petits rius procedents de les
Garrigues, factors que han contribuït ha configurar tres unitats fisiogràfiques clarament
diferenciades, i que dona lloc plantejar i a fonamentar la divisió del territori en categories del
sòl no urbanitzable. Aquestes unitats fisiogràfiques son les següents:
•

L’espai de l’horta, que correspon a les terrasses baixes del riu Segre. El substrat
d’aquesta zona, que és la més extensa del municipi, correspon als materials
al·luvials dipositats pel riu. Forma part de la franja o corredor al·luvial que flanqueja
tot el curs baix del riu Segre, que ha estat excavat i reblert pel mateix riu.

•

Els Plans, que cobreixen tota la part sud del terme. Venen a coincidir gairebé amb
tota l’àrea situada a la marge esquerra del canal de Seròs, atesa pels regs de la
sèquia dels Plans. Els sòls dels Plans estan formats també per materials al·luvials,
més antics i amb una capa de graves més grolleres, que vindrien a coincidir amb les
terrasses altes del riu Segre.
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•

Els fondals del Riuet i, molt menys significatiu, el de la Valleta. Flanquejant per l’est
i per l’oest la plataforma dels plans es poden diferenciar les fondalades de la Valleta i
del riu Set, que venen a encerclar els Plans i marquen també els límits del terme
municipal. Aquestes venen a ser com dues canals erosives que perllonguen les
canals SE-NW característiques de les Garrigues.

•

Molt més reduïda seria una quarta àrea constituïda per la franja que separa l’Horta
dels Plans i, més concretament, la franja situada entre la carretera de Torres de
Segre i la sèquia de Torres. Ve a ser l’espai d’entrega dels altiplans sobre les
terrasses baixes del riu Segre, que es correspon amb restes d’antigues terrasses
fortament erosionades.

•

Una petita part del terme s’ubica també per damunt de la fondalada del Set a
continuació dels plans de Montoliu o plans del Tabac; constitueixen la línia de
l’anomena’t Tossal Montclús, que comença a recordar les plataformes tabulars
característiques del Segrià.
Taula7. Resum de règim de sòl

Classificació del sòl

ha

%

Sòl urbà no consolidat (SUnc)

2,42

0,28

Sòl urbà consolidat (Suc)

29,05

3,33

Sòl urbanitzable delimitat (SUBd)

12,18

1,40

SUBd (no computable)

4,18

0,48

Sòl urbanitzable amb planejament aprovat
(SUBpa)

-

-

Sòl urbanitzable no delimitat (SUbnd)

-

-

828,18

94,99

876

100

Sòl no urbanitzable (SNU)
Terme municipal
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6. LA QUALIFICACIÓ I LA REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA

6.1. La redefinició normativa i l’elaboració d’un nou plànol normatiu
Una part essencial del contingut del nou Pla es basa en el procés d’elaboració i bolcats
sobre la nova base cartogràfica, dels elements urbans i de les edificacions del poble. Així
com l’actualització i l’ajust de les determinacions gràfiques del planejament urbanístic fins
avui sense un document gràfic i normatiu aprovat que les sustentaran.
La disponibilitat d’una nova base cartogràfica digital ha de possibilitar, ha d’ajustar i ha de
precisar les condicions normatives i, de forma particular, les que fan referència a les
condicions d’edificació bàsiques: alçada i fondària, per disposar d’un document de regulació
precís. Altrament aquesta nova disponibilitat cartogràfica ha de possibilitar introduir majors
criteris de gestió en les determinacions del Pla, definint polígons d’actuació i sectors de
planejament que han de garantir el repartiment dels beneficis i de càrregues, garantint un
procés harmònic de desenvolupament del pla.
Pel que fa a les determinacions físiques, considerades bàsiques en el planejament, el nou
POUM, respecta majoritàriament aquelles determinacions que han configurat una certa
manera de fer pròpia del municipi de Sudanell i que ve reflexada en el manteniment a grans
trets de les alçades de l’ordenació tradicional.
En l’apartat en qué s’han introduït majors canvis respecte la regulació és les definicions
paramètriques, amb la reelaboració dels sistemes clàssics de regulació de l’edificació:
l’ordenació segons alineació de vial, la volumetria específica i l’edificació aïllada, per donar
pas a una matriu simple i creuada, on la introducció de paràmetres referits a diferents
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aspectes de la construcció del poble prenen un valor dominant i principal en l’ordenació de
les determinacions de la construcció física de la mateixa.
L’ordenació dels paràmetres i de les condicions d’aplicació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal es defineixen, segons els diferents elements que intervenen en la formació urbana
del poble: parcel·lació, edificació i ús. Segons l'anterior, els paràmetres reguladors d’aquest
POUM es divideixen en:
a. Paràmetres que regulen la parcel·lació. Inclou les determinacions que s'han de
complir en la formació dels nous processos de parcel·lació o reparcel·lació per
poder-se incorporar al procés urbà. Inclou els següents conceptes: Parcel·lació i
reparcel·lació, parcel·la, parcel·la mínima, front de parcel·la, fons de parcel·la i
fondària de parcel·la
b. Paràmetres que regulen l'edificació. Inclou de forma classificada aquells paràmetres
que regulen les condicions de la construcció i de l’edificació. Els paràmetres que
regulen l'edificació, es divideixen segons la referència específica que en cada cas es
determina: el sector, el carrer, l'illa, la parcel·la i l'edificació pròpiament dita. Atenent
a aquests diferents referents, els paràmetres de l'edificació es divideixen en:
o

Paràmetres referits al sector. Inclou aquells paràmetres i condicions que
afecten a una globalitat o a un conjunt de superfície que anomenem sector:
coeficient d’edificabilitat bruta, densitat màxima d'habitatges bruta i
edificabilitat màxima de sector.

o

Paràmetres referits al carrer. Inclou aquelles condicions que principalment
afecten a la definició de l'espai viari sobre el que s'edificaran les diferents
construccions: alineació del carrer o vial, rasant de l'alineació de carrer o vial,
rasant de carrer o vial, amplada de carrer o vial, alineació de l'edificació,
alçada reguladora referida al carrer, punt d'aplicació de l'alçada reguladora
referida al carrer, nombre de plantes referit al carrer, planta baixa referida al
carrer, front principal i front secundari.

o

Paràmetres referits a l'illa. Inclou els paràmetres que afecten a la formació de
les diferents illes que configuren els diferents teixits urbans del nucli: fondària
edificable i pati d'illa.

o

Paràmetres referits a la parcel·la. Inclou aquelles condicions que afecten a
aquella porció de sòl, edificable o no, que anomenem parcel·la: solar,
coeficient d’edificabilitat neta o de parcel·la, edificabilitat màxima de parcel·la,
coeficient de volum edificable net o de parcel·la, densitat màxima d’habitatges
neta, ocupació màxima de la parcel·la, sòl de parcel·la lliure d’edificació, pati
davanter i posterior de parcel·la, alçada reguladora referida a la parcel·la,
punt de l’aplicació de l’alçada reguladora referida a la parcel·la, nombre de
plantes referit a la parcel·la, planta baixa referida a la parcel·la, separacions
mínimes, tanques, adaptació topogràfica del terreny i unitat mínima de
projecte.

o

Paràmetres referits a l'edificació. Inclou les condicions que serveixen per
regular la construcció pròpiament dita a l'interior d'una parcel·la: posició de
l'edificació, edificació principal i edificació auxiliar, planta baixa, planta
soterrani, plantes pis, planta coberta, planta sotacoberta, volum màxim d'un
edifici, regles sobre mitgeres, cossos sortints, elements sortints, patis de llum
o celoberts i composició de la façana.
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c. Paràmetres reguladors d'usos i d’activitats. Inclou aquelles condicions que regulen
els diferents usos i les diferents activitats, atenent a la seva funció urbanística o a la
seva funció específica de l’activitat a desenvolupar, dintre de les diferents zones en
què es divideix el conjunt del terme municipal.

6.2. La refosa i la definició de les qualificacions del sòl
El desenvolupament d’algunes llicències d’edificació, ha generat alguna determinació
particular referida tant a l'ordenació com a les condicions d'edificació.
Aquest conjunt de determinacions no pot deixar-se de banda en el marc del POUM, doncs
en la majoria dels casos estableixen unes condicions d'ordenació específiques per a les
noves estructures urbanes generades a partir del planejament de detall, que no són
prescindibles sense negar el sentit d’aquelles ordenacions i les possibilitats que aquestes es
puguin completar o, fins i tot, transformar.
La necessària lectura de les disposicions normatives i de les determinacions gràfiques del
planejament posat en pràctica de manera empírica, i la seva contextualització en relació tant
als teixits consolidats, com als nous àmbits i les estructures definides pel POUM, obliga a
una sistematització, ordre i disposició jerarquitzada i ajustada de les determinacions del
planejament proposat, en relació al cos normatiu del nou Pla.
Aquest nou text normatiu i la necessària lectura de les qualificacions que el pla proposa, han
comportat la definició d’una nova organització de les qualificacions del sòl, estructurada en
base a la morfologia pròpia de cada teixit i a les diferents maneres de regular l’establiment
de les condicions pròpies i de les característiques de cada qualificació en les que es divideix
el sòl a l’interior del poble.
En aquesta revisió dels teixits urbans el POUM reconeix l’activitat i els serveis que ha
realitzat al llarg del temps la Fundació ASPROS, entenent que la citada entitat ha estat
sempre socialment positiva per la població i pel desenvolupament econòmic de Sudanell. En
aquest sentit, resulta necesari per l’ordenació urbanística del nucli trobar l’adecuada
regulació normativa per tal de garantir la bona forma del poble i la formulació d’uns
paràmetres urbanístics que garanteixen el bon funcionament de les instal·lacions de la
fundació.
La ubicació de les instal·lacions d’ASPROS es considera coherent amb el model urbanístic
que en el marc de l’Avanç de pla es va preveue, i ja es comptabilitzava a la fase de
l’aprovació inicial del POUM com a “zona de Dotacions i serveis privats” i suposa, apart de
la regulació normativa esmentada, la implantació d’equipaments públics i d’espais lliures de
cessió gratuïta per part d’ASPROS, en coherencia amb les determinacions de la LU 1/2010 i
del decret llei 305/2006. Per assolir aquest objectiu, que incideix en l’ordenació urbanística,
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s’ha es subcriurà un conveni urbanístic entre ASPROS i l’ajuntament de Sudanell,
mitjançant el qual s’instrumentalitzarà dita cessió, la qual s’haurà de formalitzar en el termini
d’un mes des de la públicació de l’acord d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
Finalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix en els àmbits dels sectors de
desenvolupament les "zones preferents a detallar" i "els sistemes indicatius". La flexibilitat o
no dels sistemes ve definida en els articles corresponents a cada sector, en relació amb la
determinació o no d’un sistema general del poble.

6.3. Qualificació i regulació dels sistemes.
La qualificació urbanística del sòl en zones i en sistemes té per objectiu assignar a cada part
del territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d'edificació tot desenvolupant els
drets i deures genèrics establerts pel Pla, mitjançant la classificació del sòl. Dintre d’aquesta
regulació entenem per sistemes el conjunt d'elements d'interès general que, relacionats
entre sí, configuren l'estructura general i orgànica del territori i són determinants per
assegurar el desenvolupament i el funcionament dels assentaments urbans i a l'hora han de
garantir els objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions,
d’equipaments comunitaris, de serveis tècnics i d'espais lliures en general.
La nova regulació dels sistemes parteix d'un doble criteri, d'una banda establir una
classificació sistemàtica que reflecteix l'organització dels elements que configuren
l'estructura del territori, i de l'altra, mantenir una certa continuïtat respecte a l'estructura
urbana consolidada, no obstant i respecte aquest document, el Pla opta per identificar els
sistemes amb lletres dintre de la definició alfanumèrica assignada a les diferents claus
identificatives per tal de facilitar la comprensió i la lectura del mateix Pla.
Els sistemes previstos per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i les claus
identificatives dels mateixos són els següents:
•

SISTEMA PER LA MOBILITAT
Sistema viari

•

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
Sistema de Parcs Territorials
Sistema de parcs i jardins urbans
Sistema hidrològic

•

clau X
clau Pt
clau V
clau H

SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS I DE SERVEIS TÈCNICS
Sistema d'equipaments públics
Sistema d’habitatge dotacional públic
Sistema de serveis tècnics
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El sistema per la mobilitat
El sistema viari inclou aquells sistemes que conformen la xarxa de mobilitat del territori. Els
sòls destinats per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a sistema per la mobilitat
s’inclouen tots ells dins del sistema viari.
El sistema viari.
•

Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats
a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents
sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins del
terme municipal. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau X.

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix els tipus de vies següents:
1. La xarxa viària territorial, clau Xt. Són les vies que creuen el terme municipal. El
projecte, conservació, finançament, ús i explotació de les carreteres observaran el
que disposa el Decret Legislatiu 2/2009 de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Carreteres de Catalunya per a carreteres de titularitat autonòmica i 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 en les carreteres de
titularitat estatal. Així mateix caldrà respectar el Pla de Carreteres, en tant de Pla
territorial Sectorial i el Decret 310/2006 de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Pla
d’Infraestructures Terrestres, xarxa viària, ferroviària i logística.
2. La xarxa viària urbana, clau Xu. Està conformada pels carrers que defineixen
l'estructura urbana, per la seva posició, les activitats que localitzen i els sectors
urbans que relacionen.
3. La xarxa viària rural, Clau Xr. Fa referència a la xarxa de camins que es troben en
l’àmbit del sòl no urbanitzable. Sobre aquests camins s’estableixen tres categories
en funció de la jerarquia de cadascuna d’aquestes vies i dels acords municipals
presos respecte les seves amplades.
4. Els aparcaments, clau Xa, que comprèn els sòls específicament destinats a
aquesta finalitat de l’aparcament.
5. Els complements de vialitat, clau Xcv, que es correspon amb espais
complementaris dels anteriors, podent significar diferents finalitats en funció de la
categoria de sòl a la que complementen, ja sigui espais per vianants en les àrees
dels carrers o espais de protecció i complementaris de la vialitat en el cas de les
carreteres i vialitat territorial.

El sistema d'espais lliures
El Sistema d'espais lliures inclou aquells sòls que, localitzats estratègicament en les
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diferents àrees del municipi, permeten estructurar una xarxa d'espais forestals, d’espais
agrícoles i de zones verdes urbanes interrelacionades a través de l'ordenació d'eixos cívics i
dels carrers de vianants, d’itineraris paisatgístics i de sendes verdes. Així mateix inclou el
sistema d'espais lliures i el sistema hidrològic en atenció a les característiques físiques i a
les geomorfològiques. El sistema d’espais lliures ordena els espais de lleure i d’esbarjo dels
habitants, alhora que determina la imatge final del poble i del seu entorn no urbanitzat.
Els sòls que aquest Pla destina a sistema d’espais lliures, s’inclouen en una de les
categories següents: Sistema de Parcs Territorials, sistema de parcs i jardins urbans, i el
Sistema hidrològic.
El sistema de Parcs Territorials
•

Comprèn aquelles àrees del sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable, que, per les
seves especials condicions de posició, cal mantenir lliures d’edificació. En general,
son espais de protecció natural i paisatgística que compleixen diferents finalitats, ja
sigui la preservació dels entorns dels principals elements catalogats, com el
manteniment de les funcions mediambientals i d'especial interès paisatgístic, com el
foment de l'ús d'esbarjo i de lleure, tot conservant i regenerant la massa arbòria
existent. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau Pt.

El sistema de parcs i jardins urbans
•

Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, els jardins, les places i tot
l'espai verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable, la funció principal dels quals és el
descans i l'esbarjo de la població. S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau
V.

El sistema hidrològic
•

Constitueix el sistema hidrològic el conjunt compost pels recs i per les canalitzacions
hídriques, els canals, i les fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau H.

El sistema d'equipaments públics i serveis tècnics
Comprèn aquest capítol la regulació dels sistemes d'equipaments públics i de serveis
tècnics, en tant que es tracta de sòls destinats a instal·lar dotacions d'interès públic i social
necessaris en funció de les característiques demogràfiques i socioeconòmiqes de la
població. Els sòls que aquest Pla destina a sistema d'equipaments públics i de serveis
tècnics, s'inclouen en una de les categories següents: el sistema d'equipaments públics i el
sistema d’infraestructures de serveis tècnics
El sistema d’equipaments públics
•

El sistema d'equipaments públics inclou els sòls que es destinen a usos públics
col·lectius o comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessaris en funció
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de les característiques socioeconòmiqes de la població. S'identifica en els plànols
d'ordenació amb la clau E.
El sistema d’habitatge dotacional públic.
•

Inclou els sòls que es destinen a usos d’habitatge protegit. Son dotacions d'interès
públic o social necessaris en funció de les característiques socioeconòmiqes de la
població. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau Hd.

El sistema de serveis tècnics
•

El sistema d’infraestructures de serveis tècnics comprèn les instal·lacions i els espais
reservats pels serveis d'abastament d'aigües, d’evacuació i de depuració d'aigües
residuals, centrals receptores i distribuïdores d'energia elèctrica i la xarxa
d'abastament, centres de producció o transformació de gas i la seva xarxa de
distribució, centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes
incineradores o de tractament de residus sòlids, deixalleria i altres possibles serveis
de caràcter afí. Inclou també els serveis públics vinculats al viari i de suport al
transport rodat com són les estacions de servei, els serveis ITV, les bàscules,
etc...S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau S.

6.4. La qualificació i la regulació de les zones
El Pla planteja una regulació de les diferents zones edificables partint de la lectura dels
teixits existents al nucli urbà, i al mateix temps, cercant també una nova estructura de la
zonificació que mantenint una major interrelació possible amb les actuals zones i amb la
seva nomenclatura, defineixi una estructura ordenada i lògica.
Atenent a la diferenciació establerta en la legislació urbanística, referent al règim urbanístic
del sòl en relació als drets i deures de la propietat establerts a la LU adquirits en una finca o
parcel·la, s’estableixen zones d’execució directa o "zones" i les "zones preferents a detallar".
El POUM estableix la subdivisió del sòl d’execució directe, no condicionat al planejament
derivat, en "zones" que regulen de forma precisa l’ordenació del sòl urbà i del sòl no
urbanitzable. La "zona" s’identifica amb un polígon zonal definit i associat a una clau
alfanumèrica (clau Nn).
El POUM estableix en aquells sòls pendents de desenvolupament posterior, les "zones
preferents a detallar". Es localitzen en el sòl urbanitzable pendent de la redacció dels plans
parcials i en el sòl urbà no consolidat, pendent de la redacció dels plans de millora
corresponents. La "zona preferent a detallar" s’identifica amb un polígon zonal indicatiu i
associat a la mateixa clau de la zona que haurà de concretar el planejament derivat, però
entreparentes (clau (Nn)). Les zones preferents a detallar mantenen les condicions
dominants que identifiquen a cada una de les zones establertes per aquest Pla Municipal.
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Els sectors, les zones, i les claus alfanumèriques identificatives que estableix el POUM són
els següents:
- Zona d’ordenació en nucli Antic.

clau 1

- Zona d’ordenació en illa tancada:
clau 2
Zona d’ordenació en illa tancada de nova creació
clau 2a
Zona d’ordenació en illa tancada. Habitatge de protecció pública clau 2hp
- Zona d'ordenació en illa oberta:
Habitatge plurifamiliar aïllat de nova creació
Habitatge plurifamiliar “Avinguda de les Garrigues”
Habitatge plurifamiliar aïllat de protecció pública

clau 3
clau 3a
clau 3a.1
clau 3hp

- Zona d’ordenació d’habitatges agrupades:
Habitatge en front o fileres de nova creació
Habitatge en front o fileres. Passeig del Canal
Habitatge en front o fileres. Carrer Ricard Vinyes
Habitatge en front o fileres de protecció pública

clau 4
clau 4a
clau 4a.1
clau 4a.2
clau 4hp

- Zona d'habitatges unifamiliars aïllats:
Zona d'habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la petita
Zona d'habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la petita. Existent
Zona d'habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la mitjana
Zona d'habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la gran

clau 5
clau 5a
clau 5a.1
clau 5b
clau 5c

- Zona d'indústria entre mitgeres:
Zona d’indústria entre mitgeres de nova creació
Zona d’indústria entre mitgeres. Consolidats

clau 6
clau 6a
clau 6a.1

- Zona d'indústria aïllada:
Zona d’indústria aïllada de nova creació
Zona d’indústria aïllada. Cooperativa Sant Pere

clau 7
clau 7b
clau 7b.1

- Zona de Dotacions i serveis privats:
Zona de Dotacions i serveis privats de nova creació
Residencial especial ASPROS
Activitats productives ASPROS I
Activitats productives ASPROS II

clau 8
clau 8a
clau 8a.1
clau 8a.2
clau 8a.3

CATEGORIES DE SÒL NO URBANITZABLE
SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIVA. Àmbit d’interès agrícola,
- Àmbit d’interès agrícola de regadiu. L’horta del riu Segre
- Àmbit d’interès agrícola de regadiu. Els Plans de Dalt

clau 20.
clau 20.a
clau 20.b

SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL. Àmbit d’interès natural i de connexió, clau 21.
- Àmbit del riu Segre i del riu Set
clau 21.a
SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL. Àmbit potencialment sotmès a risc natural, clau 22.
- Àmbit potencialment sotmès a risc natural
clau 22.a
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El Pla per altra banda diferencia entre les condicions dominants de les zones, que són
aquelles que les identifiquen i les diferencien de forma que cada zona predetermina una
imatge urbana caracteritzada per dues condicions bàsiques: els usos generals i/o específics
dominants i la tipologia edificatòria per a cada un d’aquests usos.
En la regulació concreta de cada zona s’estableixen els diferents paràmetres i les
condicions que li són d’aplicació, remetent-se algun d’ells als plànols d’ordenació detallada
del sòl urbà a escala 1/1.000. D’acord amb l’anterior tindran caràcter de bàsic, els
paràmetres que tinguin una relació directa amb: condicions de parcel·la mínima, alçada
reguladora màxima, ocupacions de parcel·la (sigui amb fondàries edificables o ocupacions
màximes en % de patis o parcel·les), edificabilitat de les parcel·les, tipologia de l’edificació
respecte als espais públics urbans, alineacions o separacions respecte a carrer, nombre de
plantes, composició de façanes (en el cas que es condicioni) i els usos dominants i els
incompatibles.
La resta de paràmetres i de condicions que no es consideren bàsics tenen la condició de
complementaris. Els paràmetres bàsics s’hauran de modificar mitjançant la modificació
puntual de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
Finalment i per tal d’evitar multiplicitat de zones urbanes definides pel futurs planejaments
derivats, aquest POUM estableix les "zones preferents a detallar" com a definició dels usos
generals i/o específics dominants i les tipologies edificatòries a tenir en compte en la
redacció del planejament derivat.
Els documents de planejament derivat (plans parcials, plans de millora) que es redactin en
desenvolupament d’aquest POUM precisaran i ajustaran el contingut de les "zones
preferents a detallar" atenent al caràcter bàsic o complementari dels paràmetres de cada
zona definits en l’article anterior i a les determinacions fonamentals que, amb caràcter
vinculant, es puguin establir en els articles referents als sectors de planejament. Tanmateix,
i sobre les "zones preferents a detallar", el planejament derivat complirà amb les següents
condicions:
•

la delimitació del polígon gràfic de les "zones preferents a detallar" és indicativa però
es grafia en línia discontínua en els plànols, a fi de representar el model urbà
proposat.

•

les alçades definides en l'ordenació indicativa de les zones preferents a detallar en
sòl urbà són vinculants, sempre i quan quedi garantit el compliment del paràmetre
d’edificabilitat bruta del sector.

A partir del compliment dels condicionants de les "zones preferents a detallar" establerts en
els paràgrafs anteriors el planejament derivat podrà, o no, adaptar-se a les subzones
establertes en aquesta normativa a fi de donar la flexibilitat necessària al pla parcial i al pla
especial en relació als paràmetres numèrics de les zones i subzones i amb concordança
amb els paràmetres bàsics establerts en cada sector. A efectes de la coherència del
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document del Pla i amb precisió a documents refosos posteriorment és tan vàlid (encara que
preferent) adaptar-se a subzones establertes per aquest Pla com la creació de noves
subzones en el marc de les zones definides pel Pla.
Finalment, atenent a les observacions de l’informe de la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge a les Normes Urbanístiques d’aquest POUM es preveu un subíndex específic en
les diferents zones urbanístiques (clau 2hp, clau 3hp, clau 4hp) aptes per al sostre destinat
a l’habitatge de protecció pública, així com els paràmetres d’ordenació i d’edificació genèrics
de la clau urbanística que les posteriors figures de planejament derivats podran
desenvolupar i precisar amb independència del seu règim de sòl i per tal de garantir les
millors condicions d’habitabilitat.

LES ZONES DEL SÒL URBÀ

Zona residencial nucli Antic. Clau 1.
Comprèn les edificacions que conformen el nucli més antic del poble. L’objectiu d’aquest
POUM és el manteniment de les condicions paisatgístiques i ambientals de l’àmbit definit i,
alhora, millorar les condicions higiènic sanitàries, protegir els elements d’interès
arquitectònic i regular els usos i les compatibilitats. S’identifica en els plànols d’ordenació
amb la clau 1.

Zona residencial d’ordenació en illa tancada. Clau 2.
Comprèn el conjunt d’edificacions entre mitgeres amb façanes sobre l’alineació de vial, que
conformen els diferents models de creixement en illa tancada. Aquests sòls han sofert el pes
dels creixements residencials i bona part de la localització de les activitats centrals i de
serveis. A aquests sectors els calen mesures que portin a la millora de la qualitat dels espais
lliures. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 2. S’estableixen les següents
subzones:
Zona d’ordenació en illa tancada de nova creació
clau 2a
Zona d’ordenació en illa tancada. Habitatge de protecció pública clau 2hp

Zona d’ordenació en illa oberta. Clau 3
Correspon al tipus edificatori de bloc o torre aïllada de caràcter plurifamiliar amb espais
lliures entre ells. Els blocs, per la pròpia definició de la zona, disposen en el seu entorn
d’uns espais lliures d’edificació que fan de transició en la relació edifici carrer. Aquesta zona
s’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 3. En funció del reconeixement de la
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realitat edificada i com a resultat del desenvolupament de sectors de planejament derivat
s’estableixen les subzones següents:
Habitatge plurifamiliar aïllat de nova creació
Habitatge plurifamiliar “Avinguda de les Garrigues”
Habitatge plurifamiliar aïllat de protecció pública

clau 3a
clau 3a.1
clau 3hp

Zona d’ordenació en front o filera. Clau 4
Comprèn genèricament un determinat creixement del poble en base a la tipologia de cases
de baixa alçada que defineixen uns fronts característics del creixement en filera. S’identifica
en els plànols d’ordenació amb la clau 4. En funció del reconeixement de la realitat edificada
s’estableixen les subzones següents:
Habitatge en front o fileres de nova creació
Habitatge en front o fileres. Passeig del Canal
Habitatge en front o fileres. Carrer Ricard Vinyes
Habitatge en front o fileres de protecció pública

clau 4a
clau 4a.1
clau 4a.2
clau 4hp

Zona d’habitatges unifamiliars aïllats. Clau 5.
El sector d’habitatge aïllat regula la tipologia que correspon als creixements de baixa
densitat realitzats en base a edificis aïllats d’habitatges unifamiliars, envoltats de vegetació
de caràcter privat. S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau 5. En funció de la
dimensió de la parcel·la s’estableixen les zones següents:
- Habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la petita.
- Habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la mitjana.
- Habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la gran.

clau 5a
clau 5b
clau 5c

Zona d’habitatge aïllat en parcel·la petita
Comprèn les diferents edificacions aïllades de tipus unifamiliar en una parcel·la de
dimensions reduïdes. S’identifica amb la clau 5a. En funció del reconeixement de la realitat
edificada, s’estableixen les subzones següents:
Habitatge unifamiliar aïllat. Existent

clau 5a.1

Zona d’habitatge aïllat en parcel·la mitjana
Comprèn les diferents edificacions aïllades de tipus unifamiliar en una parcel·la de
dimensions mitjanes. S’identifica amb la clau 5b. No s’estableixen les subzones.

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

65

6. La qualificació i regulació normativa del Pla.

Zona d’habitatge aïllat en parcel·la gran
Comprèn les diferents edificacions aïllades de tipus unifamiliar en una parcel·la de
dimensions grans. S’identifica amb la clau 5c. No s’estableixen les subzones.
Zona Industrial entre mitgeres. Clau 6.
El sector d’indústria entre mitgeres inclou els sòls destinats específicament a les activitats
industrials i d’emmagatzematge en naus de dimensions reduïdes i amb la tipologia entre
mitgeres. Aquesta zona s’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 6. En funció del
reconeixement de la realitat edificada, s’estableixen les subzones següents:
Zona d’indústria entre mitgeres de nova creació
Zona d’indústria entre mitgeres. Existent

clau 6a
clau 6a.1

Zona d’indústria aïllada. Clau 7.
El sector d’indústria aïllada inclou els sòls destinats específicament a les activitats industrials
en naus de dimensions mitjana o gran i amb la tipologia d’aïllada. Les zones industrials
establertes en el POUM es diferencien entre sí segons un criteri fonamental, que establirà
un règim d’usos més o menys limitat, en funció de la compatibilitat o no respecte els usos
residencials. Aquesta zona s’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 7. En funció
del reconeixement de la realitat edificada, s’estableixen les subzones següents:
Zona d’indústria aïllada de nova creació
Zona d’indústria aïllada. Cooperativa Sant Pere

clau 7a
clau 7a.1

Zona de dotacions i serveis privats. Clau 8.
Comprèn els sòls que acullen en l’actualitat usos i activitats residencials de tipus especial, i
que complementen el sistema de dotacions públiques incloses dintre dels equipaments
d’aquest POUM. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 8. En funció del
reconeixement de la realitat edificada s’estableix la subzona següent:
Zona de serveis privats de nova creació
Zona de serveis privats. Residencial especial ASPROS
Zona de serveis privats. Activitats productives ASPROS I
Zona de serveis privats. Activitats productives ASPROS II

clau 8a
clau 8a.1
clau 8a.2
clau 8a.3

LES CATEGORIES DEL SÒL NO URBANITZABLE

Sòl de protecció preventiva. Àmbit d’interès agrícola, clau 20.
Aquesta clau correspon als sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El
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sòl de protecció preventiva està subjecte a les determinacions especificades a l’article 2.10
de les Normes d’ordenació territorial del PTPP.
Correspon a la part del terme municipal caracteritzat pel domini del conreu de regadiu
(cereals, farratges i fruiters), els marges, les parcel·les no conreades, els tossals, la xarxa de
camins i la xarxa d’infraestructures hidràuliques. S’identifica en els plànols d’ordenació amb
la clau 20. Per tal de reconèixer les funcions territorials i el paper de sòl de valor productiu,
d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, aquest POUM incorpora les subzones:
-“Àmbit d’interès agrícola de regadiu. L’horta del riu Segre”. Es correspon amb les
unitats fisiogràfiques denominades com àmbits de les terrasses baixes del riu Segre
(l’Horta), S’identifica en els plànols d’ordenació amb la subclau 20.a. Aquest àmbit es
grafia en el plànol 3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable.
-“Àmbit d’interès agrícola de regadiu. Els Plans de Dalt”. Es correspon amb les
unitats fisiogràfiques denominades com àmbits de les terrasses altes del riu Segre
(els Plans), S’identifica en els plànols d’ordenació amb la subclau 20.b. Aquest àmbit
es grafia en el plànol 3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable.
Sòl de protecció especial. Àmbit d’interès natural i de connexió, clau 21.
S’inclouen en aquesta clau aquells espais en que concorren valors que justifiquen un grau
de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformació que els poguessin
afectar. Els àmbits d’interès natural i de connexió, clau 21, es corresponen amb el sòl de
protecció especial del Pla territorial parcial de les Terres de Ponent i també s’incorporen les
delimitacions i les modificacions dels àmbits de protecció que estableix la normativa
sectorial, i es troben subjectes a les seves determinacions especificades a l’article 2.6 de les
Normes d’ordenació territorial del PTPP.
Aquests àmbits d’interès natural i de connexió, es corresponen a la part del terme municipal
caracteritzat pel domini d’àmbits visuals predominants i recorreguts d’interès paisatgístic.
Son àrees que comprenen gran biodiversitat i serveixen com a connectors biològics.
Inclouen els trams de xarxa de camins i la xarxa d’infraestructures hidràuliques que
transcorren per aquest àmbit.
Per tal de reconèixer les funcions territorials i el paper de connector biològic de l’àmbit del
riu Segre i riu Set, aquest POUM reconeix la qualificació del sòl no urbanitzable, denominat
com:
-“Àmbit de valor natural i de connexió”. Àmbit del riu Segre i del riu Set, dins de la
clau 21.a. Aquest àmbit es grafia en el plànol 3. Regulació i ordenació del sòl no
urbanitzable.
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Sòl de protecció territorial. Àmbit potencialment sotmès a risc natural, clau 22.
S’inclouen en aquest tipus de sòls aquells terrenys que sense assolir el grau de valor natural
i medi ambiental que tenen els sòls de protecció especial convé preservar de la
transformació per algun dels següents motius: existència de risc d’inundabilitat, geològic,
valor paisatgístic, interès social, interès patrimonial, valor d’activitats econòmiques
estratègiques, valor de reserva per raons de localització, connectivitat, topografia i
condicions de l’àrea per a possibles infraestructures o equipaments.
Aquests sòls es corresponen amb el sòl de protecció delimitat al Pla territorial parcial de les
Terres de Ponent i també s’incorporen les delimitacions i les modificacions dels àmbits de
protecció que estableix la normativa sectorial, i es troben subjectes a les seves
determinacions especificades a l’article 2.7 de les Normes d’ordenació territorial del PTPP.
Aquests àmbit potencialment sotmès a risc natural, es correspon
municipal caracteritzat pel domini de zones inundables (Q10, Q100
interès paisatgístic. Son àrees que comprenen gran biodiversitat
connectors biològics i zones de cultius d’horta. Inclouen els trams de
xarxa d’infraestructures hidràuliques que transcorren per aquest àmbit.

a la part del terme
i Q500) i reconegut
i serveixen com a
xarxa de camins i la

L’ús dels terrenys sotmesos a risc d’inundació es regularà mitjançant l’adaptació del
planejament sectorial corresponent, on s’estableixin els usos admissibles que no hagin de
comportar risc per a la seguretat de les persones en les àrees inundables en funció del
període de retorn, com també de la fondària i de la velocitat de l’aigua previsible en cas
d’inundació.
Per tal de reconèixer les funcions territorials i el grau de risc d’inundabilitat de l’àmbit del riu
Segre i de la desembocadura del riu Set, aquest POUM reconeix la qualificació del sòl no
urbanitzable, denominat com:
- Sòl de protecció territorial. Àmbit potencialment sotmès a risc natural, clau 22.a.
Aquest àmbit es grafia en el plànol 3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable.
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7. LA GESTIÓ DEL PLA

7. 1. La gestió del Pla
En el moment actual, cal assolir la tasca d’acabar la urbanització d’algunes parts del poble,
la millora del nivell de dotacions i de serveis, en una situació en la que no hi ha una cultura
urbanística extensa al poble de Sudanell. Per tant, hauria d’incidir-se en tot allò que fa
referència a l’ordre i a la normalització reglada del procés constructiu, l’atenció a la gestió
esdevé una eina clau en l’avaluació de les capacitats per portar a terme el projecte i la
transformació proposada en el nou planejament.
En el cas del Pla d'Ordenació Municipal de Sudanell, aquesta atenció pren major significació
tota vegada que es realitza en el marc d’un nou text legal urbanístic que, fruit de
l’experiència acumulada en aquests anys anteriors ha de prendre noves cotes i ha de
permetre plantejar noves alternatives en el camp de l’habitatge, en el camp de l’equipament
i en definitiva en la construcció d’un projecte comú més ambiciós i amb majors quotes de
qualitat urbana.
Aquest nou text legal, i pel que respecta a la construcció de l’estratègia de la gestió
comporta, entre d’altres, tres aspectes que es poden considerar substancialment diferent
respecte el marc de referència que definia la legislació actual:
1. L’obligació de la cessió de sòls amb aprofitament urbanístic en els sectors de sòl
urbà no consolidat en funció de la generació de plusvàlues, segons els canvis d’usos
respecte el planejament anterior, i dels increments d’aprofitament que es determinen
en el nou planejament respecte el planejament que es revisa.
2. L’ampliació dels sòls destinats a sistemes urbanístics, que inclosos en un Polígon
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d'Actuació poden ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta, ja que amb el marc
anterior venien restringits als espais lliures i a determinats tipus d'equipaments,
sempre de caràcter local i al servei de la unitat de gestió delimitada.
3. La possibilitat de delimitar sectors de planejament discontinu en els sectors de sòl
urbanitzable i a la vegada la capacitat per poder participar a aquests sectors
d’aquelles infraestructures i actuacions necessàries per la seva connexió al sistema
urbà consolidat.
4. L’obligació de la reserva de sòl on emplaçar el sostre equivalent al 30% de l’oferta
del sòl de nova implantació residencial que el Pla Municipal determini.
Respecte l’obligació de la cessió d’aprofitament en sòl urbà, la nova legislació urbanística,
les concreta en aquells sòls que es classifiquen com a sòl urbà no consolidat, i n’estableix
dues possibilitats: la primera fa referència a les plusvàlues que es poguessin generar amb la
revisió del nou Pla d'Ordenació Municipal; i la segona fa referència als potencials increments
de sostre que es puguin establir també amb el nou planejament.
En qualsevol cas el nou text legal, estableix que aquestes aportacions en termes
d’aprofitament per l’administració actuant (el 10% de les plusvàlues i el 10% del diferencial
del sostre) no seran superiors en el seu sumatori, al 10% de l’aprofitament total, de tal
manera que en la franja de màxima cessió, els assimila als sòls urbanitzables, de tal manera
que aquells sòls que actualment no tenen aprofitament, i que el nou pla preveu incorporar
com a sòls urbans no consolidats i inclosos dins d’un polígon d’actuació o sector de
planejament, tindran a efectes de cessions d’aprofitament les mateixes condicions que els
sòls urbanitzables, ja que en aquest cas l’escreix o diferencial es converteix en la totalitat del
sostre i per tant el percentatge a aplicar ho serà sobre aquesta quantitat.
Pel que fa al destí de les cessions, el nou text legal ve a regular i a consolidar allò que ja era
una pràctica habitual en les administracions, però que, no per això deixava de tenir alguna
fissura o debilitat legal, i ens referim al fet de poder exigir un major ventall del sòl objecte de
cessió obligatòria i gratuïta. Per una part entren a formar part d’aquest concepte tots els
tipus de sistemes ja siguin locals o generals, sempre i quan tinguin assignat algun tipus
d’aprofitament dintre del polígon o del sector de planejament que es delimita. I per una altra
part també s’amplia el tipus de sistemes d’equipaments susceptibles de ser obtinguts per
cessió, cobrint dintre d’aquest concepte tots els equipaments comunitaris: docents,
esportius, assistencials, culturals, etc.
Finalment pel que fa referència a les determinacions sobre la possibilitat d’establir sectors
discontinus en sòl urbanitzable i l’obligació de participar en les despeses derivades de la
construcció de les infraestructures de connexió a la xarxa general i al sòl urbà consolidat, el
nou text legal està reconeixent l’obligació dels nous creixements i dels nous sectors en la
participació de les despeses d’urbanització que puguin ser generades precisament per la
mateixa definició d’aquests nous sectors de planejament o per la necessitat de millorar les
condicions de la trama urbana per causa d’aquest major creixement de la mateixa.
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Els instruments del sòl urbà: Plans de Millora Urbana i Polígons d’Actuació
El Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, simplifica en gran manera els instruments aplicables per l’execució i pel
desenvolupament del sòl urbà:
1. Pel que fa a l’execució es defineixen, els polígons d’actuació, que es venen a
correspondre i substituir a les antigues unitats d’actuació. Es corresponen amb
àmbits en els que establir el corresponent repartiment de beneficis i de càrregues
derivades del planejament.
2. Pel que fa al desenvolupament, fonamentalment es defineixen els plans de millora
urbana (que venen a ser la substitució dels anteriors PERI’s i PEMU’s), i que atenent
a les diverses finalitats es podran classificar en diferents grups.
L’annex normatiu d’aquest POUM detalla, en forma de fitxa, els diferents plans de millora i
els polígons d’actuació previstos.
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8. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DE
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE

8.1. Directrius per al planejament urbanístic dels articles 3 i 9 del DL 1/10
D’acord amb l’article 59.3.b del DL 1/10 la memòria dels plans d’ordenació urbanística
municipal han de contenir la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament
urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte,
respectivament, dels articles 3 i 9, consistents en:
•

Article 3:
3.1 El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional
del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i
futures.
3.2 El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió
en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació
en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a
les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.
3.3 L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb
l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.

•

Article 9:
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9.1 Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar
perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en
benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos
naturals i tecnològics.
9.2 És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en altres zones de risc
per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la
protecció i la prevenció dels riscs.
9.3 El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès
especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i
ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i
no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic,
tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
9.4 El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de
pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta
creixement dels nuclis existents.
9.5 La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència
d’un incendi no pot fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no
urbanitzable.
9.6 Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de
contenir les determinacions adequades per a fer efectives les mesures que contingui
la declaració corresponent.
9.7 Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el
territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a criteris que en
garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
Cal assenyalar que el POUM de Sudanell conté la justificació de l’assoliment de l’objectiu de
desenvolupament sostenible tant en l’informe de Sostenibilitat Ambiental com en les
diverses parts del capítol 4 d’aquesta Memòria. En aquest apartat es fa una síntesi d’aquells
aspectes significatius referits, en concret, al compliment d’aquest requeriment.
A través de les seves cinc directrius estratègiques, el Pla proposa un model que garanteix la
utilització racional del territori, conjuminant tant les necessitats de creixement i de
funcionalitat com la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics:
•

El Pla aposta per la reorientació del model de creixement i del projecte urbà de
Sudanell, que tendeixi a la millora de la qualitat urbana dels seus espais, a la
construcció del projecte local concret i a la compactació dels intersticis urbans del
municipi. El model residencial del planejament proposat per tal d’evitar un excés de
tipologies de baixa densitat que implicarien una ocupació excessiva del territori, opta
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per un model compacte que ompli els buits tot relligant el nucli, alhora que
incorporant, d’una manera coherent, altres tipologies d’edificació que cobreixin la
demanda existent. El desenvolupament del Pla ha de possibilitar una nova política
d’habitatge protegit.
•

Respecte les activitats productives, el Pla es centra tant en la localització com en la
tipologia de les mateixes, conscients que aquest és un dels instruments que han de
possibilitar assentar la població actual i atendre nous pobladors en un futur. La
diversificació del sòl productiu dona resposta tant a la demanda de nou sòl industrial
com al reconeixement de les activitats ja existents a l’interior del teixit urbà i a les
seves necessitats de consolidació i d’ampliació, en concret en el sector proper al
nucli.

•

L’aposta passa per una definició dels espais productius i per la xarxa de
comunicacions que ha de servir a les mateixes i al conjunt del territori. S’ha optat per
consolidar el polígon d’activitats productives, denominat Plans de Dalt, i situar-lo
proper de la carretera de Torres de Segre, al pas del Passeig dels Plans, i en
continuïtat amb les instal·lacions de La Cooperativa de Sant Pere. Aquesta última
opció garanteix la proximitat amb la principal via de comunicació, tot permetent uns
bons accessos des de tots els punts. Els serveis i les infraestructures hi tenen una
fàcil connexió i, alhora, té una bona distància respecte del nucli urbà consolidat. El
pla parcial haurà d’introduir els criteris i les mesures necessàries per a la
minimització d’impactes i la integració paisatgística, definint una nova façana del
poble, en el trobament amb el paisatge agrícola de fruiters.

•

Una segona i més significativa implantació industrial opta per realitzar-se cap a l’est
del municipi, al Tossal de Montclús. Els avantatges d’aquesta localització semblen
condicionats i vindrien a justificar les necessitats d’expansió de l’empresa química
LUQSA ja existent. El sector d’activitats Tossal de Montclús haurà de preveure les
mesures paisatgístiques i les medi ambientals per tal de garantir la qualitat de
l’àmbit.

•

La incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental com un element de la nova
ordenació del Pla. Això comporta una atenció especial a la redacció del Catàleg de
béns a protegir en el que es reconeixen els edificis i els conjunts urbans i els rurals
de caràcter històric, artístic i ambiental de Sudanell, que forma part de la
documentació d’aquest Pla.

•

La presència rica d’espais oberts han de fer d’aquesta component un element de
qualitat del conjunt, tot incorporant la regulació dels sòls que conformen el territori
com una unitat i establint diferenciacions en el seu interior des de l’àrea pròpia dels
espais d’interès natural i paisatgístic –l’àmbit del riu Segre- fins a les zones més
genèriques dels espais agraris.

8.2. Mesures per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible
D’acord amb l’article 59.3.c del DL 1/10, la memòria dels plans d’ordenació urbanística
municipal han d’integrar les mesures a adoptar per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat
sostenible en el municipi.
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Ara bé, al respecte cal indicar, en primer lloc, que el municipi de Sudanell, amb una població
l’any 2007 de 833 habitants, no té l’obligació de prestar el servei de transport col·lectiu urbà
de viatgers, d’acord amb allò que disposen els articles 26 de la llei 2/1985, de 7 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atès que la
indicada obligació només afecta als municipis amb una població superior a 50.000 habitants.
En tot cas, és un dels objectius del Pla l’assoliment d’una mobilitat sostenible del municipi i,
per aquest motiu, l’ordenació que es preveu garanteix la suficiència de les infraestructures
de mobilitat per tal d’absorbir els futurs volums de mobilitat i millorar la qualitat ambiental
interior del nucli urbà i dels creixements proposats. En aquest sentit el Pla proposa les
següents actuacions:
•

Reforçar la connectivitat entre els diferents teixits urbans funcionals amb la definició
del traçat del Passeig dels Plans de Dalt.

•

Millorar la qualitat cívica i urbana de l’eix de la carretera Sudanell – Torres de Segre
(avinguda Catalunya I i carrer Lleida), transformant-la en eix cívic.

•

Millorar la qualitat cívica dels eixos d’entrada al poble (el camí de Sunyer; el camí de
Sarroca de Lleida; i l’antiga carretera Tortosa – França).

•

Potenciar la continuïtat del passeig dels Plans de Dalt i del passeig del Canal de
Seròs i la continuïtat territorial (sendes verdes) dels principals eixos que relacionen el
poble i la seva estructura d’equipaments i d’espais lliures amb els espais d’interès
natural que l’envolten (el camí de Vilavella; el camí del Saladar de Dalt; el camí de la
Devesa; el camí de les Planes; les sendes verdes i la continuació dels camins del
canal de Seròs i la sèquia de Torres).

La xarxa viària i de camins de Sudanell presenta una estructura desigual amb una única via
de fluxe de vehicles com a element jeràrquicament més potent, la carretera Tortosa França, element de la xarxa viària bàsica que afavoreix la comunicació amb Lleida i els
municipis veïns de l’est i l’oest del territori.
No obstant, l’estructura viària està formada per una sèrie d’elements viaris menors i
diferenciables:
•

Els camins de connexió intermunicipal, que relacionen Sudanell amb els municipis
pròxims, actualment vies que no mereixen la qualificació de carreteres amb
diferencies remarcables entre elles en quant a la seva qualitat i al seu traçat.

•

Els camins rurals, elements de major presencia dins l’extensió del territori, es tracta
de camins que presenten diferencies estructurals remarcables en quant a la seva
localització:

•

El camí de la Volta de Dalt de secció més reduïda i de traçat més sinuós que els
anteriors i de conservació més deficient.

•

El camí de les Files, d’amplada més petita i traçat tortuós i generalment mal
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conservat.
•

Els camins de serveis que permeten l’accés a finques particulars i que acompanyen
les infraestructures hidràuliques, del Canal de Seròs i de la sèquia de Torres.

•

La Cabanera Reial i cabanera del Pitó que transcorren des del sud-est del terme
municipal fins al nord oest.

Atenent l’estat de l’estructura viària de Sudanell es proposa la concreció de les següents
actuacions:
- Ordenació de la xarxa de camins rurals com elements estructurants i referents del
territori no urbanitzable.

La requalificació de la carretera Tortosa - França
Es tracta de la posta en valor com a element articulador d’abast intermunicipal i local de la
carretera Tortosa - França, el tractament d’aquesta via amb la renovació del ferm que
implica la millora de la vialitat vehicular i de la mobilitat general.

Millora de l’accessibilitat a les zones d’activitats productives
Implica el tractament adequat de l’accés, dels vials i de les rotondes del nou traçat i del seu
dimensionat, en l’àmbit d’activitats productives a l’oest del poble (els sectors de nova creació
propers a La Cooperativa Sant Pere i sobre el traçat del Passeig dels Plans de Dalt).

Previsió d’aparcament
La previsió de peces d’aparcament en els àmbits dels nous sectors de creixement
residencial i d’activitats productives i la previsió d’aparcaments al passeig del Canal de
Seròs (PE-2) proper a la zona central del nucli urbà.

La creació d’itineraris paisatgístics de mobilitat de vianants
Es tracta del reconeixement i de la requalificació com a sendes verdes del camins d’interès
paisatgístic i patrimonial del terme municipal per establir un circuit d’itineraris de vianants
que millorin la qualitat de vida i que permetin gaudir del territori. El POUM proposa un pla
especial que en consideri els detalls, les seccions i el traçat adequats per aquest objectiu.
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La creació de l’eix de centralitat cívica residencial i de serveis
La transformació del tram urbà de la carretera Sudanell – Torres de Segre (carrer Lleida i
l’avinguda Catalunya) del municipi com a element cívic i de vianants, residencial i d’activitats
comercials. Es tracta d’un element viari urbà de dimensions adequades per aglutinar les
funcions, els usos i les activitats pròpies d’una àrea de centralitat que a la vegada garanteixi
la connectivitat i la continuïtat amb el teixit urbà existent i els teixits de nova creació.

Millora de la mobilitat i vialitat interior del teixit urbà
Inclou mesures i operacions de diverses escales:
•

Afavorir la circulació de vianants en aquells carrers més urbans que, per la seva
importància com a connectors i per la seva significació en quant a la seva activitat,
tenen vocació d’esdevenir eixos cívics (el carrer Sant Pere; el carrer del Segre i
carrer de Balmes; la continuïtat de l’Avinguda de les Garrigues, carrer Dr. Folguera i
carrer Major).

•

Definir la reserva del traçat del Passeig dels Plans. El condicionament d’aquest
passeig permetria la millora de la vialitat general, posant en relació la carretera de
Torres de Segre i la carretera Tortosa-França, i el nou sector d’activitats productives
situat a l’oest del nucli, alhora permetria solucionar la imatge de la façana sud de
Sudanell, definint un nou filtre visual entre el poble i el paisatge agrícola en direcció
cap el tossal de la Rita i l’autovia A-2.

•

Obrir un nou eix residencial que articuli els nous sectors de creixement residencial
(SUBd-2 i SUBd-3) amb el sector residencial ja consolidat que es localitza a l’oest
del tossal de Lo Pincell. En el sentit est-oest aquest nou eix establiria una continuïtat
amb el teixit residencial.

•

Donar continuïtat al passeig del Canal de Seròs, des del Tossal de Lo Pincell fins a
La Pleta, completant, així, aquest important eix estructurador de recorreguts per a
vianants.

•

Completar la urbanització i donar continuïtat a l’actual carrer Tarragona. (PAUr-5)

•

Fer la reserva necessària per a traçar un vial que articuli la continuïtat del carrer
residencial situat entre el carrer Jaume I i el carrer Ricard Vinyes. (PAUr-6)

•

Completar la urbanització i donar continuïtat a l’actual carrer Ricard Vinyes. (PAUr7)

•

Millorar la vialitat i el pas de vianants de l’avinguda Catalunya, del carrer Sant Antoni
i del carrer Lleida estudiant la seva secció òptima, en funció dels usos cívics i de la
centralitat que podran acollir una vegada en funcionament el Passeig dels Plans.

•

Millorar la vialitat i la mobilitat de vianants dels carrers a l’interior del PE-1, estudiant
la seva secció òptima, en funció del seu paper dins la nova estructura viària.

•

El completament i el nou traçat dels vials a l’interior del teixit urbà, gestionat a través
dels plans de millora (PMU-1 i PMU-2), amb l’objectiu d’articular zones del poble
incompletes a nivell viari i deficients en quant a mides òptimes de mobilitat viària i
vianant.
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•

El completament i la urbanització dels carrers gestionats a través dels polígons
d’actuació d’urbanització (PA-Ur).

•

La millora d’elements viaris d’intersecció –rotonda i ponts- del camí del Canal de
Seròs i de la Sèquia de Torres.

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

78

Índex de plànols d’ordenació urbanística.

9. PLÀNOLS D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. APROVACIÓ PROVISIONAL
1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
2. ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI
3. REGULACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
4. GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ
5. ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ
6.01 XARXA D’INFRAESTRUCTURES D’AIGUA POTABLE
6.02 XARXA D’INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT
7. RASANTS DEL SÒL URBÀ
8. ELEMENTS PATRIMONIALS
9. DELIMITACIÓ DELS ÀMBITS SUBJECTES A SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
10. ORDENACIÓ INDICATIVA
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10. ANNEXES

10.1 Justificació de la disponibilitat de recursos per a satisfer les futures
demandes dels creixements urbanístics i del grau de suficiència de l’actual
infraestructura en alta.
L’oficina territorial d’Avaluació Ambiental dels serveis territorials a Lleida, en data 26 de maig
de 2009, va emetre informe en el que manifesten que el POUM de Sudanell haurà de
justificar la disponibilitat de recursos per a satisfer les futures demandes dels creixements
urbanístics i del grau de suficiència de l’actual infraestructura en alta. Per tal de donar
resposta a les determinacions de necessitats d’aigua, la documentació del POUM avalua
aquest aspecte al document de l’Informe de Sostenibilitat ambiental, a l’apartat 2.3.5., en el
que es diu més detalladament que el municipi ha aprovat recentment el Pla Director de
l’abastament d’aigua potable de la localitat de Sudanell (2008) realitzat per l’enginyeria
Thekna.
L’ implementació d’aquest instrument de planejament sectorial ha permès donar una
resposta més adequada a les necessitats actuals de la població de Sudanell. Des del mes
d’octubre del 2008, mitjançant una canalització (tub de PE de 200 Ø PN10) de 7 km
realitzada per l’ajuntament, la població passa a abastar-se directament de la xarxa
d’abastament en alta de la ciutat de Lleida, de manera que el bombeig al peu del canal de
Seròs, el dipòsit de 2.600 m3 i la instal·lació potabilitzadora situats a la part alta de la
població passen a constituir una reserva d’emergència. Això permet que la capacitat
instal·lada actualment pugui donar servei a la nova població, és a dir que pugui acollir nous
sectors de creixement, tant residencials com d’activitats productives.
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El consum actual no residencial es deu a cooperatives i a centrals fructícoles, pel que fa a la
branca industrial, i sobretot a l’agricultura que en molts casos utilitza el sistema de reg per
inundació. L’abastament per aquestes activitats prové del canal de Seròs o de la Sèquia de
Torres de Segre.
Per tal de precisar les necessitats d’aigua per al desenvolupament urbanístic que es planteja
des del POUM, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental realitza l’estudi dels balanços d’aigua
amb el consums anuals previstos:
Determinacions de les necessitats d’aigua per al desenvolupament del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de
Sudanell
Dades Any 2007:
Habitants:
833
Consum diari:
183,26 m3/dia
Consum anual:
66.889,90 m3/any
PREVISIÓ POUM:
Nous habitatges:
Habitants totals:
Considerant el promig 2,8 habitants/habitatge
Dotació d’aigua pels 1.695 hab.:
Nou sòl industrial:
Dotació d’aigua pel sòl industrial:

432,74 m3/dia
41.991 m2
101,3 m3/dia

Previsió POUM
Dotació aigua habitatges:
Dotació aigua industrial:
Total POUM (actual + futur)

432,74 m3/dia
101,3 m3/dia
534,11 m3/dia

308
1.967

El quadre anterior suposa unes necessitats inferiors en consum d’aigua en relació a
l’aprovació inicial del POUM. Així es poden assolir les necessitats de dotació d’aigua amb
l’actual “Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida, l’Ajuntament de
Sudanell i l’empresa Aigües de Lleida per la concertació de la prestació dels serveis
d’abastament d’aigua potable en municipi de Sudanell”, que preveu un cabal futur de
subministrament d’aigua potable de 137.605 m³/any=377 m³/dia, i el certificat de Endesa
Generación SA que suposa un volum d’aigua de 214,9 m³/dia, expedit el 19 d’abril de 2010 i
que s’annexa en aquest document.
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10.2 Cerificat de Endesa Generación SA de 19 d’abril de 2010.
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1. MARC DE REFERÈNCIA DE L’AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.
La disposició urbanística que emmarca el contingut de l’Agenda i avaluació econòmica i
financera és el Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (d’ara en endavant “TRLU 1/2010”), en el que s'especifica la necessitat de
disposar d’un document que permeti avaluar les actuacions del Pla d’ordenació urbanística
municipal.
El contingut i la importància d’aquest document serà més o menys significativa en la mesura
en què el nou Pla incorpori el Programa d’actuació urbanística municipal que, en el nou
redactat legislatiu, es contempla com a potestatiu i com a document independent del mateix
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).
El present POUM no incorpora el Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM) dintre
de la seva documentació. Així doncs, d’acord amb l’article 76.2 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant, RLU), li
correspon a l’Agenda establir les previsions temporals d’execució del Pla. Concretament,
l’Agenda i Avaluació econòmica i financera del Pla haurà de: regular els terminis d’inici o
finalització per als sectors de planejament derivat, establir les previsions temporals per a
l’execució dels sistemes urbanístics no inclosos en sectors, l’execució dels polígons
d’actuació en sòl urbà i l’execució de les altres actuacions urbanístiques definides pel Pla.
D’acord amb l’article 59.4 del TRLU 1/2010, l’Agenda del Pla haurà de ser actualitzada cada
sis anys per acord de l’Ajuntament, després d’un mes d’informació pública. Aquest acord
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haurà de ser publicat en el Butlletí Oficial i haurà de ser comunicat a la Comissió territorial
d’urbanisme Lleida.
L’article 76.3 del RLU estableix els continguts de l’Avaluació econòmica i financera del
Pla. En concret, contindrà: l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la
determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del
Pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les
actuacions derivades de l’execució del Pla.
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2. OBJECTIUS, DIRECTRIUS I ESTRATÈGIES DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA.
Els objectius de desenvolupament del Pla queden reflectits en la mateixa Memòria
d’ordenació, i s’engloben dintre de quatre directrius estratègiques:
- la reorientació del model de creixement i del projecte del poble de Sudanell,
- la diversificació de les activitats productives,
- la incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental del poble i,
- la potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat.
Les actuacions concretes del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sudanell també estan
reflectides en la Memòria citada, en les Normes urbanístiques i en els plànols d’ordenació
que les concreten. Poden establir-se tres grans grups:
- Execució dels sistemes generals. Correspon a les actuacions orientades a
aconseguir l’estructura general i orgànica definida pel Pla, mitjançant els sistemes
urbanístics no inclosos en cap àmbit de gestió. Es contemplen, tant les actuacions
d’adquisició de sòl, com les d’urbanització dels sistemes generals de vialitat i d’espais
lliures.
Les actuacions que conté “l’Agenda i avaluació econòmica i financera” es refereixen a
l’adquisició de sòl d’aquelles actuacions considerades extraordinàries i noves en el
present planejament, així com les obres d'urbanització i d’implantació de serveis dels
sistemes generals que es considerin d’especial significació. Les actuacions que no
tenen una especial rellevància no s’han tingut en consideració, ja que formen part de
l’obra ordinària i quotidiana de l’Ajuntament. En concret, es contemplen les actuacions
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dirigides a l’execució de:
-Pla especial de l’àmbit del passeig de vora al Canal de Seròs, que comportarà la
definició del passeig de vianants (acabament de la cornisa del poble o façana nord i
la continuïtat del passeig del Canal de Seròs fins La Pleta on es troba la reserva del
nou Cementiri).
-Pla especial per la re-urbanització del nucli antic de Sudanell.
-Pla especial pel Traçat del passeig dels Plans de Dalt, que comporta la definició
del traçat del passeig o variant dels Plans de Dalt, per tal de resoldre la mobilitat
interna i externa del nucli.
- Desenvolupament dels sectors de planejament derivat. Els Plans Parcials sumen
una extensió total aproximada de 16,17 Ha. Aquest dimensionat es destina, en un 52%
a activitats de tipus industrial, i en un 48% a l’emplaçament de nous terrenys
residencials. Tant en un cas com en l’altre el Pla s’ajusta a les determinacions màximes
del TRLU 1/2010 sobre les cessions de sòl públic, garantint d’aquesta manera la
viabilitat econòmica dels sectors del sòl urbanitzable delimitat. Alhora els Plans parcials
hauran de justificar la seva sostenibilitat econòmica i ambiental que ha de contenir la
justificació de la suficiència i adequació dels sòls destinats a usos productius, i la
ponderació del impacte de la implantació i del manteniment de les infraestructures i de
la implantació i de la prestació dels serveis necessaris.
En el cas dels sòls productius el percentatge de cessions tendeix a ser inferior,
optimitzant així el sòl privat i l’aprofitament dels terrenys industrials. En el cas del
sectors residencials i mixtes el POUM defineix, en general, el límit de la cessió dels sòls
destinats a sistemes generals en el mínim establert en el TRLU 1/2010. En qualsevol
cas la viabilitat econòmica de les actuacions ve garantida per un dimensionat de les
densitats i de les edificabilitats d’acord amb els valors de centralitat dels mateixos
terrenys.
- Execució del sòl urbà no consolidat. Els Plans de Millora Urbana, amb una extensió
aproximada de quasi 0,81 Ha, comprèn dos sectors amb usos de caràcter residencial.
En tots els casos les cessions i les càrregues d’urbanització es poden considerar
normals dintre de l’urbanisme actual i per aquesta mateixa condició resta garantida la
viabilitat econòmica d’aquests sectors de planejament.
Els polígons d’actuació son tots d’ús residencial i tenen una extensió aproximada de
1,61 Ha mentre els Polígons d’Actuació d’urbanització, amb una extensió aproximada
de quasi 2,87 Ha, inclou sectors de tipus residencial i mixt, on el POUM ja estableix la
forma precisa de l’edificació i es concreten els nivells de cessió i d’urbanització que els
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correspon a cada cas, amb l’objectiu de que es realitzi el completament de la xarxa
bàsica d’infraestructures. Així doncs, en general els polígons d’actuació en sòl urbà no
consolidat i els polígons d’actuació d’urbanització en sòl urbà són unitats de gestió que
reparteixen al seu interior, les càrregues i els beneficis derivats de la seva execució.
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3. LES PREVISIONS TEMPORALS.
La previsió, en termes d’agenda o temporalització, en què es preveu que s’executin o es
desenvolupin les actuacions proposades pel Pla es divideix en sexennis, a fi i efecte
d’establir una lògica seqüencial en la construcció del Pla. No obstant, aquesta
temporalització no pot tenir el valor que li correspondria al Programa d’actuació urbanística
municipal i té, tan sols, un valor indicatiu i de referència.

3.1. Terminis per l’execució dels sistemes urbanístics generals.
Respecte les previsions específiques concernents a la realització dels sistemes generals,
inclosos dintre d’àmbits de desenvolupament o gestió del Pla, caldria diferenciar les
següents:
- les actuacions d’adquisició de sòl;
- les actuacions d’urbanització.
3.1.1. Les actuacions referents a l’adquisició de sòl respecte els sistemes generals
són les que es relacionen en el quadre adjunt:
Q1. Adquisició de sòl per a sistemes.
Adquisició de sòl per a sistemes
Codi

Contingut

Agenda

Finançament

1

Reserva de sòl pel nou cementiri. Dins el PE-2.

2009-2015

Ajuntament de Sudanell

2*

Reserva de sòl pel Traçat del passeig dels Plans de Dalt. PE-3

2009-2015

-

3*

Reserva de sòl per l’EDAR

2009-2015

Agencia Catalana de l’Aigua
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*Les actuacions previstes (codi 2 i 3) corresponen a altres administracions, diferents de l’administració municipal; per tant, la seva programació temporal resta subjecta a
l’administració actuant. Les actuacions finançades per l’Ajuntament de Sudanell es preveuen pel primer sexenni, un cop ja hagi adquirit la propietat dels sòls a urbanitzar.

3.1.2. Les actuacions referents a la urbanització respecte els sistemes generals són
les que es relacionen en el quadre adjunt:
Q2. Actuacions d’urbanització per a sistemes.
Actuacions d’urbanització per a sistemes
Codi

Contingut

Agenda

Finançament

1

Pla especial per la re-urbanització del nucli antic. Dins el PE-1.

2015-2021

Ajuntament de Sudanell

*L’actuació prevista (codi 1) correspon a l’Ajuntament de Sudanell, per tant, la seva programació temporal es preveu pel segon sexenni.

3.2. Terminis per a l’execució de les actuacions urbanístiques en sòl urbà no
consolidat.
S’estableix el primer sexenni com a termini de formulació i de tramitació per les actuacions
en sòl urbà, ja sigui polígon d’actuació d’urbanització o pla de millora. Per altra banda, les
actuacions previstes per algun dels sistemes d’actuació d’iniciativa pública (Plans
especials), sigui cooperació o expropiació es preveu que s’executin dintre dels propers sis
anys de vigència del Pla.
Per als plans de millora la seqüència de les actuacions i l’horitzó del seu desplegament és el
que segueix a continuació, en el quadre adjunt:
Q3. Previsions en matèria dels terminis de formulació i tramitació.

Codi

Nom Pla de Millora

ús

Sexeni

PMU-01

Àmbit continuació del carrer Lleida

residencial

2009-2015

PMU-02

Àmbit Lo Pincell

residencial

2009-2015

Per als polígons d’actuació la seqüència de les actuacions i l’horitzó del seu desplegament
és el que segueix a continuació, en el quadre adjunt:
Q4. Previsions en matèria dels terminis de formulació i tramitació.

Codi

Nom Polígon d’actuació

ús

Sexeni

PA-01

Connexió carrer Girona i carrer Jaume I

residencial

2009-2015

PA-02

Continuació carrer Girona

residencial

2009-2015

PA-03

Continuació carrer Enric Granados

residencial

2009-2015

PA-04

Travessia carrer Lleida i carrer Eral de Dalt I

residencial

2009-2015

PA-05

Avinguda de les Garrigues

residencial

2009-2015

S’estableix el primer sexenni com a termini de gestió i d’edificació, segons l’establer en
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l’article 68.2.h del RLU 305/06, per les actuacions en sòl urbà dintre de polígon d’actuació
d’urbanització. Pels polígons d’actuació d’urbanització la seqüència de les actuacions i
l’horitzó del seu desplegament és el que segueix a continuació, en el quadre adjunt:
Q5. Previsions en matèria dels terminis de gestió i edificació.
Codi

Nom Polígon de Actuació

ús

Sexeni

PAUr-01

Carrer tossal lo Pincell

Residencial

2009-2015

PAUr-03

Travessia carrer Lleida i carrer Eral de Dalt II

Residencial

2009-2015

PAUr-05

Travessia carrer Doctor Folguera i carrer Nord

Mixte

2009-2015

PAUr-06

Continuïtat carrer Tarragona i carrer Girona

Activitats

2009-2015

PAUr-07

Continuïtat carrer Girona i carrer Ricard Vinyes

Residencial

2009-2015

PAUr-08

Continuïtat carrer Enric Granados I

Residencial

2009-2015

PAUr-09

Carrer Ponent

Residencial

2009-2015

En general, en totes les actuacions en sòl urbà, en els polígons d’actuació d’urbanització i
en els plans de millora previstos pel sistema de reparcel·lació, transcorreguts els primers sis
anys, l’Ajuntament podrà canviar el sistema de reparcel·lació en les modalitats d’iniciativa
privada a la modalitat d’iniciativa pública o, inclús, l’expropiació si ha de suposar una major
agilització de la consecució dels objectius pels quals han estat delimitats els esmentats
polígons.

3.2. Terminis d’inici per al desenvolupament dels sectors de planejament
derivat.
La previsió, en termes d’agenda o temporalització, en què es preveu que es desenvolupi el
sòl urbanitzable es divideix en dos sexennis (2009-2015 i 2015-2021) a fi i efecte d’establir
una lògica seqüencial en la construcció del Pla. No obstant, aquesta temporalització no pot
tenir el valor que li correspondria al Programa d’Actuació Urbanística Municipal i té tan sols
un valor indicatiu i de referència.
Els mecanismes per equilibrar la reserva de sòl residencial pel que respecta al nombre
d’habitatges proposat pel POUM és la programació a través del temps, a partir d’una
estratègia progressiva.
En el cas de Sudanell, i tenint en compte la reserva de sòl existent, així com les
característiques del procés urbanístic es té com hipòtesis la implementació d’un programa
definit per sexennis, en el que possiblement es desenvoluparan en primer lloc els sectors de
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planejament en sòl urbà no consolidat, després els sectors localitzats en el règim de sòl
urbanitzable.
En aquest sentit, cal pensar que el desenvolupament de cada sector ha de portar implícita la
seva urbanització tenint en compte les reserves de sòl i de sostre construït per habitatges
socials i per habitatges de preu concertat, tal i com s’exposa en el quadre corresponent.
D’altra banda, i desconeixent el procés econòmic futur, es considera que cal deixar obert el
període de desenvolupament i de gestió de les actuacions urbanístiques tal i com es recull
en el quadre següent:
Q6. Previsions en matèria dels terminis de formulació i tramitació.

Codi

Sòl urbanitzable delimitat

ús

Sexeni

activitats

2009-2015

SUBd-02 Lo Pincell I

residencial

2015-2021

SUBd-03 Lo Pincell II

residencial

2009-2015

SUBd-04 Els Plans de Dalt

activitats l

2009-2015

SUBd-01 Tossal de Montclús-LUQSA

Si be és cert que la programació repartida entre les dues etapes de sis anys, garanteix una
cobertura adequada de les necessitats d’habitatge que es puguin produir en els anys de
vigència del Pla, davant la situació econòmica actual el POUM opta per deixar els sectors de
sòl urbanitzable a expenses de l’evolució i de la dinàmica econòmica del municipi.
Respecte al sòl d’activitats la seva programació en la primera etapa es correspon amb la
necessitat de disposar de sòl productiu diferent del que hi ha actualment en el nucli
consolidat.
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4. ESTIMACIÓ DEL COST ECONÒMIC.
L’Agenda econòmica és el document que ha d'avaluar econòmicament la implantació dels
serveis i l'execució de les obres d'urbanització, tal i com s’especifica en el Text refós de la
Llei d’urbanisme. La finalitat de l’avaluació econòmica del Pla ha de ser conèixer el grau
d’implicació econòmica que es preveu per l’administració pública i, en primera instància,
respecte al propi Ajuntament de tal manera que les determinacions incloses en aquest Pla
puguin ser assumides per l’administració que el promou.
En aquest sentit caldrà calcular aquelles inversions previstes en el Pla que no tinguin
autofinançament, entenent per autofinançades aquelles que ja estan incloses en un sector
de gestió que garanteix la seva execució per ser viables tal i com ja s’ha esmentat
anteriorment en aquest mateix document.
Es tracta de posar l’accent en aquella part més estratègica respecte els elements
considerats significatius del model de Pla que es proposa desenvolupar i que en el present
cas fa referència al següent:

4.1. Estimació del cost econòmic de l’execució de sistemes generals.
La principal actuació que es desprèn del present Pla d’ordenació urbanística municipal que li
correspon a l’Ajuntament de Sudanell és l’adquisició de terrenys i urbanització dels mateixos
derivats de l’execució del Pla especial del passeig del Canal de Seròs (PE-2). El cost total
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aproximat d’aquesta actuació està a l’entorn dels 66.182 euros, que es finançaran per les
aportacions que puguin resultar de la nova ordenació, així com les subvencions i ajudes que
per part d’altres administracions es recaptaran. En qualsevol cas essent l’única actuació
significativa dins els sistemes generals del Pla, es pot afirmar que la viabilitat del mateix està
garantida, en ser aquesta actuació una intervenció a executar en diferents anualitats. El cost
sobre les actuacions d'inversió a realitzar poden ser perfectament assumibles amb el
manteniment de les inversions actuals de l’ajuntament de Sudanell.
Q7. Terrenys que aquest POUM preveu adquirir per tal de completar el Pla especial del passeig del Canal de Serós
Codi
Superfície m²
Ref. cadastral
Preu m² estimat Є
Total Є
01
24.166
25263A003000390000MH
2,00
48.332
02
7.937
25263A003000670000ME
2,00
15.874
03
444
25263A001002020000MK
2,00
888
04
363
25263A004000090000ME
2,00
726
05
181
25263A004001460000WM
2,00
362
total
33.091
66.182

4.2. Estimació del cost per l’execució prevista al sòl urbà no consolidat.
En aquest apartat es considera una estimació dels costos de les actuacions previstes en el
sòl urbà no consolidat i es detalla la superfície i el sostre de l’àmbit d’actuació, el cost del
valor en Eur/m² dels mateixos i la superfície de vials i d’espais lliures a urbanitzar, precisant
una estimació del cost en Eur/m² i del cost global de l’actuació.
En el sòl urbà no consolidat, la construcció de nous espais lliures s’inclou en els plans de
millora urbana fonamentalment i de manera més reduïda en els polígons d’actuació
d’urbanització. En aquest règim de sòl les places, els passeigs i els parcs s’obtindran per
cessió gratuïta. La urbanització d’aquests espais lliures i les obres d’urbanització bàsiques,
incloses dintre d’un àmbit de planejament de sòl urbà no consolidat, corresponen als
propietaris dels terrenys.
Les actuacions dintre dels plans de millora tenen una importància major per la consolidació
de l’estructura urbana del poble, on es transformen els usos, es renova el teixit urbà i es
completa la manca de nivells d’urbanització. Per tant com s’observa en el quadre següent,
les xifres estimades d’urbanització de vials i d’espais verds previstos té més importància,
que en els polígons d’actuació.
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Q8. Estimació de costos dels Plans de Millora previstos

El quadre següent mostra les actuacions previstes dintre dels polígons d’actuació. Aquestes
actuacions son importants pel completament de l’estructura urbana de Sudanell i permetran
fonamentalment completar les cessions de la xarxa de carrers, la transformació d’alguns
àmbits de l’interior del nucli per mitjà d’ordenació directa i la seva urbanització:
Q9. Estimació dels costos dels Polígons d’Actuació previstos

El quadre següent mostra les actuacions previstes dintre dels polígons d’actuació
d’urbanització. Aquestes actuacions son importants pel completament de l’estructura urbana
interna de Sudanell i permetran fonamentalment completar la xarxa de carrers, la seva
urbanització definitiva i l’ompliment d’un espai lliure en el interior del teixit (PAUr-09):
Q10. Estimació dels costos dels Polígons d’Actuació d’urbanització previstos

4.3. Estimació dels costos de les actuacions previstes en sòl urbanitzable
delimitat.
En aquest apartat es considera una estimació dels costos de les actuacions previstes en el
sòl urbanitzable delimitat i es detalla la superfície i el sostre de l’àmbit de desenvolupament,
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el cost del valor en Eur/m² dels mateixos i de la superfície de vials i espais lliures a
urbanitzar, precisant una estimació del cost en Eur/m² i del cost global de l’actuació.
En el sòl urbanitzable delimitat, la construcció dels nous espais lliures proposats en els
plans parcials i de les obres d’urbanització bàsiques incloses en els àmbits de planejament,
correspon als propietaris dels terrenys. L’estimació final dels costos es realitzarà en els
documents dels plans parcials.
El quadre següent mostra les actuacions previstes dintre els sectors de sòl urbanitzable
delimitat. Aquestes previsions son importants pel completament de l’estructura urbana de
Sudanell i permetran fonamentalment articular la xarxa de carrers, la seva urbanització i la
cessió de peces de sòl per al sistema d’espais lliures, pel sistema d’equipaments
comunitaris i pel sistema de vialitat:
Q11. Estimació de costos dels Plans parcials previstos
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1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA. CONTINGUT
A l’article 59.3.d) del Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme,
comporta l’obligatorietat d’incorporar a la documentació de la memòria dels plans
d’ordenació urbanística municipal l’informe de sostenibilitat econòmica.
Atenent al contingut del referit article 59.3.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’informe
de sostenibilitat econòmica ha de contenir:
1. La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
2. La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques
de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i de la prestació dels serveis necessaris.
Respecte a la primera qüestió, el POUM de Sudanell delimita 2 Plans de Millora urbana, 3
polígons d’actuació i 10 polígons d’actuació urbanística d’urbanització en sòl urbà no
consolidat, i 4 sectors de sòl urbanitzable delimitat que comportaran més de 405 nous
habitatges i aproximadament 8,5 hectàrees de sòl per a activitats econòmiques.
Respecte a la segona qüestió, i pel que fa les despeses de manteniment de l’espai públic, la
totalitat de les actuacions urbanístiques no comportaran cap increment de la despesa
pública en el manteniment dels carrers i dels espai lliures, ja que la mateixa vindrà
compensada pels ingressos, com pot ser el de IBI o d’altres, que generaran els nous
assentaments residencials i els d'activitat econòmica.
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2. SUFICIÈNCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS PRODUCTIUS.

2.1 Equilibri entre sòl residencial i sòl productiu en les propostes del Pla.
Aquest POUM proposa en les seves actuacions a desenvolupar usos de tipus residencial i
d’activitats, de forma que el sostre màxim resultant es reparteix en un 43% destinat a
habitatge i un 57% destinat a activitats. Els percentatges mostren una actuació que es
realitza sota el principi de la diversitat en la composició social i d’activitat econòmica i que
garanteix un important nivell d’auto contenció en la relació entre els residents i els llocs de
treball.
Els nous habitatges i les noves activitats milloraran el comportament de la hisenda municipal
del municipi, ja que es tracta d’actuacions urbanístiques de transformació amb uns
coeficients d'edificabilitat i de densitat que afavoreixen el principi de racionalització de l'ús
del sòl i del reciclatge urbà.

2.2 Els sectors de sòl urbanitzable incorporats des del POUM.
En aplicació del què disposa l’article 59.3.d del TRLU es valoren els impactes sobre les
finances de l’Ajuntament de Sudanell, en tant que administració responsable de la
implantació i del manteniment de les infraestructures i dels serveis que es corresponen a
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l’execució del creixement previst als àmbits que es consideren de desenvolupament més
probable en els propers sis anys i que són els de la relació següent:
Q1. Hipòtesis de desenvolupament dels sectors prevista

Codi

Sòl urbanitzable delimitat

SUBd-01 Tossal de Montclús-LUQSA

ús

Sexeni

activitats

2009-2015

SUBd-02 Lo Pincell I

residencial

2015-2021

SUBd-03 Lo Pincell II

residencial

2009-2015

activitats

2009-2015

SUBd-04 Els Plans de Dalt

A tal propòsit es fixen els següents criteris:
a) despeses: atès que el concepte indefinit de “sostenibilitat” apel·la preferentment al
manteniment de la qualitat urbana en el transcurs del temps, ens basem en l’anàlisi
d’aquelles actuacions que cal mantenir constantment en relació a l’activitat urbana
directa sobre el territori, considerant que altres serveis de caràcter personal o social
associats als habitants de Sudanell es prestaran igualment, amb independència de que
els seus destinataris habitin als àmbits de nou creixement o a un altre indret.
b) ingressos: pel mateix motiu anterior es consideren també només els definits com a
“constants en el temps” exclosos els que per tenir consideració de “preu públic” són
repercutits directament als usuaris.
Dades bàsiques resultants del desenvolupament urbanístic:
Q2. Dades bàsiques dels sectors de sòl urbanitzable residencial delimitats (SUBd)
Superfície
sector
Sectors residencials

m²s

Coef. Edif.
bruta
residencial

Sostre
residencia
l sector

m²t/m2s

Sostre
màxim

m²s

m²s

SUBd-02 Lo Pincell I

22.868

0,30

6.860

6.860

SUBd-03 Lo Pincell II

56.706

0,40

22.682

22.682

totals

79.574

29.542

29.542

Q3. Dades bàsiques dels sectors de sòl urbanitzable d’activitats delimitats (SUBd)
Sectors d’activitats productives

Superfície

Coef. Edif.
complementari

Sostre màxim

m²s

m²t/m²s

m²s

SUBd-01 Tossal de Montclús-LUQSA

41.755

0,50

20.878

SUBd-04 Els Plans de Dalt
totals

42.226

0,50

21.113

83.981

41.991

Com mostren els quadres anteriors, el sostre màxim resultant de les noves actuacions del
POUM de Sudanell és de 67.357 m².
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3. PONDERACIÓ DE L’IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES.

3.1 Despeses municipals pel manteniment dels sòls destinats al sistema de
vialitat i dels sòls destinats al sistema d’espais lliures en els sectors de sòl
urbanitzable delimitat.
Per la justificació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions de "major dimensió", cal
fer esment dels principals indicadors bàsics que en aquest document s’estableixen i del seu
potencial impacte respecte les finances públiques de l'Administració responsable del seu
posterior manteniment. En aquest cas serà el conjunt dels sòls públics destinats a sistemes
d’espais lliures i de vialitat:
1. En primer lloc, es tracta de tenir en compte el sostre màxim dels nous habitatges
proposats pel POUM que és de 29.542 m², i el sostre màxim dels sectors d’activitat
econòmica que és de 41.991 m², que sumats fan un total de 71.533 m² de nou sostre
incorporat.
2. En segon lloc, cal considerar les superfícies de 13.370 m² de sòl d'espais lliures, els
48.444 m² de sòl destinats a vialitat i al sistema de proteccions que suposen un total
de 61.814 m² de sòl a mantenir.
3. En tercer lloc i pel que fa a les despeses de manteniment de l’espai públic, aquestes
quedaran compensades pels ingressos que generaran els nous assentaments
residencials i d’activitat econòmica tal i com es diu en el punt 1 del present informe.
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Tampoc cal considerar l’obra d’urbanització, atès que l'Ajuntament rep els sòls ja
urbanitzats després de les actuacions urbanístiques que es proposen.
Els quadres següents mostren les dades bàsiques resultants del desenvolupament dels
sectors de planejament i les quantitats de superfícies de sols destinats a zones verdes i al
sistema de vialitat, en contrapartida als metres quadrats de sostre residencial i d’activitats en
cada sector de sòl urbanitzable delimitat:
Q4. Estimació de les Superficies de sòl de vialitat i de sòl de zones verdes en els sectors SUBd residencials
Àmbits residencials

Superfície

Coef. Edif. bruta
residencial

Sostre
residencial

Sup. zones
verdes

Sup. Sistema
de vialitat

m²s

m²t/m²s

m²s

m²s

m²s

SUBd-02 Lo Pincell I

22.868

0,30

6.860

4.505

6.757

SUBd-03 Lo Pincell II

56.706

0,40

22.682

5.516

16.548

totals

79.574

29.542

10.021

23.305

Q5. Estimació de les Superficies de sòl de vialitat i de sòl de zones verdes en els sectors SUBd d’activitats
Coef. Edif.
complementari
m²t/m²s

Sostre sector

superfície
m²s

SUBd-01 Tossal de Montclús-LUQSA

41.755

0,50

SUBd-04 Els Plans de Dalt

42.226

0,50

totals

83.981

Àmbits d’activitats productives

m²s

Sup. zones
verdes
m²s

Sup. sistema
de vialitat
m²s

20.878

2.648

2.505

21.113

3.748

8.445

41.991

6.396

10.950

3.2 Estimació dels costos de manteniment i justificació de la sostenibilitat
econòmica de l’actuació.
En conjunt, el POUM estableix actuacions que es poden considerar "d'extensió urbana", ja
que es delimita en sòls urbanitzables pràcticament en la seva totalitat. En total, i tal i com
s’ha explicitat anteriorment, amb l’actuació hi haurà més espais lliures, en una quantitat
entorn als 16.417 m² de sòl, i més espais de vialitat, entorn als 34.255 m² de sòl. Respecte
aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes entre 1,40 i 1,60
euros /m² i anys per la vialitat i entre 1,10 i 1,40 euros/m² i any pels espais lliures, el que en
la seva suma vindrà a comportar, pel conjunt de l’actuació, una necessitats d’inversió en
termes de manteniment segons els que s'assenyala en el quadre següent.
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Q6. Estimació dels costos de manteniment dels espais lliures i de la vialitat.
Superfície
Concepte
m²

Cost manteniment unitari

Cost manteniment

Cost manteniment

m²/any

anual 1

anual 2

Manteniment d’espais lliure (parcs i jardins)

16.417

1,10 i 1,40 €/m²

18.058,7 €/any

22.983,8 €/any

Manteniment de la nova vialitat

34.255

1,40 i 1,60 €/m²

47.957 €/any

54.808 €/any

66.015,7 €/any

77.791,8 €/any

Total manteniment mitjana anual

Dels anteriors valors, la mitjana del cost del manteniment del sistema d'espais lliure i de la
nova vialitat es situa en la quantitat de 71.903,75 €/any.
El cost del manteniment dels espais lliures i de la vialitat que es generen en les noves
actuacions del POUM tindran un manteniment, que entre d'altres fons d’ingressos,
procediran de la recaptació en concepte de Impost de Bens Immobles (IBI) que l'Ajuntament
recaptarà de les noves construccions (no es comptabilitzen en aquest cas l'import de les
llicències, ni dels possibles impostos d'activitat a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que
puguin generar noves aportacions a l’Administració municipal).
En el cas de Sudanell el valor mitjà de l’IBI es situa en 2,69 €/m² sostre i any, segons dades
de l’ajuntament. Si aquest valor es centra sobre els sòls destinats a usos residencials i
d’activitats en situacions de barris de nova creació (SUBd) es pot considerar que
incrementen, per exemple, fins un 10% més respecte als fixats actualment, és a dir pròxim
als 2,85 €/m² sostre i any.
Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre dels sectors (71.533
m²) de desenvolupament urbanístic d’aquest POUM, amb un valor mitjà situat en 2,85 €/m²
sostre i any, s’obtenen uns ingressos de 203.896 €/anuals que cobreixen de manera
suficient l'import de la despesa en el seu valor màxim, 71.903,75 €/any.
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