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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 
DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ

DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; 
I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, 

DE LA NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

Per adequar‐los a la legislació sectorial existent i a les noves lleis ambientals;
promocionar usos i activitats industrials als petits nuclis agregats; permetre

divisions horitzontals en les naus industrials; resoldre la problemàtica existent
de les construccions auxiliars com piscines en sòl residencial o marquesines i
serveis tècnics en sòl industrial; permetre i regular coberts i magatzems

agrícoles vinculats a usos agrícoles i ramaders però la parcel∙la no té la unitat
mínima de conreu; i requalificar l’espai de la piscina de Baldomar,

d’equipament privat  (Epr) a públic (Epu).

Aprovació Inicial

Febrer  2020

L’arquitecte assessor municipal
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El  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  vigent  a  Artesa  de  Segre
(endavant  POUM),  fou  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  Territorial
d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 9 de juliol de 2009, en vigor des de la
seva publicació al DOGC núm. 5508, de 18 de novembre de 2009.

En el Ple ordinari celebrat el dia 1 dʹabril de 2019 es va aprovar
inicialment  la  modificació  puntual  núm.  6,  per  la  modificació  dels  articles
relacionats amb la classificació dʹactivitats i usos industrials; i de la secció novena,
zones industrials, de la Normativa del POUM dʹArtesa de Segre, i es va acordar:

 Sotmetre el document a informació pública per un termini dʹun mes al
BOP de Lleida i al DOGC.

Requerir  informe  a  l’Oficina  de  Gestió  Ambiental  Unificada,  Oficina
d’Acció i Avaluació Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament dʹAgricultura, Ramaderia i Pesca, a la Direcció General d’Indústria
del Departament d’Empresa i Coneixement i al mateix departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Requerir  a  la  Comissió  Territorial  dʹUrbanisme  de  Lleida  informe  als
efectes  de  determinar  si  la  present  modificació  es  troba  subjecta  a  lʹavaluació
ambiental estratègica del planejament urbanístic en aplicació del que estableix la
Disposició addicional 8ª de la Llei 16/2015, de 21 de juliol.

 Suspendre  lʹatorgament  de  llicències  d’obres,  parcel·lació,  reforma,
rehabilitació  i  enderroc,  instal·lació  i  ampliació  d’activitats  i  autoritzacions
connexes, i de la tramitació dels instruments de planejament derivat i els projectes
de gestió urbanística i d’urbanització amb incidència en els sòls afectats per les
rotondes objecte de la present modificació.

 Durant un mes, des del dia 18 d’abril de 2019 fins el 18 de maig de 2019,
l’expedient relatiu a la modificació puntual núm. 6, per la modificació dels articles
relacionats amb la classificació dʹactivitats i usos industrials; i de la secció novena,
zones  industrials,  de  la  Normativa  del  POUM  dʹArtesa  de  Segre; ha  estat
exposada al públic per mitjà d’edicte inserit en el BOP núm. 77 de 18 d’abril de
2019, en el DOGC núm. 7878 de data 20 de maig de 2019; al Diari La Mañana de
16 d’abril de 2019, i en els taulers d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Durant  el  termini  d’informació  pública,  s’ha  presentat  les  següents
al·legacions:

-Cerveses  Ponent SL, escrit de data 28/05/2019 (RE 162).
-Montserrat Farré Serés, arquitecta, escrit de data 18/06/2019 (RE 204).
-SAC Cabau Grup SL, escrit de data 19/06/2019 (RE 205).
-Agropecuària dʹArtesa de Segre, escrit de data 20/06/2019 (RE 220).
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En data 12 dʹabril de 2019, lʹAjuntament sol∙licita  la declaració ambiental
estratègica per a la tramitació de la corresponen modificació:

En  data  15  dʹabril  de  2019,   lʹAjuntament  sol∙licita  els  següents   informes
sectorials per a la tramitació de la corresponen modificació:

 Medi Ambient.
 Usos comercials i trames consolidades
 Desenvolupament rural

En data 3 de maig de 2019, el Departament dʹAgricultura, Ramaderia, Pesca
i   Alimentació   emet   l’informe   on   sʹha   de   canviar   el   text   de   lʹarticle   364
“Construccions destinades a explotacions agrícoles (coberts agrícoles)” ja que ell
mateix es crea una contradicció al dir que es permeten construccions de 300 m2 en
finques   petites   no   vinculades   a   explotacions   agrícoles   o   ramaderes,   però
condicionades als apartats a, b, c, i d on sí es vinculen a explotacions agrícoles
ramaderes existents.

En  data  17  de  maig  de  2019,  el  Departament  de  Territori   i  Sostenibilitat
tramet a lʹAjuntament els següents informes:

 Departament de Cultura 
 Agència Catalana de lʹAigua.
I informa dels que es troben pendents dʹemetre:
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (sol∙licitat el 17/04/2019)
 CHE (sol∙licitat el 18/04/2019)
 Carreteres  de la Generalitat (sol∙licitat el 17/04/2019)
 Oficina territorial dʹAcció i Avaluació Ambiental. (sol∙licitat el 17/04/2019)
 Comerç (sol∙licitat el 17/04/2019)
Departament dʹAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (sol∙licitat el
17/04/2019)

En data 6 de maig de 2019, lʹAgència Catalana de lʹAigua emet l’informe
favorable amb una sèrie de condicionants  de la gestió de lʹaigua.

En  data  13  de  maig  de  2019,  el  Departament  de  Cultura  emet   l’informe
favorable   ja  que  des  del  punt  de  vista  patrimonial  no  hi  ha  afectació  sobre  el
patrimoni arquitectònic declarat o els  jaciments coneguts i recollits a lʹInventari
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya situats en sòl no urbanitzable.

En data 24 de maig de 2019, lʹInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
emet   l’informe  on  no   considera  necessària   lʹelaboració  dʹun   estudi  de   riscos
geològics. 

En  data   29  de  maig  de   2019,   lʹOficina   territorial  dʹAcció   i  Avaluació
Ambiental emet l’informe favorable amb les condicions següents:

 Cal   incorporar   al   POUM  una   regulació   específica   de   les   activitats
afectades per la legislació vigent en matèria d’accidents greus (dins de la
tipologia   industrial   III),  que  prevegi   l’establiment  de  distàncies  mínimes
respecte els elements sensibles esmentats en funció d’una anàlisi detallada
del   risc   existent   en   cada   cas,   amb   la   participació   dels   organismes
competents en la matèria. 
 Cal excloure de la proposta la modificació de l’article 364 del POUM, atès
que no es considera apropiat desvincular els coberts i magatzems agrícoles
en sòl no urbanitzable dels usos agrícoles i ramaders, sens perjudici de la
possibilitat de preveure petites casetes d’eines que, en tot cas, haurien de
tenir una superfície substancialment menor a la proposada. 

En data 7 de juny de 2019, el Departament dʹEmpresa i Coneixement, en
concret la Direcció General de Comerç emet informe favorable un cop es recullin
les següents prescripcions:

 Afegir,  en   l’article  176.3  de   les  NN.UU.  del  POUM,   la  referència  de   la
normativa  sectorial  vigent,  el  Decret  Llei  1/2009  esmentat,  o  normativa
sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definició (article 5)
i classificació dels establiments comercials (article 6). 
 Traslladar  a  l’article  176.3  esmentat,  i  a  tots  els  relatius  a les  zones  del
terme  municipal   afectades  per   aquesta  Modificació  on   s’admeten  usos
comercials, els criteris de localització i ordenació de l’article 9 del Decret
Llei 1/2009 en el sentit que els únics establiments que es poden implantar
en aquest municipi són els següents: 

a)  Els  PEC  no  singulars,  els  quals  només  es  poden   implantar  on   lʹús
residencial   sigui   dominant,   i   sempre   que   no   configurin   un  GEC
col∙lectiu o un GECT (article 9.2 del Decret Llei 1/2009). 
b)  Els  PEC,  MEC,  GEC   i  GECT   singulars   (ECS)  que  es  detallen  en
l’article  6.1.b)  del  Decret  Llei  1/2009,  els  quals  es  poden  implantar  en
tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial
(article 9.5 del Decret Llei 1/2009). 
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En  data  25  de  novembre  de  2019,  el  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat  sol·licita  l’informe al  Departament  dʹEmpresa  i  Coneixement,  en
concret  el  Departament  de  Seguretat  Industrial  per  a  la  tramitació  de  la
corresponen modificació.

En data 9 de gener de 2020, el Departament dʹEmpresa i Coneixement, en
concret el Departament de Seguretat Industrial emet informe favorable atès que
no consta que a un radi de 2km hi hagi cap establiment afectat per la normativa
d’accidents greus.

Un  cop  analitzats  els  informes  emesos  pels  diferents  organismes
competents  i  reunit  el  consistori  dʹaquest  Ajuntament  en  valoració  de  les
al·legacions  presentades  acorda  suprimir  la  nova  fitxa  de  desenvolupament
(Polígon P-8) i deixar com estava la zona industrial 7b (Zona dʹindústria aïllada,
parcel·les  2-11,  polígon  1  i  2).  Sent  aquestes  modificacions  de  naturalesa
substancial,  es  proposa  deixar  sense  efectes  la  Modificació,  per  tal  de  poder
iniciar-ne una nova, amb el nou contingut en relació a les esmenes i prescripcions
proposades pels diferents organismes competents que han emès el corresponen
informe, suprimint tot allò relacionat amb la fitxa de desenvolupament (Polígon
P-8) i recuperant la zona industrial 7b (Zona dʹindústria aïllada, parcel·les 2-11,
polígon 1 i 2).

A la vista d’allò exposat amb anterioritat, i en el Ple ordinari celebrat el dia
21 de gener de 2020, es va acordar:

-  Deixar  sense  efecte  l’acord  aprovat  inicialment  a  la  proposta  de  la
Modificació puntual núm. 6 del POUM, d’1 d’abril de 2019.

- Deixar sense efecte la publicació de la suspensió de llicències vinculada  a
l’acord aprovat inicialment a la proposta de la Modificació puntual núm. 6 del
POUM, d’1 d’abril de 2019.

- Publicar el present acord al DOGC, BOP de Lleida i a la premsa.

L’edicte relatiu a lʹacord de Ple de 21 de gener de 2020, a través del qual es
va deixar sense efectes la Modificació es publicarà al BOP de Lleida, al DOGC, al
Diari La Mañanail, i en els taulers d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Per  tant,  aquest  Ajuntament  entén  que  s’ha  d’imposar  un  nou  tràmit
d’informació  pública  atès  que  les  modificacions  que  s’introdueixen  en  el
document tenen naturalesa substancial; i en garantia d’una adequada participació
ciutadana en la fase de formació del present document de planejament s’imposa
una nova audiència conforme a Llei.

Aquest document per la Nova aprovació Inicial, de febrer de 2020, inclou
totes  les  esmenes  i  prescripcions  proposades  pels  diferents  organismes
competents que han emès el corresponen informe.

Artesa de Segre, febrer de 2020.
L’arquitecte assessor municipal

           MIQUEL ORTIZ TERRÉ - Arquitecte



MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

ANNEX – Informes sectorials emesos

           MIQUEL ORTIZ TERRÉ - Arquitecte



DTGGL/O0381/2019 / 068972 / L/3610803

Il·lm. Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament
Ajuntament d'Artesa de Segre
 Ajuntament 
25730 Artesa de Segre
Noguera

Assumpte:  Modificació número 6 del POUM articles relacionats amb la classificació dels 
usos industrials i de secció novena, zones industrials de la normativa. del terme municipal 
d’Artesa de Segre.

Benvolgut Alcalde,

Per  indicació  del  delegat  territorial  del  Govern  de la  Generalitat,  us trameto,  adjunt,  el 
informes següents:

1. informe que ha emès el Departament de Cultura
2. informe que ha emès l’Agència Catalana de l’Aigua.

Si arriben els informes emesos per altres òrgans o els seus organismes autònoms, us els 
enviaré.  Tanmateix,  heu  de  tenir  en  compte  que  el  departament  de  Comerç  i  la 
Confederació  Hidrogràfica  de  l’Ebre  disposa  d’un  termini  de  dos  mesos  per  emetre 
l’informe, que encara no ha finalitzat (petició de data 18 d’abril de 2019). És per aquest 
motiu que caldrà esperar a que s’hagin esgotat els  terminis per  tal que pugueu continuar 
el  tràmit  que  correspon,  d’acord  amb  el  text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  i  el  Decret 
legislatiu 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

Informes pendents d’emetre: 
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (informe demanat amb data 17 d’abril
    de 2019)
2. CHE (informe demanat amb data 18 d’abril de 2019)
3. Carreteres de la Generalitat (informe demanat amb data 17 d’abril de 2019)
4. Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (informe demanat amb data 17 
    d’abril de 2019)
5. Comerç ( informe demanat amb data 17 d’abril de 2019)
6. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (informe demanat amb
    data 17 d’abril de 2019)

Atentament,

El cap de la Secció de Serveis Generals
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
- Expedient Núm.: UDPH2019002030 
- Peticionari: DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (referència número 

2019 / 068972 / L) 
- Assumpte: MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL D'ARTESA DE SEGRE (NOGUERA) 
 
 
1. ANTECEDENTS I DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 
El 17 d’abril de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat va sol·licitar informe a la Demarcació 
Territorial a Lleida de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a l’assumpte de referència. Es va 
adjuntar un enllaç amb accés a la següent documentació: 

- Modificació puntual núm. 6 del POUM d’Artesa de Segre (març 2019) 
 
El 6 de maig de 2019 es sol·licita informe sobre l’assumpte de referència. 
 
Situació i objectiu 
 
La present modificació puntual del POUM afecta la totalitat del terme municipal d’Artesa de Segre, 
dins de la comarca de la Noguera. 
 
L’objectiu és modificar la normativa relacionada amb els usos, activitats i zones industrials per 
adequar-la a la legislació sectorial vigent i facilitar el seu desenvolupament, possibilitar la ubicació de 
construccions auxiliars, facilitar la construcció de coberts agrícoles i requalificar, d’equipament privat a 
públic, l’espai de la piscina en el nucli urbà de Baldomar. 
 
 
2. ABASTAMENT, SANEJAMENT I GESTIÓ PLUVIALS 
 
Si bé en la documentació presentada no s’informa de l’abastament d’aigua ni de la gestió de les 
aigües residuals generades, els nous projectes que es desenvolupin en el marc del present 
planejament hauran d’assegurar, si escau, el subministrament d’aigua i l’adequada gestió del 
sanejament amb les corresponents autoritzacions. 
 
L’avaluació de les demandes s’ajustarà a l’establert al Pla Hidrològic de la part espanyola de la 
Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE). 
 
El sistema de gestió i evacuació de les aigües pluvials no podrà originar cap afecció a terrenys 
externs. En qualsevol cas, s’evitarà l’entrada d’aigües pluvials netes procedents d’escolament a les 
zones amb elements contaminants. 
 
 
3. HIDROLOGIA – HIDRÀULICA. INUNDABILITAT 
 
Qualsevol actuació dintre de domini públic hidràulic (article 4 del Reglament del Domini Públic 
Hidràulic (RDPH) aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i posteriors modificacions) i/o en 
zona de policia de lleres públiques (article 9 del RDPH) requereix l’autorització prèvia per part de 
l’Organisme hidràulic competent a menys que el corresponent Pla d’Ordenació Urbana, altres figures 
d’ordenament urbanístic o plans d’obres de l’Administració haguessin estat informats per aquesta i 
haguessin recollit les oportunes previsions formulades a l’efecte (art. 78.1 RDPH). En tot cas, s’estarà 
al previst als articles 52, 53, 54, 78 i 79 del RDPH. 
 

Expedient: UDPH2019002030 

Procediment: Informes urbanístics 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 6582218 
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El planejament haurà d’adaptar-se al risc d’inundabilitat per mitjà d’una ordenació que sigui coherent 
amb la legislació vigent al respecte i establir les mesures corresponents, en cas d’ésser necessàries, 
per evitar el risc per inundacions. Tanmateix, si escau, es complirà l’establert a l’article 14 bis del 
Reglament del Domini Públic Hidràulic. 
 
 
4. CONCLUSIÓ 
 
En conclusió, examinada la documentació presentada, s’informa favorablement la modificació puntual 
núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa de Segre (Noguera), amb el compliment de 
les següents condicions: 
 

1. Qualsevol abastament i/o abocament d’aigua disposarà de la corresponent autorització 
d’acord amb l’establert en la normativa sectorial vigent. 
 

2. Es tindrà en compte i, si escau, donarà compliment a l’indicat en l’apartat 3 (Hidrologia – 
hidràulica. Inundabilitat) d’aquest informe. 
 

3. El sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials no podrà originar cap afecció a terrenys 
externs (filtracions, desbordaments, ...), infraestructures i/o instal·lacions. Així doncs, les 
persones interessades seran responsables de garantir aquesta consideració disposant, si 
escau, de xarxa separativa i dels permisos relacionats. 
 

4. Els promotors seran responsables dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a l'interès 
públic i/o privat i resten obligats a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les 
obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin. 
 

5. Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament i 
sanejament, o bé l’ampliació de les ja existents, corresponen als propietaris afectats d’acord 
amb la normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització (internalització de costos). 

 
 
El present informe és independent dels altres informes que puguin ser necessaris d’altres organismes 
de l’Administració Central, Autonòmica o Local i estarà subjecte als condicionants del Text Refós de 
la Llei d’Aigües (especialment l’article 25.4 que obliga que el planejament urbanístic hagi de ser 
informat per l’Organisme de conca), del Reglament del Domini Públic Hidràulic, del Pla Hidrològic 
Nacional, del Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre i de tota 
aquella normativa que sigui d’aplicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lleida, 6 de maig de 2019 
 
 
 

Signat electrònicament
per :Samuel Solsona
Rulló - DNI 43707867R
(SIG)
Data :2019.05.06
10:25:03 CEST
Raó:Tècnic Unitat Gestió
DPH de la Demarcació
Territorial de Lleida
Lloc : Lleida

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Julio
Manciñeiras Vaz Romero
Data :2019.05.06
18:06:12 CEST
Raó:Cap de la Unitat de
Gestió del Domini Públic
Hidràulic de la
Demarcació de Lleida
Lloc : Lleida

Signat electrònicament per
:Jose Manuel Pascual
Diaz - DNI 40852171P
(SIG)
Data :2019.05.07 11:22:39
CEST
Raó:Cap de la Demarcació
Territorial de Lleida
Cap de la Unitat
d'Inspecció (e.f.)
Lloc : Lleida
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Informe de planejament urbanístic a l’empara del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
Exp. núm.  46/19 ARTESA DE SEGRE (Noguera) 
Entrada 17/4/2019 – 9032/88919/2019 
Assumpte Modificació núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa de 

Segre 
Tècnic  Miquel Ortiz Terré, arquitecte 
Promotor Ajuntament d’Artesa de Segre 
Peticionari Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
ANTECEDENTS 
No hi ha antecedents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
- Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. DOGC 1807, d’11/10/1993. 
- Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic de Catalunya. DOGC 3594, de 13/3/2002. 
- Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les Comissions Territorials del patrimoni Cultural. 

DOGC 4540, de 30/12/2005. 
- Decret 35/2010 de 9 de març, de segona modificació del Decret 276/2005, de 27 de 

desembre de les Comissions Territorials del Patrimoni Cultural i de creació de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona. DOGC 5587, de 15/3/10. 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, BOE 236, de 2/10/2015. 

- Llei 40/2015, d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic, BOE 236, de 2/10/15. 
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. DOGC 5686, de 5/8/2010 
- Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme. DOGC 5686, de 5/8/2010. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Es tracta d’una modificació d’articles relacionats amb la classificació d’activitats i usos 
industrials, i de la secció novena, zones industrials, de la normativa del POUM d’Artesa de 
Segre. Segons recull el document rebut, aquesta modificació puntual es redacta per corregir 
algunes disfuncions sorgides:  
 

Per una part en relació a la classificació d’activitats i en especial a la redefinició dels usos 
industrials per poder‐se desenvolupar coherentment en cada zona; i per altra, la recuperació 
d’aquella indústria entre mitgeres que es va suprimir per la zona 7b, com la possibilitat de poder 
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dividir horitzontalment les naus industrials en petits establiments industrials. Tipologies idònies per 
a petits empresaris que ajudaran al creixement i desenvolupament del Polígon industrial “El Pla”. 

A més a més, també es pretén definir i concretar en què consisteixen les construccions auxiliars i 
on es poden ubicar, ja sigui en sòl residencial aïllat, com són les Piscines; o en les zones 
industrials, que no permet els Serveis Tècnics ni les marquesines d’aparcament situar‐los just a 
front del vial d’accés. 

En sòl no urbanitzable, ens trobem en què tota parcel·la rústica existent, en la qual no s’hi realitzi 
cap activitat agrícola, ni ramadera, i la superfície de la qual és inferior a la unitat mínima de conreu, 
la Normativa vigent no dóna possibilitat de poder‐hi construir un cobert agrícola per 
emmagatzematge d’estris i maquinària del camp. 

Finalment, al nucli de Baldomar, l’equipament Privat de la piscina no es pot gestionar correctament 
per la desaparició de la propietat i per tant, és necessari que es requalifiqui a equipament Públic. 

 
CONSIDERACIONS I CONCLUSIONS 
Referent a l'informe que han sol·licitat, per tal de donar compliment al que disposa l’article 85.5 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, pel qual s’han de sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de llur competència sectorial, informem el següent:  
S’informa favorablement la Modificació núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Artesa de Segre presentat, ja que des del punt de vista patrimonial no hi ha afectació sobre el 
patrimoni arquitectònic declarat o els jaciments coneguts i recollits a l’Inventari Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya situats en sòl no urbanitzable. Qualsevol actuació que es dugui a 
terme, fruit de la present modificació, i que tingui afectació sobre el patrimoni competència del 
Departament de Cultura, això és: en els monuments declarats Bé Cultural d’Interès Nacional, 
des-catalogacions de BCIL i en la totalitat dels jaciments arqueològics i/o paleontològics 
inclosos en l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, ha de ser informada 
prèviament pel Departament de Cultura. 
 
 
 
 
Arqueòloga territorial 
 
 
 
Arquitecta dels Serveis Territorials    Vist i plau 
        Arquitecta territorial 
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Informe relatiu a l’expedient URB-0205/19  de la Mo dificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal “Modificació número 6 del POU M d'Artesa de Segre 
(2019/068972/L)”. 
_______________________________________________________________________ 

Sol·licitud  

Els Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat en correu 
electrònic de data 17 d’abril de 2019  ha sol·licitat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC)  l’emissió d’un informe, a emetre en el termini d’un mes, d’acord amb el 
procediment previst a l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text 
refós de la Llei d'Urbanisme corresponent  a l aModificació número 6 del POUM d'Artesa 
de Segre (2019/068972/L).  
 
Objecte de la Modificació  

L'objecte de la Modificació puntual número 6 del POUM del municipi d'Artesa de Segre és 
la d’adequar la normativa del POUM a la realitat existent mitjançant la modificació de 
l'articulat. 

 

Documentació  

La documentació referent al projecte objecte d’informe ha estat consultada el dia 25 d’abril 
de 2019   a la web http://dtes.gencat.cat/menuaplicacions  exp. 2019/068972/L. 
Modificació puntual número 6 del POUM del municipi d'Artesa de Segre. 
 
Figura com autor del document Miguel Ortiz Terre, arquitecte (núm. de col·legiat 38200-0) 
 

Normativa 

L’informe s’emet en virtut de les funcions que té assignades aquest Institut segons l’article 
3 de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya (avui Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya), en relació a l’article 6.1.a) del Decret 168/2009, de 3 
de novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut 
Geològic de Catalunya.  
 
Així mateix, l’emissió de l’informe que ens ocupa està prevista a l’article 85.5, i en la 
Disposició Addicional Onzena del Text Refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).  
 
El contingut de l’informe ha de respondre a allò que preveu respecte a la prevenció de riscs 
naturals l’article 5 Reglament de la Llei d'urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol), en relació a les determinacions previstes en els articles 69,2.b) 3r, 72.1 i 73.2.a.4t 
respecte a la documentació del planejament.  
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D’altra banda, el contingut de l’informe també s’ha de referir a la identificació dels béns, el 
grau de protecció i tipus d’intervencions o actuacions possibles que són objecte de 
protecció per raó dels seus valors geològics a incloure en el catàleg de béns protegits que 
ha de formar part del planejament de conformitat amb els articles 75 i 95 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme.  
 

Antecedents  

L’Institut no ha emès cap informe en relació amb els riscos geològics en l’àmbit del terme 
municipal. 

Informe 

En virtut de la sol·licitud rebuda, vista la documentació que l’acompanya i tenint en compte 
la normativa d’aplicació i els antecedents, aquest Institut emet la seva opinió en els termes 
següents 
 
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic. 
L’àmbit de la Modificació del POUM objecte d’aquest informe no afecta a cap jaciment 
paleontològic o punt d’interès geològic, segons consten definits a l’Inventari d’Espais 
d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Riscos geològics 
La documentació que acompanya a la sol·licitud no inclou informació sobre els riscos 
geològics. 

Això no obstant, i tenint en compte l’abast i l’objecte de la Modificació de planejament 
proposada i que es tracta d'una Modificació que recau sobre la normativa del POUM, 
aquest Institut no considera necessària l’elaboració d’un estudi de riscos geològics 
complementari. 

Advertiments tècnics 

Per al desenvolupament i la tramitació de futures figures de planejament urbanístic, l’ICGC 
recorda la necessitat de realització d’un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG), 
per tal de donar compliment al marc legal de referència. En aquest sentit, l’ICGC ha 
elaborat el document “Criteris bàsics per a la realització de l'Estudi d'Identificació de Riscos 
Geològics (EIRG)”, com a eina de suport per una avaluació preliminar de la perillositat 
geològica natural de les àrees urbanes, urbanitzables i altres àrees que siguin susceptibles 
d'urbanització, edificació o pública concurrència. Aquest document es pot obtenir a través 
de la web de l’ICGC: http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-
geologics-i-geotecnia/Estudi-d-identificacio-de-riscos-geologics . 
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Altres consideracions en relació amb l’emissió del present informe 

El present informe s’emet en atenció a la petició formulada per Serveis Territorials a Lleida 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins del termini atorgat, sobre la modificació 
puntual  Modificació número 6 del POUM d'Artesa de Segre (2019/068972/L)  

L’informe s’emet en base a la documentació tècnica i a la informació geològica que 
actualment disposa l’ICGC, als coneixements tècnics de qui ho subscriu i d’acord amb la 
documentació que ha estat proporcionada pels Serveis Territorials a Lleida del 
Departament de Territori i Sostenibilitat . 

Excepte errors o omissions involuntàries aquest Institut emet el present informe havent 
comprovat que la documentació tècnica que ens ha estat facilitada és la requerida i que en 
la seva formulació s’ha tingut en compte la normativa aplicable, a la vegada que s’ha seguit 
la metodologia corresponent a la seva naturalesa. 

La responsabilitat derivada de la correcta aplicació de la normativa i de la metodologia 
tècnica correspon a l’autor de la documentació tècnica aportada, i en cap cas es podrà 
considerar responsable a l’ICGC ni al seu personal. 

L’Institut no respon dels errors o les deficiències que es puguin produir en l’emissió 
d’informes com a conseqüència de la inexactitud, la insuficiència o la manca de puntualitat 
en el subministrament de la informació o les actuacions requerides per l’Institut a 
l’organisme peticionari de l’informe. 

L’Institut no assumeix cap responsabilitat pels canvis legals que afectin a l’informe a 
emetre, i que tinguin lloc després de l’emissió del mateix, o un cop iniciat, en el supòsit que 
el criteri d’assessorament adoptat no permeti rectificar-los. 

Les declaracions anteriors no comporten que s’assumeixi qualsevol obligació o 
responsabilitat que no hagi estat expressament exclosa, sinó que s’haurà d’estar als 
termes de l’encàrrec i de la normativa aplicable. 

 

 

Carme Puig i Civera 
Cap de la unitat de Suport a la Legalitat 
 
Barcelona, 17 de maig de 2019 
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INFORME DE PLANEJAMENT GENERAL 

 
 
1) Identificació de l’expedient 
 
Modificació puntual número 6 del POUM d’Artesa de Segre, en relació amb la 
classificació d’activitats i usos industrials i la regulació de les zones industrials (expedient: 
U19/060-OTAALL20190107).  
 
 
2) Antecedents 
 
El 12 d’abril de 2019, l’Ajuntament d’Artesa va sol·licitar informes als Serveis Territorials 
del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) a Lleida. 

 
 
3) Descripció de la proposta 
 
La proposta té com a objecte efectuar alguns canvis en les normes urbanístiques del 
POUM, principalment en relació amb els usos industrials. Entre els canvis proposats 
destaquen els següents: 

1. Canvis en la regulació de les edificacions auxiliars, incorporant les piscines i 
establint la possibilitat que aquestes es constitueixin com a elements 
independents de l’edificació principal. 

2. Incorporació dels usos magatzem, logístic i de reparació de vehicles dins de l’ús 
industrial. 

3. Alteració de la classificació dels usos industrials segons el seu impacte ambiental, 
passant de quatre tipologies industrials (I, II, III, IV) a tres (I, II, III).  

4. Actualització de les referències normatives en matèria d’activitats. 
5. Canvis en la regulació de la compatibilitat dels usos i les activitats, concretant que 

“Aquelles activitats que puguin tenir incidència ambiental, tot i ser compatibles 
amb l’habitatge, però puguin afectar a la seguretat i salut de les persones no són 
tolerades o admeses a distàncies inferiors a 25 metres respecte d’equipaments 
culturals, religiosos, espectacles públics, assistencials, sanitaris i docents”.  

6. Canvis en la regulació i la compatibilitat dels usos industrials en les diferents 
zones del sòl urbà, que en general comporten l’admissió de les tipologies 
industrials sense impacte (I) i amb baix impacte (II) en algunes zones on 
anteriorment no resultaven admissibles (zones 2, 2a, 2b, 2c, 3). En el cas de la 
zona 4 únicament s’admet la tipologia I, anteriorment no admesa.    

7. Canvis en la regulació de les zones industrials i la supressió de la subzona 
“indústria aïllada a les parcel·les 2-11 del polígon 1 i 12 del polígon 2”. 

8. Canvis en la regulació dels coberts i magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable, 
establint la possibilitat d’implantar aquetes edificacions desvinculades de l’activitat 
agrícola i ramadera i en una parcel·la de superfície inferior a la unitat mínima de 
conreu, però establint amb una superfície màxima de 300 m2. 
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4) Consideracions 

 
D’acord amb l’apartat c) del punt 6 de la disposició addicional 8a de la Llei 16/2015, no 
han d’esser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per manca d’efectes significatius 
sobre el medi ambient, les modificacions de planejament que sense esdevenir marc de 
projecte sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental, ni afectar espais inclosos en la 
xarxa Natura 2000 es refereixen només al sòl urbà. 
 
Així mateix, d’acord amb l’apartat e) del punt citat, l’òrgan ambiental pot determinar que 
no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les modificacions dels plans 
urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i 
propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la 
zona d’influència.  
 
La proposta afecta majoritàriament la regulació del sòl urbà. Només en el cas de la 
modificació relativa als magatzems i coberts agrícoles la Modificació afecta el sòl no 
urbanitzable. 
 
La Modificació té per objecte canvis en la regulació dels usos industrials per actualització 
a la normativa vigent i també per possibilitar la implantació d’algunes activitats 
compatibles amb l’ús d’habitatge dins de les zones urbanes de caràcter residencial 
establertes pel planejament vigent. En tots els casos es tracta d’activitats incloses en les 
tipologies industrials I i II (activitats incloses en els annexos II i III de la Llei 20/2009), de 
manera que el POUM no altera les condicions de compatibilitat d’usos actualment vigents 
entre l’espai residencial i aquelles activitats econòmiques que figuren en la categoria III, 
considerades incompatibles amb l’ús d’habitatge. 
 
Des d’una perspectiva ambiental, cal fomentar models de ciutat mixtes, en la qual les 
activitats econòmiques convisquin amb els usos residencials, doncs aquest model resulta 
més eficient des d’una perspectiva energètica i redueix de forma substancial la mobilitat 
obligada i, en conseqüència, la contaminació atmosfèrica i les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. Així doncs, la flexibilització dels usos industrials en zones amb un ús 
principal residencial es considera positiva, sempre que a través de la corresponent 
avaluació ambiental d’activitats es garanteixi l’aplicació de les mesures per complir amb 
els estàndards de qualitat ambiental establerts legalment, en matèria de contaminació 
acústica, atmosfèrica i lluminosa. 
 
Es valora positivament també la incorporació en la normativa de la mesura preventiva 
consistent en garantir una distància mínima entre aquelles activitats que resultant 
compatibles amb l’ús d’habitatge, poden afectar a la seguretat i salut de les persones i els  
equipaments culturals, religiosos, d’espectacles públics, assistencials, sanitaris i docents. 
En tot cas, cal aclarir si la distàncies establerta és de 25 metres (com figura a la 
normativa modificada) o de 15 (com figura en l’apartat de justificació)”.  
 
La proposta no altera les condicions d’emplaçament de les activitats industrials incloses  
dins la categoria III (amb risc), que inclouen també  les activitats afectades per la 
legislació vigent en matèria d’accidents greus, les quals han de mantenir distàncies de 
protecció no només respecte als usos residencials, sinó també a altres usos industrials i 
logístics (en funció de si són considerats o no elements sensibles per la normativa 
sectorial vigent). Per tant, convé incorporar  en el POUM una regulació específica 
d’aquestes activitats a fi i efectes de minimitzar el risc d’accidents. En aquest cas, caldria 
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preveure l’establiment de distàncies mínimes respecte els elements sensibles esmentats 
en funció d’una anàlisi detallada del risc existent en cada cas, amb la participació dels 
organismes competents en la matèria.    
 
Pel que fa la modificació de les condicions d’emplaçament de coberts i magatzems en sòl 
no urbanitzable, es considera que en coherència amb la pròpia definició dels usos 
esmentats l’activitat ha d’anar necessàriament associada a usos agrícoles i ramaders i 
per tant no es considera apropiada. 
 
 
5) Fonaments de dret 
 

 Article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 

 

 Article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 

 
 
6) Conclusió 
 
- Emetre  informe favorable sobre la Modificació número 6 del POUM d’Artesa de Segre, 

en relació amb la classificació d’activitats i usos industrials i la regulació de les zones 
industrials, amb les condicions següents: 
 

 Cal incorporar  en el POUM una regulació específica de les activitats afectades 
per la legislació vigent en matèria d’accidents greus (dins de la tipologia 
industrial III), que prevegi l’establiment de distàncies mínimes respecte els 
elements sensibles esmentats en funció d’una anàlisi detallada del risc existent 
en cada cas, amb la participació dels organismes competents en la matèria.  
   

 Cal excloure de la proposta la modificació de l’article 364 del POUM, atès que 
no es considera apropiat desvincular els coberts i magatzems agrícoles en sòl 
no urbanitzable dels usos agrícoles i ramaders, sens perjudici de la possibilitat 
de preveure petites casetes d’eines que, en tot cas, haurien de tenir una 
superfície substancialment menor a la proposada.  

 
Lleida, 28 de maig de 2019 
 
Ramon Rebordosa i Poca                                           Josse Terés Cinca       
         
El tècnic de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental  

La cap de l’Oficina Territorial  
d’Acció i Avaluació Ambiental 

 

Signat electrònicament 

 

 

Signat electrònicament 
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Expedient núm. U-57/19 (Ll/U-12) 
 
 
Identificació de l’expedient 
 

Informe relatiu a la Modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) d’als articles relacionats amb la classificació dels usos industrials i de secció 
novena del terme municipal d’Artesa de Segre  
 
 
 
Fets 
 
1. L’Ajuntament d’Artesa de Segre presentà el 15 d’abril de 2019, a la Delegació 

Territorial del Govern a Lleida, sol·licitud d’informe a la Direcció General de Comerç 
relativa a la Modificació puntual número 6 del POUM d’als articles relacionats amb la 
classificació dels usos industrials i de secció novena del seu municipi. El 17 d’abril de 
2019 el Departament d’Empresa i Coneixement rep la sol·licitud esmentada. Aquest 
municipi se situa a la comarca de la Noguera i compta amb 3.447 habitants, d’acord 
amb les darreres dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), de 
2018. 

 
2. D’acord amb la documentació presentada, l'àmbit d'aquesta Modificació afecta a tot el 

terme municipal i el seu objectiu és “que la Normativa del POUM s’adeqüi i reflecteixi 
millor la realitat existent” d’Artesa de Segre amb relació a: 
 

 Classificar les “activitats i en especial a la redefinició dels usos industrials per 
poder-se desenvolupar coherentment en cada zona”. 

 Recuperar “aquella indústria entre mitgeres que es va suprimir per la zona 7b, 
com la possibilitat de poder dividir horitzontalment les naus industrials en petits 
establiments industrials”. 

 “Definir i concretar en què consisteixen les construccions auxiliars i on es poden 
ubicar, ja sigui en sòl residencial aïllat, com són les piscines; o en les zones 
industrials, que no permet els Serveis Tècnics ni les marquesines d’aparcament 
situar-los just a front del vial d’accés”. 

 Possibilitar en sòl no urbanitzable “construir un cobert agrícola per 
emmagatzematge d’estris i maquinària del camp”. 

 “Requalificar com a equipament públic” en el “nucli de Baldomar l’equipament 
privat de la piscina” atès que “no es pot gestionar correctament per la 
desaparició de la propietat”. 

 
3. Segons la memòria aportada, aquesta Modificació proposa el següent: 

 
Objectius Criteris 

Classificar activitats i 
usos industrials 

a. Corregir i millorar aquelles incoherències que proporcionen alguns articles, referent 
a la classificació dels usos i de les activitats, per tal de què es puguin desenvolupar, 
coherentment en cada zona de sòl urbà residencial. 
b. Adequar a la normativa sectorial referent a la classificació de les activitats, tant en 
l’àmbit català, com en l’estatal. I que aquesta normativa sectorial i constantment 
canviant, defineixi les directrius que la Normativa del POUM ha de seguir, quedant 
ambdues ben vinculades. 
c. Definir millor aquells usos i activitats que es poden desenvolupar en els 20 nuclis 
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agregats, per tal d’incentivar-hi vida i activitats quotidianes i no quedin abandonats. 
d. Que l’activitat industrial compatible amb l’habitatge, i que no generi incidència 
ambiental, es pugui desenvolupar en qualsevol nucli agregat i no, només, al polígon 
industrial “El Pla”. 
e. Atorgar tota activitat amb una comunicació ambiental, la qual s’haurà de 
formalitzar un cop acabades les obres, i per tant, haver obtingut prèviament la 
llicència/comunicació d’obres i, si s’escau, la 1a utilització. 
 

Crear un nou parcel·lari 
per a indústria entre 
mitgeres 
 

Recuperar aquell parcel·lari d’indústria entre mitgeres que hi havia inicialment en la 
creació del polígon industrial «El Pla», al carrer dels Països Catalans, entre els 
carrers Francesc Macià i Lluís Companys. Per tant, es crearà un nou Polígon 
d’Actuació (P-8) que consistirà en eliminar la zona 7b (Zona d’indústria aïllada, 
parcel·les 2‐ 11, polígon 1 i 2), en què actualment és impossible aplicar la Normativa 
a les parcel·les cadastrals existents. 
 

Crear petits 
establiments industrials 
amb la divisió horitzontal 
de les construccions 
industrials principals 
 

Corregir i millorar aquelles incoherències que proporcionen alguns articles, per tal de 
què es puguin desenvolupar, coherentment en cada zona de sòl urbà industrial entre 
mitgeres (zona 6) i aïllada (zona 7). 
Definir la superfície i la façana mínima, segons cada tipologia, per tal que s’assimilin 
als establiments existents de resultes de divisió horitzontal, amb el millor repartiment 
equitatiu d’ocupació, edificabilitat i construccions auxiliars. 
 

Definir les construccions 
auxiliars i la seva 
possible ubicació 
 

Sòl residencial. 
Amb la normativa vigent les piscines per a edificacions amb patis, les construccions 
auxiliars han de complir les mateixes distàncies que la construcció principal als límits 
de la parcel·la, i a més, no poden ser construccions independents. Per tant, no hi ha 
possibilitat d’ubicar-les en els espais lliures de la parcel·la. La proposta preveu 
possibilitar ubicar-les. 
 

Sòl industrial. 
Amb la normativa vigent, les construccions com les Estacions Transformadores 
d’Electricitat (E.T), les marquesines d’aparcaments i/o molls de càrrega i descàrrega, 
han de complir les mateixes distàncies al límit de la parcel·la que la construcció 
principal. Per tant, no hi ha possibilitat d’ubicar-les a front de carrer, necessari pel 
manteniment i subministrament d’Electricitat, com la situació òptima dels 
aparcaments dins dels espais no edificables. La proposta preveu possibilitar ubicar-
les. 
 

Cobrir el buit normatiu 
per a coberts agrícoles 
petits, no vinculats a una 
activitat agropecuària. 
 

Possibilitar que tot propietari de sòl rústic pugui tenir una cabana o magatzem per a 
estris del camp. 
 

Transformar un 
equipament privat en 
públic,  
 

Requalificar com a equipament públic en el nucli de Baldomar l’equipament privat de 
la piscina atès que no es pot gestionar correctament per la desaparició de la 
propietat. 

 
 

4. Pel que fa a l’ús comercial, la seva definició no es modifica en l’article 176.3 de les 
NN.UU del POUM i es continua determinant que els establiments comercials es 
defineixen i es classifiquen d’acord amb la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials, normativa ja derogada. Quant a l’ús industrial que es 
defineix en aquesta proposta de Modificació, l’article 176.3 esmentat preveu que dins 
aquest ús es classifiqui el comerç a l’engròs. 
 

Respecte l’admissió de l’ús comercial, el quadre següent detalla de forma comparada 
la seva admissió actual i la proposada en les diferents zones afectades per aquesta 
Modificació: 
 

Qualificació  Clau Article 
POUM 

Ús comercial(*) 

Regulació 
actual 

Proposta 
de regulació 

Nucli antic 1-1’ 255 S’admet com a compatible 
únicament en PB amb un límit de 

superfície de 100 m
2
 

S’admet com a compatible 
únicament en PB amb un límit de 

superfície de 120 m
2
.
 

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials. 
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Eixample illa 
tancada 

2 271 S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà 

S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà. 

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials 

Eixample illa 
oberta 

2a 276 S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà 

S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà. 

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials 

Eixample illa 
tancada de 
comerç prioritari 

2b 281 S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà 

S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà. 

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials 

Eixample illa 
oberta no 
alineada al vial 

2c 286 S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà 

S’admet com a compatible el 
comerç petit i mitjà. 

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials 

Eixample bloc 3 290 S’admet com a complementari el 
comerç petit 

S’admet com a complementari el 
comerç petit  

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials 

Edificació en 
filera 

4 294 S’admet com a complementari el 
comerç petit amb un límit de 

superfície de 250 m
2
 

S’admet com a complementari 
únicament en PB el comerç petit 
amb un límit de superfície de 120 

m
2
.
 

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials 

Edificació aïllada 
unifamiliar  

5 297 No s’admet No s’admet. 
S’admet el comerç a l’engròs dins 

els usos industrials 

Indústria entre 
mitgeres 
i indústria 
aïllada  

6 
 
7 

301 S’admet l’ús comercial pel que fa als 
establiments dedicats a la venda de 
maquinària agrícola, de transport i 
industrial, així com els establiments 
dedicats a exposició de vehicles i 

mobles. Aquesta activitat comercial 
s'admet quan els establiments 

industrials veïns siguin de 
naturalesa i efectes que no ho 

impedeixin per causa 
d’incompatibilitat entre usos, atesa 

la prioritat de l’ús industrial. 

No varia. 
S’admet el comerç a l’engròs. dins 

els usos industrials 

Residencial 
d’ordenació 
especial de 
zones 
perifèriques en 
nuclis agregats 

10 315 S’admet com a compatible el 
comerç petit 

S’admet com a compatible 
únicament en PB amb un límit de 

superfície de 120 m
2
. 

S’admet el comerç a l’engròs dins 
els usos industrials 

NOTA: D’acord amb la classificació determinada en la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, 
el comerç petit es correspon amb els petits establiments comercials amb una superfície de venda fins a 499 
m

2
 i els mitjans amb aquells de 500 m

2 
fins a 799 m

2
 de superfície de venda. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 5 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials, disposa que s’entén per establiment comercial els locals, construccions, 
instal·lacions o espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats 
comercials, tant si aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o 
ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb 
mitjans automàtics. Queden exclosos d'aquesta consideració els espais situats a la via 
pública en què es duguin a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o 
ocasionals, degudament autoritzats per l'ajuntament corresponent. Els establiments 
comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la 
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seva superfície, el règim de venda, l'assortiment i la seva relació amb altres 
establiments. 

 
2. L’article 10 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials, disposa que el planejament urbanístic vigent i el que s’aprovi queda afectat 
per les determinacions d’aquest Decret llei.  
Els Ajuntaments, en el cas de formular, modificar o revisar el seu planejament 
urbanístic general, han de considerar l’ús comercial i concretar el sòl en el qual aquest 
ús és admès, d’acord amb la delimitació de la trama urbana consolidada aprovada del 
seu municipi, així com el règim de compatibilitats d’altres usos.  
L’ús comercial s’articula en funció de les categories detallades a l’article 6.1. 
En la tramitació del planejament urbanístic general i derivat, i en la de les modificacions 
respectives, una vegada aprovats inicialment, s’ha de demanar informe al departament 
competent en matèria de comerç sobre les reserves de sòl per a usos comercials. 

 
3. L’article 6.1 a) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 

equipaments comercials estableix que són petits establiments comercials aquells que 
tenen una superfície de venda inferior a 800m2. Són establiments comercials mitjans, 
individuals o col·lectius, els d'una superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 
1.300m2. Són grans establiments comercials, individuals o col·lectius, els d’una 
superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500m2 i són establiments 
comercials territorials, individuals o col·lectius, els d'una superfície de venda igual o 
superior a 2.500m2. 

 
4. L’article 6.1 b) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, estableix que són 

establiments comercials singulars els establiments de venda a l’engròs i, els dedicats, 
essencialment, a la venda d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, 
de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, 
i els centres de jardineria i els vivers. Aquests establiments es classifiquen en petits 
establiments comercials (PEC), mitjans establiments comercials (MEC), grans 
establiments comercials (GEC) i grans establiments comercials territorials (GECT). 

 
5. L’article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, estableix els criteris de 

localització i ordenació per a la materialització de l’ús comercial de cadascuna de les 
categories d’establiments comercials i llurs excepcions. 

 
6. L’article 9.5 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, els establiments comercials 

singulars poden implantar-se en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent 
admet l'ús comercial.  

 
7. La Disposició Addicional vuitena del Decret Llei esmentat, permet que les noves 

implantacions d’establiments dedicats a la venda de carburants localitzades fora de la 
trama urbana consolidada, poden incorporar un petit establiment comercial amb una 
superfície de venda fins a 200m2, com a servei complementari a la benzinera. 

 
8. La Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009, permet que les indústries 

poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes propis de 
l’activitat industrial que s’hi desenvolupa. Aquest espai no pot ultrapassar els 300 m2 de 
superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial 
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col·lectiu. Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme mentre es mantingui 
l’activitat industrial. 

 
9. Els articles 17 i 18 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, regulen els 

procediments de tramitació de les implantacions d’establiments comercials subjectes a 
règim de comunicació. 

 
10. L’article 19 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre regula les implantacions 

d’establiments comercials subjectes a llicència comercial. 
 
11. Quant a l’aparcament, d’acord amb l’article 12 del Decret 378/2006, pel qual es desplega 

la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, vigent d’acord amb la Disposició Transitòria 
tercera del Decret Llei 1/2009, fins a l’entrada en vigor del desplegament reglamentari 
d’aquest Decret Llei, en el tràmit de planejament urbanístic, quan es prevegin reserves 
de sòl comercial que possibilitin la implantació de grans establiments, i no estigui definida 
una tipologia específica que requereixi una dotació superior, la dotació d’aparcament 
prevista ha de ser, com a mínim, de 2 places per cada 100m² edificats. Ara bé, en el 
moment de la materialització de l’ús comercial, el càlcul de la dotació de places s’ha de 
realitzar segons la tipologia comercial que s’implanti i sempre per cada 100 m2 de 
superfície de venda, d’acord amb l’article 12.3 del Decret 378/2006 esmentat. 

 
 
Conclusions 
 
Segons la documentació presentada, aquesta Modificació preveu “que la Normativa del 
POUM s’adeqüi i reflecteixi millor la realitat existent” del terme municipal i en concret, 
proposa classificar les “activitats i en especial a la redefinició dels usos industrials per 
poder-se desenvolupar coherentment” en cadascuna de les zones. 
 
Pel que fa a l’ús comercial, la seva definició no es modifica en l’article 176.3 de les NN.UU 
del POUM i es continua determinant que els establiments comercials es defineixen i es 
classifiquen d’acord amb la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, 
normativa ja derogada i, per altra banda, la proposta inclou l’admissió del comerç a l’engròs 
dins els usos industrials. Per tant, cal que la proposta s’adeqüi normativament i es 
defineixin i es classifiquin els establiments comercials d’acord amb els articles 5 i 6 del 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, 
normativa sectorial vigent. 
 
Quant a l’admissió de l’ús esmentat en les diferents zones afectades per aquesta 
Modificació, a banda d’afegir l’admissió del comerç en l’engròs en totes les zones com a ús 
dins l’industrial, es preveu el següent: 
 

 Zones residencials de nucli antic (claus 1 i 1’), d’edificació en filera (clau 4) i 
d’ordenació especial de zones perifèriques en nuclis agregats (clau 10): s’admet 
únicament en PB amb un límit de superfície de 120 m2. 

 Zones d’eixample (clau 2): no varia la seva admissió i es continua admetent el 
comerç petit i mitjà (fins a fins 799 m2 de superfície de venda, segons la Llei 
18/2005, de 27 de desembre). 

 Zones d’eixample bloc (clau 3): no varia la seva admissió i es continua admetent el 
comerç petit (fins a fins 499 m2 de superfície de venda, segons la Llei 18/2005 
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esmentada). 

 Zones industrials (claus 6 i 7): no varia la seva admissió i es continuen admetent els 
“establiments dedicats a la venda de maquinària agrícola, de transport i industrial, 
així com els establiments dedicats a exposició de vehicles i mobles. Aquesta 
activitat comercial s'admet quan els establiments industrials veïns siguin de 
naturalesa i efectes que no ho impedeixin per causa d’incompatibilitat entre usos, 
atesa la prioritat de l’ús industrial”. En aquest sentit, aquesta admissió cal adequar-
la als article 6.1 i 9.5 del Decret Llei 1/2009 pel que fa als establiments comercials 
singulars. 

 
Per tant, i respecte els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial, cal 
traslladar-los a la regulació de totes les zones del terme municipal on s’admeten usos 
comercials tenint en compte que, atès el llindar poblacional d’Artesa de Segre, els únics 
establiments comercials que es poden implantar en aquest terme municipal són: els PEC 
no singulars on l'ús residencial sigui dominant, i sempre que no configurin un GEC 
col·lectiu o un GECT (article 9.2 del Decret Llei 1/2009) i els PEC, MEC, GEC i GECT 
singulars (ECS), els quals es poden implantar en tots els àmbits on el planejament 
urbanístic vigent admeti l’ús comercial (article 9.5 del Decret Llei 1/2009). 
 
 
Per tot això, i d’acord amb les determinacions del Decret Llei 1/2009, es fan les 
prescripcions següents: 
 

 Afegir, en l’article 176.3  de les NN.UU. del POUM, la referència de la normativa 
sectorial vigent, el Decret Llei 1/2009 esmentat, o normativa sectorial que el 
substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definició (article 5) i classificació dels 
establiments comercials (article 6). 
 

 Traslladar a l’article 176.3 esmentat, i a tots els relatius a les zones del terme 
municipal afectades per aquesta Modificació on s’admeten usos comercials, els 
criteris de localització i ordenació de l’article 9 del Decret Llei 1/2009 en el sentit 
que els únics establiments que es poden implantar en aquest municipi són els 
següents: 
 

a) Els PEC no singulars, els quals només es poden implantar on l'ús 
residencial sigui dominant, i sempre que no configurin un GEC col·lectiu 
o un GECT (article 9.2 del Decret Llei 1/2009).  

b) Els PEC, MEC, GEC i GECT singulars (ECS) que es detallen en l’article 
6.1.b) del Decret Llei 1/2009, els quals es poden implantar en tots els 
àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial (article 
9.5 del Decret Llei 1/2009). 

 
 
Aquest informe es considera favorable un cop es recullin aquestes prescripcions en 
l’aprovació definitiva en la normativa d’aquesta figura de planejament. En cas contrari, 
aquest informe s’entén desfavorable i té caràcter vinculant.  
 
La Directora General de Comerç 
 

Ref: AD/ea 

 



m Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Coneixement
Serveis Territorials a Lleida

SERVEIS TERRITORIATS DE TERRITORI

I SOSTENIBITITAT A ttEIDA
C. Clot de les Monges 6-8
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Assumpte: lnforme relatiu a la modificació número 6 del POUM d'Artesa de Segre

Expedient: 2OL9/O68972/L - ARTESA DE SEGRE

En referéncía a l'expedient 20L9/O68972/L - ARTESA DE SEGRE, relatiu projecte de
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

I.‐ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

I.1.‐ MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ.

I.1.1.‐ OBJECTE.

L’objecte  de  la present  modificació  puntual  de  les  Normes  urbanístiques
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa de Segre (endavant POUM),
aprovat  definitivament  per   la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Lleida  en
sessió de data 9 de  juliol de 2009, en vigor des de la seva publicació al DOGC
núm. 5508, de 18 de novembre de 2009, és:

En  tot  el  meu  bon  saber  i  entendre,  intentar  que  la  Normativa  del  POUM,
sʹadeqüi i reflecteixi millor la realitat existent del Municipi dʹArtesa de Segre

Per  una  part  en  relació  a   la  classificació  dʹactivitats   i  en  especial  a   la
redefinició  dels  usos   industrials  per  poder‐se  desenvolupar  coherentment  en
cada zona; i la possibilitat de poder dividir horitzontalment les naus industrials
en petits establiments industrials. Tipologies idònies per a petits empresaris que
ajudaran al creixement i desenvolupament del Polígon industrial “El Pla”.

Vist lʹinforme de lʹOficina territorial dʹAcció i Avaluació Ambiental incloure
la regulació específica de les activitats afectades per la legislació vigent en matèria
d’accidents greus en la zona industrial III.

Vist lʹinforme de la Direcció General de Comerç adequar normativament i
definir i classificar els establiments comercials d’acord amb els articles 5 i 6 del
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials,
normativa sectorial vigent.  

A més  a més,  també  es pretén  definir i concretar en  què  consisteixen les
construccions   auxiliars   i   les   instal∙lacions   i/o   altres   elements;  on   es  poden
ubicar, ja sigui en sòl residencial, com són les Piscines; o en les zones industrials,
que  no  permet  els  Serveis  Tècnics ni  les  marquesines  dʹaparcament  situar‐los
just a front del vial dʹaccés.

En sòl no urbanitzable, ens trobem en què tota parcel∙la rústica existent, en
la qual sʹhi realitzi un ús agrícola o ramader, i la superfície de la qual és inferior a

la unitat mínima de conreu, la Normativa vigent no dóna possibilitat de poder‐hi
construir un  petit  cobert i/o magatzem agrícola per  emmagatzematge dʹestris  i
maquinària del camp.

Finalment, al nucli de Baldomar, l’equipament Privat de la piscina no es pot
gestionar correctament per la desaparició de la propietat i per tant, és necessari
que es requalifiqui a equipament Públic.

La Modificació dels articles corresponents consisteix en:

I.1.1.a.‐ Classificació dʹactivitats i usos industrials

a.‐ Corregir, subsanar i millorar aquelles incoherències que proporcionen  
alguns articles, referent a la classificació dels usos i de les activitats, per 
tal de què es puguin desenvolupar, coherentment en cada zona  de sòl 
urbà residencial.

b.‐ Lʹadequació a la normativa sectorial referent a la classificació de les 
activitats, tant en lʹàmbit català, com en lʹestatal. 
I que aquesta normativa sectorial i constantment canviant, defineixi les 
directrius que la Normativa del POUM ha de seguir, quedant ambdues  
ben vinculades.

c.‐ Incorporar al POUM una regulació específica de les activitats afectades 
per la legislació vigent en matèria d’accidents greus (dins de la tipologia
industrial III), que prevegi l’establiment de distàncies mínimes respecte 
els elements sensibles esmentats en funció d’una anàlisi detallada del 
risc existent en cada cas, amb la participació dels organismes 
competents en la matèria. 

d.‐ Poder definir millor aquells usos i activitats que es poden desenvolupar 
en els 20 nuclis agregats, per tal dʹincentivar‐hi vida i activitats 
quotidianes i no quedin abandonats, tal i com sembla que sʹestà 
produint.
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e.‐ Que aquella activitat industrial, compatible amb lʹhabitatge, i que no 
generi incidència ambiental es pugui desenvolupar en qualsevol nucli 
agregat i no, només, al polígon industrial “El Pla”. 
Buscant aquells límits permissius que no generin molèsties als propis 
veïns llindars

f.‐ Que tota activitat sʹatorgarà a través dʹuna comunicació ambiental, la 
qual s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres, i per tant, haver 
obtingut prèviament la llicència/comunicació d’obres i, si s’escau, la 1a 
utilització.
Dʹaquesta manera, tota comunicació ambiental quedarà supeditada i 
vinculada amb la llicència dʹobres corresponent per poder donar ús a 
lʹactivitat.

I.1.1.b.‐ Adequació de la Normativa del POUM al  Decret Llei 1/2009, de
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials i al Reial Decret
840/2015,  on   sʹaproven   les  mesures  de   control  dels   riscos   inherents  als
accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

a.‐ Com que lʹaprovació definitiva del POUM dʹArtesa de Segre va ser el  9 
de juliol de 2009, en vigor des de la seva publicació al DOGC núm. 5508,
de 18 de novembre de 2009, la Normativa no es va adaptar a la Llei 
1/2009, dʹordenació del equipaments comercials, ni al Reial Decret 
840/2015, dels riscos inherents als accidents greus per substancies 
perilloses.

b‐ La Llei 1/2009 a l ʹadmetre el comerç a lʹengròs dins dels usos industrials 
i redefinir  i classificar els establiments comercials  

c‐   El Reial Decret 840/2015 necessari en la redefinició dels usos industrials 
sobretot en la tipologia dʹindústria III, amb impacte ambiental que 
només se situa al polígon industrial

I.1.1.c.‐   Possibilitat   de   crear   petits   establiments   industrials   amb   la
divisió horitzontal de les construccions industrials principals

a.‐ Corregir, subsanar i millorar aquelles incoherències que proporcionen  
alguns articles, per tal de què es puguin desenvolupar, coherentment en
cada zona de sòl urbà industrial entre mitgeres (zona 6) i aïllada (zona 
7).

b.‐ Definir la superfície i la façana mínima, segons cada tipologia, per tal 
que sʹassimilin als establiments existents de resultes de divisió 
horitzontal, amb el millor repartiment equitatiu dʹocupació, 
edificabilitat i construccions auxiliars.

I.1.1.d.‐ Definició de les construccions auxiliars, instal∙lacions i/o altres
elements, i de la seva possible ubicació

a.‐ Sòl residencial.
Amb la normativa vigent les piscines per a edificacions amb patis no 
queden ben determinades, on les construccions auxiliars han de complir
les mateixes distàncies que la construcció principal als límits de la 
parcel∙la, i a més, no poden ser construccions independents. 
Per altra banda les instal∙lacions o altres elements com piscines, pistes 
de tennis, frontons, barbacoes, i altres similars no estan definits i per 
tant, no hi ha possibilitat dʹubicar‐les en els espais lliures de la parcel∙la.
Així doncs, amb aquesta modificació es pretén crear la Normativa 
necessària per poder ubicar‐les, sempre i quan, no perjudiqui als veïns 

b.‐ Sòl industrial.
Amb la normativa vigent, les construccions com les Estacions 
Transformadores dʹElectricitat (E.T), les marquesines dʹaparcaments i/o 
molls de càrrega i descàrrega, han de complir les mateixes distàncies al 
límit de la parcel∙la que la construcció principal. Per tant, no hi ha 
possibilitat dʹubicar‐les a front de carrer, necessari pel manteniment i 
subministrament dʹElectricitat, com la situació òptima dels aparcaments
dins dels espais no edificables.
Així doncs, amb aquesta modificació es pretén crear la Normativa 
necessària per poder ubicar‐les, sempre i quan, siguin construccions 
senzilles i efímeres.
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I.1.1.e.‐  Hi   ha   un   buit   normatiu   per   aquells   coberts   i  magatzems
agrícoles  petits,  no  vinculats  a  una  activitat  econòmica  agropecuària,
però  sí  a  usos  agrícoles  o  ramaders,  on   la  parcel∙la  existent  no   té   la
superfície definida com a unitat mínima de conreu.

a.‐ Sembla ser que, qualsevol propietari de sòl no urbanitzable, que la seva 
parcel∙la existent no tingui la unitat mínima de conreu i en la qual no hi 
hagi cap tipus dʹactivitat econòmica agropecuària relacionada, però sí 
un ús agrícola o ramader de naturalesa rústica, no hi pot construir cap 
petit cobert o magatzem per a estris i/o maquinària del camp
Fet que es contradiu amb el principi bàsic de la llei dʹUrbanisme de 
lʹarticle 47, Règim dʹús del sòl no urbanitzable:
“Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret dʹús, 
de gaudi i de disposició de llurs propietats, dʹacord amb la naturalesa 
rústica dels terrenys.”.
Es complementarà l’article corresponent per a què tot propietari de sòl 
rústic pugui tenir una petita cabana, cobert o magatzem per a estris del 
camp.

I.1.1.f.‐ La necessitat de passar dʹequipament Privat a Públic, lʹespai de
les piscines de Baldomar.

a.‐ Actualment la propietat de lʹequipament Privat del recinte de la piscina 
de Baldomar no existeix, i per tant impossibilita la seva ocupació, ús, 
manteniment i funcionament per als veïns del poble. Així doncs, i per 
tal de què pugui ser un espai a disposició del poble, cal requalificar 
lʹequipament a Públic.
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I.1.2.‐ INICIATIVA I TRAMITACIÓ

És iniciativa de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, a l’empara de l’article 
76.2 del Text refós de la Llei dʹUrbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 
3 dʹagost, (en endavant TRLU) la formulació, i per tant també, la modificació de 
les figures de planejament urbanístic general.

La Modificació Puntual del POUM s’ajusta als articles 74, 85 i següents 
del TRLU i l’article 101 i següents del Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei d’urbanisme i que haurà de seguir 
la següent tramitació:

1. Adopció  de   l’acord  d’aprovació   inicial  de   la  Modificació  Puntual  del
POUM  per  part  de   l’Ajuntament  d’Artesa  de   Segre   i   el  qual  haurà
d’incorporar informe ambiental a l’empara de l’article 118.4 del TRLU.

2. Període  mínim  d’un  mes  d’informació   pública.   Simultàniament   a   la
sol∙licitud dels informes sectorials preceptius.

3. Adopció de l’acord d’aprovació provisional de la Modificació Puntual del
POUM per part de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

4. Adopció de l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del
POUM per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.

I.1.3.‐ JUSTIFICACIÓ DE LʹACOMPLIMENT DEL PLANEJAMENT

L’objectiu de la present Modificació puntual de POUM incideix en el 
règim aplicable a la classificació d’activitats industrials i en la redefinició dels 
usos en aquest sentit amb la finalitat de dotar de la màxima coherència al 
desenvolupament dels nuclis agregats al municipi d’Artesa de Segre, facilitant 
així instrumentar solucions per al seu millor aprofitament i fent més factible la 
implantació i adaptació d’aquest tipus d’usos.

Així mateix, constitueix finalitat d’aquesta tramitació resoldre la 
implantació de les diferents construccions auxiliars i altres instal∙lacions, tant en 
el sòl residencial (piscines) com en sòl industrial (marquesines o serveis tècnics); 
finalitat que regularà el règim de construcció d’aquest tipus d’edificacions no 
principals.

I, finalment, i específicament per al nucli de Baldomar, es contempla la 
qualificació d’equipament públic d’un espai actualment ocupat per piscina.

Els objectius en aquest sentit definits per la present Modificació tenen 
incidència, únicament, en el règim normatiu dʹaplicació en les diferents zones i, 
en tot cas, en la concreció de l’ús públic en el cas del sistema de sòl de la piscina 
del nucli descrit de Baldomar.

 Atès, per tant, que no hi ha incidència en cap canvi d’ordenació del sòl ni
alteracions de naturalesa substancial en els règims de qualificació i classificació, 
s’estima:

POUM, Pla territorial parcial de Ponent i Catàleg de Paisatge (Terres de Lleida)
Les modificacions proposades només afecten a la Normativa urbanística 

del POUM i, per tant, no fan variar l’àmbit d’aquest. Tanmateix les modificacions 
proposades són coherents amb les determinacions i no contradictòries amb el 
POUM, ni amb el Pla Territorial parcial de Ponent, ni amb el Catàleg de Paisatge 
(Terres de Lleida).
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Memòria Social i Cessions addicionals
Aquesta Modificació Puntual de la Normativa del POUM no afecta en 

cap cas el sostre residencial existent, ni en genera de nou. L’objectiu que 
persegueix aquest document és el d’adequar i corregir diferents articles.

En conseqüència cal considerar que no és necessària la incorporació de la 
Memòria social en aquest document.

Com que no es modifiquen els paràmetres d’aprofitament, ni comporta la 
transformació dels usos previstos pel planejament, ni té per objecte una actuació 
aïllada de dotació, no es preveu cap de les cessions regulades als articles 98 i 
següents del TRLUC.

Informe Ambiental
Vist lʹinforme de lʹOficina territorial dʹAcció i Avaluació Ambiental:
“D’acord amb l’apartat c) del punt 6 de la disposició addicional 8a de la 

Llei 16/2015, no han d’esser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per manca 
d’efectes significatius sobre el medi ambient, les modificacions de planejament 
que sense  esdevenir marc de projecte sotmesos a l’avaluació d’impacte 
ambiental, ni afectar espais inclosos en la xarxa Natura 2000 es refereixen només 
al sòl urbà.”

Aquesta Modificació puntual no modifica la classificació dels sòls afectats
per la mateixa, corresponents a sòl urbà. Tampoc es classifica nou sòl, i per tant 
cal considerar que no té incidència mediambiental; en conseqüència no es 
considera necessària la redacció de l’Informe ambiental.

Agenda i desenvolupament del Pla
Les modificacions proposades no comporten un increment del sostre 

edificable ni obres d’urbanització, ni cap conseqüència econòmica o financera que
afecti les actuacions a desenvolupar i per tant no és necessari incloure l’agenda o 
el programa d’actuació del pla.

Mobilitat sostenible
Les actuacions previstes en aquesta Modificació puntual no s’acredita cap

alteració en el règim dels usos que pugui determinar un increment de la intensitat
del trànsit, ni en cap cas la necessitat específica vinculada al transport públic de 

viatgers; tampoc incrementen la densitat ni afecten la vialitat; i per tant no es 
necessària la incorporació de l’Estudi de mobilitat.

Estudi econòmic financer
La inexistència d’inversió pública vinculada a les finalitats de la 

modificació que s’han descrit fa innecessària igualment la incorporació a  
l’expedient de l’estudi econòmic financer específic. 

Per fi, les determinacions normatives que es regulen no determinen cap 
necessitat d’execució concreta del planejament, motiu pel qual no es determinen 
mecanismes de gestió específics per aquesta modificació.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

I.1.4.‐  ARTICLES  MODIFICATS  DE  LES  NORMES  URBANÍSTIQUES
DEL  POUM  PER  LA  SEVA  ADEQUACIÓ  A  LA  REALITAT  EXISTENT
DEL MUNICIPI.

Articles modificats:

TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
CAPÍTOL 5. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 Art. 42,  Actes subjectes a llicències.

TÍTOL II: PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I ÚS
CAPÍTOL 1. REGULACIÓ DELS SISTEMES DʹORDENACIÓ DE LʹEDIFICACIÓ
SECCIÓ SEGONA. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES GENERALS
Subsecció sisena. Definició dels Paràmetres referits a lʹedificació

 Art. 100,  Edificació auxiliar.

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DELS PARÀMETRES COMUNS ALS 
DIFERENTS SISTEMES DʹORDENACIÓ
Subsecció tercera. Condicions paràmetres referits a lʹedificació

 Art. 133, Edificació principal i edificació auxiliar.

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS USOS I ACTIVITATS
SECCIÓ PRIMERA. CLASSIFICACIÓ DELS USOS I LES ACTIVITATS

 Art. 172,  Definicions generals.
 Art. 175,  Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: 

usos globals.
 Art. 176, Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: 

usos específics.

SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DELS USOS I LES 
ACTIVITATS

 Art. 181,  Definició dʹactivitat classificada.
 Art. 182, Regulació específica dels usos i les activitats..

TÍTOL V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

 Art. 252,  Zonificació.

SECCIÓ PRIMERA. ZONA DE NUCLI ANTIC – ZONA 1‐1’
 Art. 255,  Condicions d’ús.

SECCIÓ SEGONA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA TANCADA – ZONA 2
 Art. 271,  Condicions d’ús.

SECCIÓ TERCERA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA – ZONA 2a
 Art. 276,  Condicions d’ús.

SECCIÓ QUARTA. ZONA D’EIXAMPLE EN ILLA TANCADA DE COMERÇ 
PRIORITARI – ZONA 2b

 Art. 281,  Condicions d’ús.

SECCIÓ CINQUENA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA NO ALINEADA AL 
VIAL – ZONA 2c

 Art.286, Condicions d’ús.

SECCIÓ SISENA. ZONA D’EIXAMPLE BLOC – ZONA 3
 Art.290, Condicions d’ús.

SECCIÓ SETENA. ZONA EDIFICACIÓ EN FILERA – ZONA 4
 Art.294. Definició.

SECCIÓ VIUTENA . ZONA EDIFICACIÓ AÏLLADA – ZONA 5
 Art.297, Regulació de l’ordenació.

SECCIÓ NOVENA. ZONES INDUSTRIALS
 Art.298, Definició.
 Art. 299, Determinacions per la indústria entre mitgeres (6)
 Art. 300.1, Determinacions per la indústria aïllada (7a)
 Art. 300.2, Determinacions per la indústria aïllada a les parcel∙les 2‐

11 del polígon 1 i 12 del polígon 2 (7b). 
 Art. 301, Determinacions comuns a les zones i sistemes.

SECCIÓ ONZENA. ZONA D’ORDENACIÓ ESPECIAL DE ZONES 
PERIFÈRIQUES EN NUCLIS AGREGATS – ZONA 10

 Art. 315, Definició.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ SEGONA. CONDICIONS GENERALS DE LES INSTAL∙LACIONS 
AGROPECUÀRIES

 Art. 364, Construccions   destinades   a   explotacions   agrícoles
(coberts i magatzems agrícoles)
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

ANNEX – Comparativa i justificació dels articles vigents del POUM amb 
els dʹaquesta Modificació)
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

NORMATIVA POUM 2009

TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

CAPÍTOL 5. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Art. 42 Actes subjectes a llicències
1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,  tots els  actes de transformació o

utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres.
2. Resten subjectes a la llicència urbanística les actuacions següents:
...
3. No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d'urbanització previstes en els

plans i els projectes degudament aprovats, ni les parcelꞏlacions o la divisió de finques
incloses en un projecte de reparcelꞏlació.

4. Les ordenances municipals, en els termes establerts per la normativa de règim local i
en funció de l'entitat de les obres o les actuacions a fer, poden substituir la necessitat
d'obtenir la llicència urbanística per una comunicació prèvia de la persona interessada
a  l'administració  municipal.  Les  llicències  s'atorguen  sens  perjudici  de  la  resta
d'autoritzacions  que siguin  preceptives d'acord  amb la  legislació  de règim local  o
sectorial.

5. La  subjecció  a  prèvia  llicència  abraça  totes  les  operacions  indicades  a  l'apartat
anterior, realitzades dins l’àmbit territorial d'aquest POUM, encara que sobre l'acte de
què es tracti sigui exigida autorització d'una altra administració.

6. Les  llicències  tindran  caràcter  de  document  públic.  Les  llicències  no  impliquen
l'autorització municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontant,
ni per a altres usos o activitats relacionats amb l'obra autoritzada.

7. A part  de  les  llicències  esmentades  als  apartats  anteriors,  les  activitats  que  es
pretenguin realitzar estaran subjectes a prèvia llicència. 
La  documentació  per  a  la  solꞏlicitud  de  l'exercici  d'activitats  s'haurà  d'adaptar  al
contingut del Decret 257/1995, de 14 de setembre.

NORMATIVA POUM 2020

TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

CAPÍTOL 5. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Art. 42 Actes subjectes a llicències
8. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,  tots els actes de transformació o

utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres.
9. Resten subjectes a la llicència urbanística les actuacions següents:
...
10. No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d'urbanització previstes en

els plans i els projectes degudament aprovats, ni les parcelꞏlacions o la divisió de
finques incloses en un projecte de reparcelꞏlació.

11. Les ordenances municipals, en els termes establerts per la normativa de règim local
i  en  funció  de  l'entitat  de  les  obres  o  les  actuacions  a  fer,  poden  substituir  la
necessitat d'obtenir la llicència urbanística per una comunicació prèvia de la persona
interessada a l'administració municipal. Les llicències s'atorguen sens perjudici de la
resta d'autoritzacions que siguin preceptives d'acord amb la legislació de règim local o
sectorial.

12. La subjecció a prèvia  llicència abraça totes les  operacions indicades a l'apartat
anterior, realitzades dins l’àmbit territorial d'aquest POUM, encara que sobre l'acte de
què es tracti sigui exigida autorització d'una altra administració.

13. Les  llicències  tindran  caràcter  de  document  públic.  Les  llicències  no  impliquen
l'autorització municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontant,
ni per a altres usos o activitats relacionats amb l'obra autoritzada.

14. A part de les llicències esmentades als apartats anteriors, les activitats que es
pretenguin realitzar estaran subjectes a la corresponent tramitació ambiental.
La documentació per a la solꞏlicitud de l'exercici d'activitats s'haurà d'adaptar al
contingut de l'Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per efectuar la intervenció
de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis; i de la Llei 16/2015, de 21
de juliol  de simplificació de l'activitat  administrativa de l'Administració de la
Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat
econòmica o aquella que es trobi vigent en la data de solꞏlicitud.
Atès que les comunicacions ambientals s’han de formalitzar un cop acabades
les obres, cal haver obtingut prèviament la llicència/comunicació d’obres i, si
s’escau, la 1a utilització.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Article 42. Actes subjectes a llicències.

S’efectua la modificació de l’apartat 7) per tal d’adequar‐lo a la normativa sectorial en vigor.

En la part final, hi ha la intenció de que tota llicència dʹobres que estigui vinculada a una activitat, o viceversa, aquestes es complementin i defineixin el destí per les quals es sol∙licitaran
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

TÍTOL II: PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I ÚS

CAPÍTOL  1.  REGULACIÓ  DELS  SISTEMES  D'ORDENACIÓ  DE
L'EDIFICACIÓ

SECCIÓ SEGONA. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES GENERALS

Subsecció sisena. Definició dels Paràmetres referits a l'edificació

Art. 100 Edificació auxiliar
És aquella edificació, al servei de l'edifici o edificis principals d'una parcelꞏla, destinada a
porteria, garatge particular, maquinària de piscina, guixer de control i altres similars.

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DELS PARÀMETRES COMUNS ALS DIFERENTS
SISTEMES D'ORDENACIÓ

Subsecció tercera. Condicions paràmetres referits a l'edificació

Art. 133 Edificació principal i edificació auxiliar
1. En les edificacions auxiliars la seva alçada no serà superior a planta baixa.

2. Les construccions auxiliars no podran constituir mai un element independent de les
principals.

3. L'edificabilitat i l'ocupació de la parcelꞏla on s'estableixin per coeficient d'edificabilitat i
percentatge d'ocupació, seran el resultat de sumar les edificacions, tant les principals
com les auxiliars.

4. Les construccions auxiliars en edificació segons tipologia aïllada, hauran de mantenir
les  separacions  als  límits  establerts  en  cada  zona,  excepte  quan  per  raons  de
desnivell  entre  la  cota  de  la  parcelꞏla  i  la  rasant  del  carrer  aparegui  un  mur  de
contenció d'una alçada suficient que permeti ubicar adossat al mateix mur l'edificació
auxiliar.  Tant  mateix  en  la  regulació  de  les  zones  industrials  es  permetrà  la
construcció d'edificacions auxiliars mínimes i integrades a la tanca, únicament quan
vagin destinades al control d'entrada i sortida de vehicles.

5. No es poden realitzar construccions auxiliars als patis d’illa a no ser que la normativa
especifica de cada zona així ho indiqui.

TÍTOL II: PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I ÚS

CAPÍTOL  1.  REGULACIÓ  DELS  SISTEMES  D'ORDENACIÓ  DE
L'EDIFICACIÓ

SECCIÓ SEGONA. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES GENERALS

Subsecció sisena. Definició dels Paràmetres referits a l'edificació

Art. 100 Edificació auxiliar i instalꞏlacions i/o altres elements
 Les  edificacions  auxiliars  són  les  construccions  amb  sostre  edificable  computable,

independents o adossades a l’edificació principal, i que acullen usos complementaris al
principal.  Com  per  exemple,  garatges,  casetes  de  serveis,  porxos  independents,
coberts per usos diversos, i altres similars. 

 Les instalꞏlacions i/o altres elements, són les construccions de servei a les edificacions
principals  sense  sostre  de  coberta,  com  per  exemple,  piscines,  pistes  de  tennis,
frontons, barbacoes, i altres similars. 

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DELS PARÀMETRES COMUNS ALS DIFERENTS
SISTEMES D'ORDENACIÓ

Subsecció tercera. Condicions paràmetres referits a l'edificació

Art. 133 Edificació principal i edificació auxiliar i instalꞏlacions
1. En les edificacions auxiliars la seva alçada no serà superior a planta baixa.

Les instalꞏlacions i altres elements no superaran l’alçada màxima establerta per les
tanques

2. Les construccions auxiliars poden constituir element independent de les principals.
Les instalꞏlacions i altres elements podran situar-se lliurement a la parcelꞏla 

3. L'edificabilitat i l'ocupació de la parcelꞏla on s'estableixin per coeficient d'edificabilitat i
percentatge d'ocupació, seran el resultat de sumar les edificacions, tant les principals
com les auxiliars.
Les instalꞏlacions i altres elements sense coberta o sense accés no es consideraran
sostre edificable computable. 

4. Les  construccions  auxiliars  i  instalꞏlacions  en  zones  segons  tipologia  residencial,
hauran de mantenir les separacions als límits establerts segons la LLEI 5/2006, de 10
de  maig,  del  llibre  cinquè  del  Codi  civil  de  Catalunya,  relatiu  als  drets  reals.
Concretament al CAPÍTOL VI, Relacions de veïnatge, SECCIÓ PRIMERA, Relacions
de contigüitat.
En relació a l’alienació vial i zona verda serà d’1m o la que es especifiqui en cada
zona

5. No es poden realitzar construccions auxiliars  ni instalꞏlacions ni altres elements als
patis d’illa a no ser que la normativa especifica de cada zona així ho indiqui.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Article 100. Edificació auxiliar.

Actualment dins de lʹarticular de la Normativa del POUM, trobem que les piscines particulars no estan definides, tan sols la maquinària de piscina; i altres instal∙lacions descobertes que
es poden ubicar en els espais lliures privats de les parcel∙les. 
Per tant, és molt difícil poder determinar els paràmetres i les directius que puguin regular la seva execució a lʹempara dʹalguna normativa.

És en aquest article, on, com a mínim, quedi palès i definides les construccions auxiliars i que les Piscines formaran part de les altres instal∙lacions.

Article 133. Edificació principal i edificació auxiliar.

Es defineix lʹalçada màxima de les altres instal∙lacions

Es defineixen les construccions auxiliars independents de les principals. Tot i així computaran a efectes dʹocupació i edificabilitat de la zona de sòl urbà on sʹubiquin
Les altres instal∙lacions es podran situar lliurement dins de la parcel∙la sense computar 

Es corregeix la incoherència consistent en què les construccions auxiliars hagin de mantenir les distàncies a llindars com les construccions principals, fet que provoca que les auxiliars
siguin impossibles dʹubicar. Les construccions principals acostumen a esgotar lʹocupació de les parcel∙les.

Tot i fer permissible lʹocupació dels espais lliures de les parcel∙les amb les construccions auxiliars i les altres instal∙lacions, tot i que dependran de la normativa específica de cada zona, en
el cas que no nʹhi hagi, es regularan a partir de la LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Concretament al CAPÍTOL VI, Relacions
de veïnatge, SECCIÓ PRIMERA, Relacions de contigüitat.
En façanes principals la distància de separació serà dʹ1 metre.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS USOS I ACTIVITATS

SECCIÓ PRIMERA. CLASSIFICACIÓ DELS USOS I LES ACTIVITATS

Art. 172 Definicions generals
1. S'entén per activitat aquella acció concreta que ocupa un espai i que està dirigida a la

producció, l'intercanvi i el consum.
2. La classificació  general  d'activitats  serà la  establerta  per  la  Classificació  Catalana

d'Activitats Econòmiques de l'any 1993 (CCAE -93). 
La  concreció  de  cadascuna  de  les  activitats  adscrites  per  cada  ús  es  poden
determinar en una ordenança específica.

3. Per a la qualificació de les activitats amb incidència ambiental, es tindran en compte
les disposicions específiques establertes a la legislació sectorial vigent (Llei 3 /1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i el Decret 136 /
1998, de 18 de maig, que aprova el seu Reglament ).

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS USOS I ACTIVITATS

SECCIÓ PRIMERA. CLASSIFICACIÓ DELS USOS I LES ACTIVITATS

Art. 172 Definicions generals
1. S'entén per activitat aquella acció concreta que ocupa un espai i que està dirigida a la

producció, l'intercanvi i el consum.
2. La classificació general d'activitats serà la establerta per:

Àmbit català: 
 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

activitats recreatives. 
 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics

i activitats recreatives. 
 Llei  3/2010,  del  18  de  febrer,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte. 
 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,  administratives,  financeres i  del

sector públic. 
 Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
 Llei  16/2015,  de  21  de  juliol  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de

l'Administració de la Generalitat  i  dels  governs locals  de Catalunya i  d'impuls de
l'activitat econòmica. 

 Llei 5/2017, de del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector  públic  i  de  creació  i  regulació  dels  impostos  sobre  grans  establiments
comercials,  sobre  estades  en  establiments  turístics,  sobre  elements  radio  tòxics,
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

Àmbit estatal: 
 Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i

de determinats serveis. 
 Llei  14/2013,  de  27  de  setembre,  de  suport  a  emprenedors  i  la  seva

internacionalització. * Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat. 

 Real  Decret  Llei  8/2014,  de  4  de  juliol,  d’aprovació  de  mesures  urgents  per  al
creixement, la competitivitat i l’eficiència. 

 Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 
 Reial Decret 127/2015, de 27 de febrer, pel que s’integren els centres de finestreta

única  empresarial  i  la  finestreta  única  de  la  Directiva  de  Serveis  en  els  Punts
d’Atenció a l’Emprenedor. 

 Reial  Decret  513/2017,  de  22  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’instalꞏlacions de protecció contra incendis. 

I la que estigui en vigor en el corresponent moment
La  concreció  de  cadascuna  de  les  activitats  adscrites  per  cada  ús  es  poden
determinar en una ordenança específica.
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4. S'entén  per  instalꞏlació  aquell  conjunt  d'edificis,  d'equipaments,  de  maquinària  i  
d’infraestructures de què es compon un establiment o centre on s'exerceix una o  
diverses activitats.

Art. 173 Zonificació i usos
En la regulació detallada de cada zona s'estableixen els usos que s'hi admeten. Aquests
usos s'hauran d'ajustar a la regulació i a la definició establerta en aquest capítol.

Art. 174 Classificació dels usos
A  efectes  d'aquest  POUM  i  del  seu  posterior  desenvolupament,  s'estableixen  els
següents criteris de classificació d'usos:

a. Segons la seva funció urbanística. EI Pla, atenent a la diferent funció urbanística,
classifica els usos com a: generals i específics

b. Segons  la  permissibilitat:  EI  Pla,  atenent  al  diferent  grau  de  permissibilitat,
classifica  els  usos  com  a  dominants,  compatibles,  no  compatibles  i
complementaris.

c. Segons el domini. EI Pla, segons aquest criteri diferencia entre els usos públics,
privats i colꞏlectius.

d. Segons el seu caràcter provisional o disconforme.

Art. 175 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos globals
1. Els usos globals  són els  que el  POUM estableix  genèricament  per  a  determinats

àmbits i sectors de desenvolupament de les seves determinacions i pels sistemes en
les diferents categories de sòl.

2. Als  efectes  de  definir  l'ús  o  usos  dominants  en  un  determinat  espai,  els  usos
específics s'agrupen en els següents usos globals.

1) Ús residencial
2) Ús terciari
3) Ús industrial

         4) Ús rural
         5) Ús de comunicacions
         6) Ús d'equipaments comunitaris i serveis tècnics
         7) Ús d'espais lliures
3. EI present POUM defineix els usos globals de la forma següent:

1. Ús residencial
És  aquell  ús  referit  a  l'allotjament  prolongat  de  les  persones  en  edificis
condicionats per aquesta funció en unitats anomenades habitatges.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global residencial els usos
específics d'habitatge, unifamiliar i plurifamiliar, i de residència.

2. Ús terciari
Comprèn les activitats de tipus comercial que consisteix a posar a disposició del
mercat interior béns, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en què
les  mercaderies  siguin  sotmeses  a  processos  de  transformació,  tractament  o
condicionament  que  són  usuals  en  el  comerç.  Aquesta  activitat  es  pot
desenvolupar a l'engròs i al detall.
Es considera activitat de serveis la què consisteix a la prestació de serveis
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  terciari  els  usos
específics de comerç, oficines i serveis, residencial-hoteler,  residencial-especial,
restauració, recreatiu, estació de servei i aparcament. (classificació segons article
176).

3. S'entén  per  instalꞏlació  aquell  conjunt  d'edificis,  d'equipaments,  de  maquinària  i
d’infraestructures de què es compon un establiment o centre on s'exerceix una o
diverses activitats.

Art. 173 Zonificació i usos
En la regulació detallada de cada zona s'estableixen els usos que s'hi admeten. Aquests
usos s'hauran d'ajustar a la regulació i a la definició establerta en aquest capítol.

Art. 174 Classificació dels usos
A  efectes  d'aquest  POUM  i  del  seu  posterior  desenvolupament,  s'estableixen  els
següents criteris de classificació d'usos:

a. Segons  la  seva  funció  urbanística.  EI  Pla,  atenent  a  la  diferent  funció  
urbanística, classifica els usos com a: generals i específics

b. Segons  la  permissibilitat:  EI  Pla,  atenent  al  diferent  grau  de  permissibilitat,  
classifica  els  usos  com  a  dominants,  compatibles,  no  compatibles  i  
complementaris.

c. Segons el domini. EI Pla, segons aquest criteri diferencia entre els usos públics, 
privats i colꞏlectius.

d. Segons el seu caràcter provisional o disconforme.

Art. 175 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos globals
1. Els  usos globals  són els  que el  POUM estableix  genèricament  per  a  determinats

àmbits i sectors de desenvolupament de les seves determinacions i pels sistemes en
les diferents categories de sòl.

2. Als efectes de definir l'ús o usos dominants en un determinat espai, els usos  
específics s'agrupen en els següents usos globals.

1) Ús residencial
2) Ús terciari
3) Ús industrial
4) Ús rural
5) Ús de comunicacions
6) Ús d'equipaments comunitaris i serveis tècnics
7) Ús d'espais lliures

3. EI present POUM defineix els usos globals de la forma següent:
1. Ús residencial

És  aquell  ús  referit  a  l'allotjament  prolongat  de  les  persones  en  edificis
condicionats per aquesta funció en unitats anomenades habitatges.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global residencial els usos
específics d'habitatge, unifamiliar i plurifamiliar, i de residència.

2. Ús terciari
Comprèn les activitats de tipus comercial que consisteix a posar a disposició del
mercat interior béns, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en què
les  mercaderies  siguin  sotmeses  a  processos  de  transformació,  tractament  o
condicionament  que  són  usuals  en  el  comerç.  Aquesta  activitat  es  pot
desenvolupar a l'engròs i al detall. A l'engròs es considerarà ús industrial
Es considera activitat de serveis la què consisteix a la prestació de serveis
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  terciari  els  usos
específics de comerç, oficines i serveis, residencial-hoteler,  residencial-especial,
restauració, recreatiu, estació de servei i aparcament. (classificació segons article
176).
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3. Ús industrial
Comprèn les activitats de tipus industrial i de magatzem.
Es  consideren  activitats  industrials  les  dirigides  a  l'obtenció,  reparació,
manteniment,  transformació o reutilització de productes industrials,  a l'envasat i
embalatge  així  com  a  l'aprofitament,  recuperació  i  eliminació  de  residus  o
subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics
utilitzats.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global industrial  els usos
específics de magatzem, industrial i logístic.

4. Ús rural
Comprèn  aquelles  activitats  que  són  pròpies  del  medi  rural  destinades  a
l'explotació i aprofitament sostenible dels recursos naturals, agrícoles, silvícoles,
etc. incloses les petites explotacions de caràcter familiar i artesà d'elaboració de
productes derivats de la pròpia explotació agrícola o ramadera.
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  rural  els  usos
específic agrícola, ramader, forestal i ecològic-paisatgístic.

5. Ús de comunicacions
Comprèn les activitats i  instalꞏlacions destinades  al  transport  de les persones i
mercaderies que conformen la xarxa de comunicacions del territori  i articulen la
mobilitat del municipi. Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global
d’infraestructura de comunicació l'ús específic de serveis viaris.

6. Ús d'equipaments comunitaris
Inclou  aquells  usos  o  activitats  al  servei  directe  dels  ciutadans  per  la  seva
educació,  assistència  sanitària,  enriquiment  cultural,  pràctica  de  l'esport,  i  tots
aquells que impliquin una millora de la seva qualitat de vida en la ciutat.
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  d'equipament  els
usos  específics  següents:  educatiu,  sanitari,  assistencial,  esportiu,  cultural,
associatiu, administratiu, religiós,  cementiri.
També comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, i de
serveis  relacionats  amb  el  transport  rodat.  S’inclouen  dins  l'ús  global  de
Equipaments  els  usos  específics  següents:  serveis  tècnics  i  mediambientals  i
serveis urbans.

7. Ús d'espais lliures
Comprèn  el  conjunt  d'espais  no edificats  protegits  o  aquells  altres  parcialment
edificats destinats a l'esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans, així com les del gaudi
del  paisatge  a  desenvolupar  en  els  espais  oberts  amb  funcionalitat  múltiple,
ambiental,  de  lleure,  pedagògica,  entre  d'altres.  Les  presents  Normes
Urbanístiques inclouen dins l'ús global d'espais lliures l'ús específic del lleure.

Art. 176 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos específics
1. Els usos específics són els que el POUM estableix detalladament per a les zones i

sistemes en les diferents categories de sòl.
2. Als  efectes  de  regular  la  seva  implantació,  el  Pla  defineix  i  determina  els  usos

específics següents:
                1. Unihabitatge

2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
5. Comerç

3. Ús industrial
Comprèn les activitats de tipus industrial, magatzem, logístic i tallers de reparació
de vehicles
Es  consideren  activitats  industrials  les  dirigides  a  l'obtenció,  reparació,
manteniment, transformació o reutilització de productes industrials,  a l'envasat i
embalatge  així  com  a  l'aprofitament,  recuperació  i  eliminació  de  residus  o
subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics
utilitzats.
El comerç a l'engròs es considerarà industrial  per la quantitat d'emmagatzematge
a tenir.

4. Ús rural
Comprèn  aquelles  activitats  que  són  pròpies  del  medi  rural  destinades  a
l'explotació i aprofitament sostenible dels recursos naturals, agrícoles, silvícoles,
etc. incloses les petites explotacions de caràcter familiar i artesà d'elaboració de
productes derivats de la pròpia explotació agrícola o ramadera.
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  rural  els  usos
específic agrícola, ramader, forestal i ecològic-paisatgístic.

5. Ús de comunicacions
Comprèn les activitats i  instalꞏlacions  destinades al  transport  de les persones i
mercaderies que conformen la xarxa de comunicacions del territori i articulen la
mobilitat del municipi. Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global
d’infraestructura de comunicació l'ús específic de serveis viaris.

6. Ús d'equipaments comunitaris
Inclou  aquells  usos  o  activitats  al  servei  directe  dels  ciutadans  per  la  seva
educació,  assistència  sanitària,  enriquiment  cultural,  pràctica  de  l'esport,  i  tots
aquells que impliquin una millora de la seva qualitat de vida en la ciutat.
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  d'equipament  els
usos  específics  següents:  educatiu,  sanitari,  assistencial,  esportiu,  cultural,
associatiu, administratiu, religiós,  cementiri.
També comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, i de
serveis  relacionats  amb  el  transport  rodat.  S’inclouen  dins  l'ús  global  de
Equipaments  els  usos  específics  següents:  serveis  tècnics  i  mediambientals  i
serveis urbans.

7. Ús d'espais lliures
Comprèn  el  conjunt  d'espais  no edificats  protegits  o  aquells  altres  parcialment
edificats destinats a l'esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans, així com les del gaudi
del  paisatge  a  desenvolupar  en  els  espais  oberts  amb  funcionalitat  múltiple,
ambiental,  de  lleure,  pedagògica,  entre  d'altres.  Les  presents  Normes
Urbanístiques inclouen dins l'ús global d'espais lliures l'ús específic del lleure.

Art. 176 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos específics
1. Els usos específics són els que el POUM estableix detalladament per a les zones i

sistemes en les diferents categories de sòl.
2.  Als efectes de regular la seva implantació, el Pla defineix i determina els usos 

específics següents:
                1. Unihabitatge

2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
5. Comerç
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6. Oficines i serveis
7. Restauració

                8. Recreatiu
                9. Industrial
              10. Magatzem
              11. Logístic
              12. Serveis tècnics i mediambientals
              13. Tallers de reparació de vehicles
              14. Estació de servei.
              15. Aparcament.
              16. Serveis viaris
              17. Educatiu.
              18. Sanitari-assistencial.
              19. Esportiu.
              20. Cultural.
              21. Associatiu.
              22. Administratiu

23. Religiós.
              24. Cementiri
              25. Serveis urbans.
3. EI present POUM defineix els usos específics de la forma següent:

1) Unihabitatge
...
2) Plurihabitatge
...
3) Habitatge rural
...
4) Residencial
...
5) Comerç
Als  efectes  que  estableix  la  Llei  18/2005  del  27  de  desembre  d'equipaments
comercials, són establiments comercials els locals i instalꞏlacions, coberts o sense
cobrir,  oberts  al  públic,  que  son  a  l’exterior  o  a  l’interior  d’una  edificació  on
s’exerceix  regularment  la  venda al  detall.  En queden exclosos  els  establiments
dedicats exclusivament a la venda a l’engròs.
Els establiments comercials poden ser individuals, o colꞏlectius quan s’integra un
conjunt d’establiments , connectats o no entre si, en els que es duen a terme les
activitats respectives d’una manera empresarialment independent.
Són establiments comercials de caràcter colꞏlectiu:

 El centre comercial, quan els establiments es troben en un mateix edifici o en
dos o més que estan comunicats.

 El  recinte  comercial,  quan  dos  o  més  establiments  s’agrupen  en  diversos
edificis en un mateix espai. S’entén que es troben en una mateix espai si es
produeix qualsevol de les circumstàncies següents:
1. Accés  comú  des  de  la  via  pública,  d’us  exclusiu  o  preferent  dels

comerciants o dels clients.
2. Aparcaments compartits o adjacents d’ús preferent per als clients.
3. Serveis comuns per als comerciants o els clients.
4. Denominació o imatge comuna del recinte.

6. Oficines i serveis
                7. Restauració

8. Recreatiu
                9. Industrial

           
              10. Serveis tècnics i mediambientals
         
              11. Estació de servei.
              12. Aparcament.
              13. Serveis viaris
              14. Educatiu.
              15. Sanitari-assistencial.
              16. Esportiu.
              17. Cultural.
              18. Associatiu.
              19. Administratiu

20. Religiós.
              21. Cementiri
              22. Serveis urbans.
3. EI present POUM defineix els usos específics de la forma següent:

1) Unihabitatge
...
2) Plurihabitatge
...
3) Habitatge rural
...
4) Residencial
...
5) Comerç
Als  efectes  que  estableix  la  Llei  1/2009  de  22  de  desembre  d'ordenació  dels
equipaments comercials, són establiments comercials els locals, construccions,
instalꞏlacions o espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats
comercials, tant si  aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o
ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb
mitjans automàtics.
Els establiments comercials poden ésser de caràcter individual o colꞏlectiu.
Els establiments de caràcter colꞏlectiu són integrats per un conjunt d’establiments
situats  en  un  o  diversos  edificis,  en  els  quals  es  duen  a  terme  les  activitats
respectives d’una manera empresarial independent, com són el centre comercial.
En aquesta categoria no s’inclou la restauració ni les activitats lúdiques.
Tenint en compte la categoria de l’establiment, els tipus d’establiments comercials
es classifiquen en funció de la superfície de venda:
   a) Per raó de superfície:

 Petits establiments comercials (PEC): establiments individuals o colꞏlectius,
amb una superfície de venda inferior a 800 m².

 Mitjans  establiments  comercials  (MEC):  establiments,  individuals  o
colꞏlectius, amb una superfície de venda igual o superior a 800 m² i inferior a
1.300 m².
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No son recintes comercials els conjunts d’establiments situats en locals dels baixos
dels edificis destinats a habitatges o oficines, sempre que estiguin situats dins la
trama urbana consolidada.
La concentració comercial,  quan fora de la trama urbana consolidada concorren
dos o més establiments dedicats al comerç detallista en una distància inferior  a
300m  l’un  de  l’altre.  No  computen  a  l’efecte  del  càlcul  d’aquesta  distància  les
superfícies comercials situades en els baixos d’edificis residencials plurifamiliars,
sempre que no incloguin cap gran establiment comercial considerat individualment.
El concepte de concentració comercial s’ha d’entendre en els termes següents:

1. La distància  entre  dos  establiments  es  mesura  des  de  qualsevol  punt  de
l’establiment,  inclosos  els  serveis  i  aparcaments,  fins  a  qualsevol  punt  de
l’altre.

2. S'entén que hi ha concentració comercial, encara que la distància entre edificis
dedicats al comerç detallista sigui superior a 300m , si en l’espai que els separa
es  desenvolupen  altres  activitats  comercials  no  detallistes,  de  serveis  o
lúdiques, promogudes conjuntament o que conformen un àrea d’atracció. En
aquest cas, la distància màxima per a considerar que un establiment es troba
dins una concentració comercial és de 500m.

En tot cas, el pla territorial sectorial d’equipaments comercials ha de fer una relació
de les concentracions comercials identificades i ha de desenvolupar els criteris per
a mesurar les distàncies d’aquest article.

Les diverses tipologies d'establiments comercials  es fixaran d'acord amb la Llei
18/2005 d'equipaments comercials. 

5.a)_ establiments comercials mitjans
Comprèn els establiments individuals o colꞏlectius amb una superfície de venda
igual o superior a 500m2 en municipis fins a 10.000 habitants.
5.b) gran establiment comercial
Comprèn els establiments individuals o colꞏlectius amb una superfície de venda
igual o superior a 800m2 en municipis fins a 10.000 habitants.

En qualsevol cas, resten subjectes a dimensionament en el Pla Territorial Sectorial
d'Equipaments  Comercials  els  establiments  mitjans  del  sector  alimentari,  els
establiments amb una superfície de venda igual  o superior  a 1.000m2 dedicats
essencialment  a  la  venda  d’aparells  electrodomèstics  i  electrònica  de  consum,
d’articles i complements esportius, d’equipament de la persona i de lleure i cultura.
Els  establiments  comercials  individuals  dedicats  essencialment  a  la  venda
d’automòbils,  embarcacions  i  altres  vehicles,  maquinària,  materials  per  a  la
construcció i  articles de sanejament,  mobles,  articles  de ferreteria  i  bricolatge,  i
també els centres de jardineria, són grans establiments comercials si tenen una
superfície de venta superior a 2.500m2. En el supòsit que aquests establiments,
sense  superar  individualment  els  2.500m2  de  superfície  de  venta,  formin  un
establiment colꞏlectiu, aquest és considerat un gran establiment comercial si supera
els 5.000m2 de superfície de venda.
Les  implantacions  comercials  que  no  respectin  a  cap  de  les  categories
d’establiments comercials descrites, es consideren establiments comercials petits.
S’entén  com  a  superfície  de  venda  els  espais  en  els  que  s’exposen  les
mercaderies, inclosos els espais interns pels que poden transitar els clients, i els
espaies en els que s’efectuen els actes habituals per vendre i cobrar, així com la
superfície destinada a prestar serveis relatius als productes adquirits. S’han 

 Grans establiments comercials (GEC): establiments individuals o colꞏlectius,
amb una superfície de venda igual o superior als 1.300 m² i inferior a 2.500
m².

 Grans establiments comercials territorials (GECT): establiments individuals o
colꞏlectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m².

b) Per raó de la singularitat de l'establiment :
Establiments comercials singulars (ECS) els quals a més a més es classifiquen
en funció de la seva superfície seguint la classificació anterior.
Seguint la classificació anterior, en el municipi d'Artesa de Segre, atesa la seva
condició de municipi que compta amb menys de 5000 habitants, només és
possible la implantació de les categories d’establiments comercials següents:

a) Els PEC no singulars, només en sòl urbà i urbanitzable on l'ús residencial
sigui dominant, i sempre que no configurin un GEC colꞏlectiu o un GECT
(article 9.2 del Decret Llei 1/2009).
b)  Els PEC, MEC, GEC i GECT singulars, que es poden implantar en tots
els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial (article
9.5 del Decret Llei 1/2009).

En Sòl no urbanitzable, els únics establiments comercials admesos són els PEC
dedicats a la venda directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin.
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d’establir  per  reglament  les  superfícies  incloses  i  excloses  del  concepte  de
superfície de venda.

6) Oficines i Serveis
...
7) Restauració
...
8) Recreatiu
...

        9) Industrial
Comprèn les activitats manufacturades, les d'obtenció, reparació, manteniment,
transformació o reutilització de productes industrials, les d'envasat i embalatge
així com les d'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes,
qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics utilitzats, així
com els tallers de reparació que, per la seva condició, necessiten instalꞏlacions
adequades, i tots aquells que, per a les seves especials característiques puguin
ocasionar perill, molèstia o incomoditat a les persones o veïns.       
Dintre  la  regulació  general  de  l'ús  industrial,  el  POUM  estableix  la  següent
diferenciació:

9.a) Indústria tipus I
Comprèn aquells tallers, indústries i establiments compatibles amb l'habitatge,
de caràcter individual o familiar, que no produeixen efectes molestos sobre
l'habitatge  i  l'entorn,  que  compleixen  tots  els  paràmetres  per  ésser
considerades les activitats que en ells es desenvolupen com innòcues d'acord
amb la corresponent Ordenança Municipal reguladora de les activitats.

9.b) Indústria tipus II
Comprèn aquelles indústries compatibles amb l'habitatge i que no produeixen
efectes molestos greus sobre l'entorn.
Es caracteritza per tenir  una potència mecànica inferior  a 20 kW. en el  seu
entorn conjunt i qualsevol de les màquines per separat no tindran una potencia
superior a 5 kW.

9.c) Indústria tipus III
Comprèn  aquelles  indústries  no  compatibles  amb  l'habitatge  i  que  poden
produir efectes molestos sobre l'entorn.
Comprèn, en general, la petita i mitjana indústria, excepte aquelles que per les
seves  característiques  no  poden  ser  admeses  en  proximitat  a  d'altres
indústries.
Els  tallers  de  reparació  de  vehicles,  ram de  planxa  i  pintura,  s'inclouen  en
aquest grup.

9.d) Indústria tipus IV
Comprèn  aquelles  indústries  que  per  les  seves  característiques  s'hagin
d’instalꞏlar en zones industrials sense contigüitat amb altres activitats alienes a
elles.

6) Oficines i Serveis
...
7) Restauració
...
8) Recreatiu
...
9) Industrial

9.1. Es consideren indústries:
a. Les activitats dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, transformació

o reutilització de productes industrials, l’envasat i embalatge, així com 
l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, 
qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics 
emprats.

b. Els emmagatzematges industrials i de comerç a l’engròs.
c. Els tallers de reparació i els estacionaments de vehicles destinats al 

transport colꞏlectiu de persones i al transport de mercaderies.
 Els tallers de reparació de vehicles.
e.  Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats compreses en els 

punts anteriors. S’inclouen, a més, els emmagatzematges de qualsevol 
tips d’establiment quan la seva càrrega de foc total, ponderada i corregida
sigui superior o igual al que prevegi la legislació vigent. En cas que la 
càrrega de foc no arribi a aquest valor es classificarà com a integrant de 
l’ús al qual serveix el magatzem.

9.2. Les indústries es classifiquen en funció del seu impacte ambiental i sobre la
seguretat i la salut de les persones, en atenció als següents paràmetres:

- Emissió de soroll i vibracions.
- Emissió d’escalfors.
- Emissió d’aerosols.
- Emissió d’olors.
- Emissió de substàncies contaminants a l’atmosfera, especialment:

- Partícules sedimentables (mida > 30μm), en suspensió (mida > 10 μm), 
respirables (mida > 1μm), o fums (mida < 1μm).

- Compostos de sofre: SO2, H2S, H2SO4, mercaptans, sulfurs…
- Compostos de nitrogen: NO, NO2, NOX, NH3, …
- Compostos de carboni: CO, CO2, CH4, HCT (COV’s), …
- Halògens i compostos halogenats: Cl2, HCl, HF, CFC, …
- Oxidants fotoquímics: O3, peròxids, aldehids, ….

- Emissió de radiacions electromagnètiques ionitzants i no ionitzants.
- Generació d’aigües residuals no sanitàries.
- Generació, emmagatzematge o manipulació de residus no considerats 

municipals, segons la classificació del Catàleg europeu de residus.
- Generació, emmagatzematge o manipulació de productes considerats 

perillosos per la normativa sectorial reguladora.
- Emmagatzematge o manipulació de productes que puguin suposar un risc 

sanitari.
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Càrrega de foc ponderada i corregida. - Trànsit de vehicles que l’activitat genera, en la mesura de què puguin 
provocar molèsties per sorolls, vibracions, fums o olors, o problemes en el 
trànsit de vehicles de la zona on s’ubica.

9.3. En funció de que en una indústria es donin,  de forma significativa, un o
diversos  dels  paràmetres  que  s’han  descrit  en  l’apartat  anterior,  aquesta  es
classificarà en un dels apartats següents:

a) Indústria tipus I. (sense impacte)
Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del 
seu procés productiu, les característiques de les matèries manipulades i/o 
emmagatzemades, o del seu volum, no tenen incidència ambiental 
significativa, més que aquella que provoquen:
 Els elements de ventilació, calefacció i climatització no relacionats amb el 

procés productiu, pel que fa a l’emissió:
- De soroll i vibracions.
- D’escalfors.
- D’aerosols.
- De vapor d’aigua, fums, compostos de sofre, de nitrogen i de carboni a 
l’atmosfera.

 El procés productiu o el funcionament de la maquinària de l’activitat pel 
que fa l’emissió de sorolls i vibracions.

En general, s’inclouen en aquest apartat les activitats recollides en
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
Aquestes activitats són compatibles amb l’ús d’habitatge sempre que pugui 
neutralitzar el seu impacte ambiental i sobre la seguretat i salut de les 
persones mitjançant l’adopció de mesures correctores.

b) Indústria tipus II. (de baix impacte)
Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del 
seu procés productiu, les característiques de les matèries manipulades i/o 
emmagatzemades, o del seu volum, poden tenir incidència ambiental pel 
que fa a l’emissió:

- De soroll i vibracions.
- D’escalfors.
- D’olors.
- D’aerosols.
- De vapor d’aigua, fums, compostos de sofre, de nitrogen i carboni a 

l’atmosfera, provocats exclusivament per instalꞏlació de combustió de 
productes fòssils derivats del petroli (benzina, gas-oil, fuel-oil, …).

- Generació d’aigües residuals no sanitàries que no requereixen 
tractament de depuració previ al seu abocament al clavegueram.

- Generació, emmagatzematge o manipulació, en petites quantitats, de 
residus no considerats municipals.

En general, s’inclouen en aquest apartat les activitats recollides en 
l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i annex II de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol
Aquestes activitats són compatibles amb l’ús d’habitatge, sempre que es 
pugui neutralitzar el seu impacte ambiental i sobre la seguretat i salut de les 
persones mitjançant l’adopció de mesures correctores.
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c) Indústria tipus III. (amb impacte)
Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del 
seu procés productiu, les característiques de les matèries manipulades i/o 
emmagatzemades, o del seu volum, tenen, d’acord amb els paràmetres 
definits en l’apartat 9.3., una incidència ambiental superior a la definida per 
la indústria de baix impacte.
Aquestes activitats són incompatibles amb l’ús d’habitatge, però s’admeten 
en contigüitat amb altres industrials o aïllades, amb les limitacions que 
estableixi la normativa sectorial, i sempre que s’adoptin les mesures 
correctores que correspongui
Aquestes activitats s’han d’ubicar en polígons industrials.

L'Ajuntament  podrà redactar  una O.M.  amb la  finalitat  de clarificar  els  tipus i
característiques d’indústries incloses a cada apartat anterior.
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10) Magatzem
Comprèn  les  activitats  destinades  a  la  conservació,  dipòsit  i  guarda  de
productes, on no es produeix cap manipulació,  tria, agrupament o subdivisió
dels  mateixos,  amb  exclusiu  subministrament  a  detallistes,  majoristes,
instalꞏladors, fabricants o distribuïdors i sense servei de venda directa.
Quan l'activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial o
comercial  contigua,  es  considerarà  tot  el  conjunt  com  integrat  a  l'activitat
principal.

11) Logístic
Comprèn  les  activitats  destinades  als  serveis  tecnològics  i  de
telecomunicacions i a les funcions de transport i distribució de mercaderies i de
productes en general, vinculats a les funcions de fragmentació de la càrrega i
de distribució de la ciutat.
S'inclouen en l'ús logístic els serveis tecnològics, serveis a la producció, serveis
informàtics, serveis de comunicació, recerca i desenvolupament, serveis a les
activitats comercials, serveis de transport i distribució de mercaderies (recaders
i  dependències  de  les  empreses  de  transport  destinades  a  la  recepció  de
paqueteria desagregada).

12) Serveis tècnics i mediambientals
...

13) Tallers de reparació de vehicles
Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles en el ram mecànic
i electricitat  com activitat mixta d'indústria i servei, que són compatibles amb
l'ús residencial.
No inclouen els  tallers  de planxisteria  o  pintura  que tindran la  consideració
d'indústria de tercera categoria.

 Estació de Servei
...

15) Aparcament
...

16) Servei Viari
...

17) Educatiu
...

18) Sanitari – Assistencial
...

19) Esportiu
...

20) Cultural
...

21) Associatiu
...

22) Administratiu
...

23) Religiós
...

24) Cementiri
...

25) Serveis Urbans

Magatzem
(Es suprimeix per quedar inclòs dins dels usos industrials)

Logístic
(Es suprimeix per quedar inclòs dins dels usos industrials)

10) Serveis tècnics i mediambientals
...
Tallers de reparació de vehicles
(Es suprimeix per quedar inclòs dins dels usos industrials)

11) Estació de Servei
...
12) Aparcament
...
13) Servei Viari
...
14) Educatiu
...
15) Sanitari – Assistencial
...
16) Esportiu
...
17) Cultural
...
18) Associatiu
...
19) Administratiu
...
20) Religiós
...
21) Cementiri
...
22) Serveis Urbans
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JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Article 172. Definicions generals 

S’efectua la seva modificació per tal de remetre a la normativa sectorial actualment vigent.

Es suprimeix lʹapartat 3) ja que les activitats amb incidència ambiental es troben incloses dins la normativa sectorial definida en lʹapartat 2)

Article 175. Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos globals

En lʹapartat 3.2) Ús terciari; sʹaclareix que el comerç a lʹengròs es considerarà Ús industrial per la gran quantitat dʹemmagatzematge que pot arribar a tenir i classificada dins lʹannex de la
classificació de les activitats

S’efectua la modificació de l’apartat 3.3) Ús industrial 
Es pot observar i de manera reiterada que les activitats de magatzem, i logístic queden incloses dins de les activitats industrials.
Per tant, i vista la legislació sectorial vigent, de la classificació general dʹactivitats, juntament amb els tallers de reparació de vehicles, ja inclosos en les activitats industrials, els usos
definits en lʹarticle 176, com Magatzem, Logístic i Tallers de reparació de vehicles; Es suprimeixin.

Article 176. Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos específics

Degut  a la falta dʹactualització  a la normativa de la Llei  1/2009 de 22 de desembre,  dʹordenació dʹequipaments  comercials, com a lʹinforme  realitzat en data 7 de  juny de  2019,  pel
Departament dʹEmpresa i Coneixement, en concret la Direcció General de Comerç, on posa de manifest la seva aplicació i per tant la nova definició dels establiments comercials, així com
els possibles al municipi, els PEC no singulars dins de sòl urbà i urbanitzable; i els PEC, MEC, GEC i GECT singulars, que es poden implantar en tots els àmbits on el planejament
urbanístic vigent admeti l’ús comercial.

S’efectua la modificació de l’apartat 3.9) Industrial,  en la seva totalitat.
Tot i que el nou redactat defineix millor el què es considera indústria i defineix millor la seva classificació en funció del seu impacte ambiental sobre la seguretat i la salut de les persones:

 Tipus I (sense impacte ambiental) i compatible amb lʹhabitatge
 Tipus II (amb baix impacte ambiental) i compatible amb lʹhabitatge
 Tipus III (amb impacte) i no compatible amb lʹhabitatge

En la normativa del POUM de 2009, es van classificar en 4 tipus, dels quals la tipus III i IV, resulten ser incompatibles en totes les zones definides en el sòl urbà residencial i per tant
només admeses en la zona industrial, dʹaquí que sʹhagin suprimit directament dels quadres dels usos de cada zona urbana residencial.

Per altra banda, les tipus I, que serien les compatibles amb lʹhabitatge de caràcter individual o familiar, que no molestarien als veïns, estan definides com activitats innòcues, i segons la
classificació de les activitats,  les activitats industrials innòcues no existeixen  i menys definides en lʹOrdenança Municipal reguladora de les activitats, que no existeix en el Municipi
dʹArtesa de Segre.

Tal i com sʹha comentat anteriorment, els usos de Magatzem, Logístic i Tallers de reparació de vehicles sʹhan suprimit per estar inclosos dins dels usos industrials.
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SECCIÓ  SEGONA.  REGULACIÓ  DE  LA  COMPATIBILITAT  DELS  USOS  I  LES
ACTIVITATS

Art. 181 Definició d'activitat classificada
1. EI sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instalꞏlacions que

es desenvolupin o realitzin en el terme municipal, serà regulat d'acord la Llei 3/1998 i,
en el seu cas, a través de les corresponents Ordenances Municipals.

2.
2. A tal efecte, s’entén per activitat classificada l'exercici o explotació d'una indústria,

taller, establiment, granja, instalꞏlació, magatzem o qualsevol altra actuació pública o
privada que afecti al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la
fauna o els béns.

Art. 182 Regulació específica dels usos i les activitats
Els  usos  i  activitats  s'ajustaran  a  les  determinacions  dels  tres  nivells  de  regulació
següents:
1. Les que s'estableixen per a cada zona (usos compatibles i admesos i usos prohibits).

2. Les que s'estableixen per a la situació relativa respecte altres usos.
3. Les que s'estableixin en relació al nivell d'incidència dels usos sobre l'entorn (d'acord

amb l'ordenança de "Regulació de la incidència sobre l'entorn de les activitats".)

4. “L’ordenança  de  regulació  de  l’incidència  sobre  la  regulació  de  les  activitats”
s’ajustarà  a  la  legislació  sectorial  vigent  en  matèria  de  contaminació  acústica,
contaminació atmosfèrica, contaminació lluminosa, contaminació electromagnètica i
gestió de residus

SECCIÓ  SEGONA.  REGULACIÓ  DE  LA  COMPATIBILITAT  DELS  USOS  I  LES
ACTIVITATS

Art. 181 Definició d'activitat classificada
1. EI sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instalꞏlacions que

es desenvolupin o realitzin en el terme municipal, serà regulat d'acord la Llei 20/2009
i 16/2015 o la que es trobi vigent en el corresponent moment i, en el seu cas, a través
de les corresponents Ordenances Municipals.

2. A tal efecte, s’entén per activitat classificada l'exercici o explotació d'una indústria,
taller, establiment, granja, instalꞏlació, magatzem o qualsevol altra actuació pública o
privada que afecti al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la
fauna o els béns.

Art. 182 Regulació específica dels usos i les activitats
Els  usos  i  activitats  s'ajustaran  a  les  determinacions  dels  tres  nivells  de  regulació
següents:
1. Les  que  s'estableixen  per  a  cada  zona (DO:dominant;  CO:  compatible;  CP:

complementari; NC: No compatible).
2. Les que s'estableixen per a la situació relativa respecte altres usos.
3. Les que s'estableixin en relació al nivell d'incidència dels usos sobre l'entorn (d'acord

amb l'ordenança de "Regulació de la incidència sobre l'entorn de les activitats".)
Aquelles activitats que puguin tenir incidència ambiental, tot i ser compatibles amb
l'habitatge,  però que puguin afectar a la  seguretat i  salut de les persones no són
tolerades  o  admeses  a  distàncies  inferiors  a  25  metres respecte  d’equipaments
culturals, religiosos, espectacles públics, assistencials, sanitaris i docents.

4. “L’ordenança  de  regulació  de  l’incidència  sobre  la  regulació  de  les  activitats”
s’ajustarà  a  la  legislació  sectorial  vigent  en  matèria  de  contaminació  acústica,
contaminació atmosfèrica, contaminació lluminosa, contaminació electromagnètica i
gestió de residus
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Article 181. Definició dʹactivitat classificada

S’efectua la seva modificació de l’apartat 1) per tal de remetre a la normativa sectorial actualment vigent.

Article 182. Regulació específica dels usos i les activitats

S’efectua la seva modificació de l’apartat 1)
La relació dels usos compatibles, admesos i prohibits per a cada zona que defineix aquest apartat no correspon al que realment sʹha definit en cada zona com són:
(DO:dominant; CO: compatible; CP: complementari; NC: No compatible).

S’efectua la seva modificació de l’apartat 3)
Vist que fins aquesta modificació, la normativa vigent no marcava una distància mínima entre les activitats que puguin afectar a la seguretat i la salut de les persones i els equipaments
públics amb elevada concurrència, ara quedarà definida a 25 metres.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

TÍTOL V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 252 Zonificació
Les zones i subzones de sòl urbà que fixa aquest POUM són les següents:

ZONA RESIDENCIAL I INDUSTRIAL
1. Zona de nucli antic
2. Zona d’eixample d’illa tancada
2a. Zona d’eixample d’illa oberta
2b. Zona d’eixample de comerç prioritari
2c. Zona d’eixample d’illa oberta no alineada a vial
3. Zona de bloc aïllat
4. Zona de cases en filera
5. Zona de cases unifamiliars aïllades
5a. Zona de cases unifamiliars aïllades alineació vial
6. Zona d’indústria entre mitgeres
7a. Zona d’indústria aïllada
7b. Zona d’indústria aïllada parcelꞏles 2-11, polígon 1 i 2
9. Zona de protecció del patrimoni historicoartístic i ambiental
10. Zona d’ordenació especial de zones perifèriques en nuclis agregats
11. Zona consolidada amb tipologia limitada

TÍTOL V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 252 Zonificació
Les zones i subzones de sòl urbà que fixa aquest POUM són les següents:

ZONA RESIDENCIAL I INDUSTRIAL
1. Zona de nucli antic
2. Zona d’eixample d’illa tancada
2a. Zona d’eixample d’illa oberta
2b. Zona d’eixample de comerç prioritari
2c. Zona d’eixample d’illa oberta no alineada a vial
3. Zona de bloc aïllat
4. Zona de cases en filera
5. Zona de cases unifamiliars aïllades
5a. Zona de cases unifamiliars aïllades alineació vial
6. Zona d’indústria entre mitgeres
7a. Zona d’indústria aïllada
7b. Zona d’indústria aïllada parcelꞏles 2-11, polígon 1 i 2
9. Zona de protecció del patrimoni historicoartístic i ambiental
10. Zona d’ordenació especial de zones perifèriques en nuclis agregats
11. Zona consolidada amb tipologia limitada
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ PRIMERA. ZONA DE NUCLI ANTIC – ZONA 1-1’

Art. 255 Condicions d’ús
(DO:dominant; CO: compatible; CP: complementari; NC: No compatible)
Condicions particulars:
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 100m2.
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
150m2.
(3)S’admeten únicament els petits tallers en planta baixa dels edificis d’habitatge.
(4)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatges, amb un límit màxim
de 150m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit (1)
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis (2)
7. Restauració (2)
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I (3)
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu (4)
18. Sanitari-assistencial (4)
19. Esportiu (4)
20. Cultural (4)
21. Associatiu (4)
22. Administratiu (4)
23. Religiós (4)
24. Cementiri
25. Serveis urbans

SECCIÓ PRIMERA. ZONA DE NUCLI ANTIC – ZONA 1-1’

Art. 255 Condicions d’ús
(DO:dominant; CO: compatible; CP: complementari; NC: No compatible)
Condicions particulars:
Per tota activitat a implantar en aquesta zona, s’haurà de justificar:
- Que l’emplaçament és accessible pels vehicles de prevenció,  extinció d'incendis i

salvaments.
- El compliment de la normativa vigent (Llei 3/2010,  de 18 de febrer) de prevenció i

seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 120m2. 
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
150m2. I aforament inferior a 150 persones
(3)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 200m2. i
potència inferior a 20kW

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 1
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració 2
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 3
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ SEGONA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA TANCADA – ZONA 2

Art.271 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 400m2.
(3)S’admeten únicament els petits tallers en planta baixa dels edificis d’habitatge.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis
7. Restauració
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles 3
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu 2
18. Sanitari-assistencial 2
19. Esportiu 2
20. Cultural 2
21. Associatiu 2
22. Administratiu 2
23. Religiós 2
24. Cementiri
25. Serveis urbans 2

SECCIÓ SEGONA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA TANCADA – ZONA 2

Art.271 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m2.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2

           MIQUEL ORTIZ TERRÉ - Arquitecte



MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ TERCERA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA – ZONA 2a

Art.276 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 400m2.
(3)S’admeten únicament els petits tallers en planta baixa dels edificis d’habitatge.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis
7. Restauració
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles 3
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu 2
18. Sanitari-assistencial 2
19. Esportiu 2
20. Cultural 2
21. Associatiu 2
22. Administratiu 2
23. Religiós 2
24. Cementiri
25. Serveis urbans 2

SECCIÓ TERCERA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA – ZONA 2a

Art.276 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ  QUARTA.  ZONA  D’EIXAMPLE  EN  ILLA  TANCADA  DE  COMERÇ
PRIORITARI – ZONA 2b

Art.281 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 400m2.
(3)S’admeten únicament els petits tallers en planta baixa dels edificis d’habitatge.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis
7. Restauració
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles 3
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu 2
18. Sanitari-assistencial 2
19. Esportiu 2
20. Cultural 2
21. Associatiu 2
22. Administratiu 2
23. Religiós 2
24. Cementiri
25. Serveis urbans 2

SECCIÓ  QUARTA.  ZONA  D’EIXAMPLE  EN  ILLA  TANCADA  DE  COMERÇ
PRIORITARI – ZONA 2b

Art.281 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ CINQUENA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA NO ALINEADA AL VIAL –
ZONA 2c

Art.286 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 400m2.
(3)S’admeten únicament els petits tallers en planta baixa dels edificis d’habitatge.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis
7. Restauració
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles 3
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu 2
18. Sanitari-assistencial 2
19. Esportiu 2
20. Cultural 2
21. Associatiu 2
22. Administratiu 2
23. Religiós 2
24. Cementiri
25. Serveis urbans 2

SECCIÓ CINQUENA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA NO ALINEADA AL VIAL –
ZONA 2c

Art.286 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ SISENA. ZONA D’EIXAMPLE BLOC – ZONA 3

Art.290 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són: 
CONDICIONS D’ÚS
(DO:dominant; CO:compatible; CP:complementari; NC:No compatible)
(1) S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2) S’admeten en locals que no superin els 400m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis
7. Restauració
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu 2
18. Sanitari-assistencial 2
19. Esportiu 2
20. Cultural 2
21. Associatiu 2
22. Administratiu 2
23. Religiós 2
24. Cementiri
25. Serveis urbans 2

SECCIÓ SISENA. ZONA D’EIXAMPLE BLOC – ZONA 3

Art.290 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són: 
CONDICIONS D’ÚS
(DO:dominant; CO:compatible; CP:complementari; NC:No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ SETENA. ZONA EDIFICACIÓ EN FILERA – ZONA 4

Art.294 Definició
CONDICIONS D’ÚS
(1) S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m2.
(2) S’admeten en locals que no superin els 400m2.
(3) S’admeten únicament els petits tallers en planta baixa dels edificis d’habitatge.
(4) S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim
de 250m2.
(5) Limitats a les instalꞏlacions imprescindibles per donar servei al sòl urbà.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit 1
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem 4
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient 5
13. Tallers de reparació de vehicles
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu 2
18. Sanitari-assistencial 2
19. Esportiu 2
20. Cultural 2
21. Associatiu 2
22. Administratiu 2
23. Religiós 2
24. Cementiri
25. Serveis urbans 2

SECCIÓ SETENA. ZONA EDIFICACIÓ EN FILERA – ZONA 4

Art.294 Definició
CONDICIONS D’ÚS
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 120m2. i
potència inferior a 20kW
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
150m2. I aforament inferior a 150 persones.
(3)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 200m2. I
aforament inferior a 150 persones.
(4) Limitats a les instalꞏlacions imprescindibles per donar servei al sòl urbà.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 2
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració 2
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient 4
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 3
15. Sanitari-assistencial 3
16. Esportiu 3
17. Cultural 3
18. Associatiu 3
19. Administratiu 3
20. Religiós 3
21. Cementiri
22. Serveis urbans 3
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ VIUTENA . ZONA EDIFICACIÓ AÏLLADA – ZONA 5

Art.297 Regulació de l’ordenació
(DO:dominant;CO:compatible;CP:complementari;NC:No compatible)

(1) S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2) S’admeten en locals que no superin els 400m2.
(3) S’admeten únicament els petits tallers en planta baixa dels edificis d’habitatge.
(4) S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim 
de 250m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit 1
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 3
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem 4
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles 3
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu 2
18. Sanitari-assistencial 2
19. Esportiu 2
20. Cultural 2
21. Associatiu 2
22. Administratiu 2
23. Religiós 2
24. Cementiri
25. Serveis urbans     

SECCIÓ VIUTENA . ZONA EDIFICACIÓ AÏLLADA – ZONA 5

Art.297 Regulació de l’ordenació
(DO:dominant;CO:compatible;CP:complementari;NC:No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 120m2. I
potència inferior a 20kW
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
150m2.
(3)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 400m2. I
aforament inferior a 150 persones

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 3
15. Sanitari-assistencial 3
16. Esportiu 3
17. Cultural 3
18. Associatiu 3
19. Administratiu 3
20. Religiós 3
21. Cementiri
22. Serveis urbans     
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

SECCIÓ NOVENA. ZONES INDUSTRIALS

Art.298 Definició
Correspon a les zones definides en el polígon industrial El Pla i el sector de sòl urbà
industrial que ocupa les finques del “Nogués” i “Lluch”.
Qualificació per a indústria existent en sol urbà.
Es divideix per tipologia en:
- indústria entre mitgeres (6)
- indústria aïllada (7a)
- indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 i 12 del polígon 1 i 2 (7b). 

Art. 299 Determinacions per la indústria entre mitgeres (6)

1. Tipus edificable.
Edificació arrenglerada segons alineació de vial.

2. Parcelꞏlació.
S’admet  l’agrupació  de  parcelꞏles  per  obtenir  majors  dimensions,  però  no  la
subdivisió en altres menors.
Parcelꞏla mínima                              425,00m2

Front mínim de parcelꞏla                    412,00m2

3. Línia d’edificació.
Està fixada en el plànol de parcelꞏlació. 

4. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat neta màxima d’edificació de parcelꞏla és d’1,10 m2st/m2 sòl.

5. Fondària edificable màxima.
La fondària edificable màxima és de trenta cinc metres (35,00m.).

6. Pla de referència.
Se situarà a la cota de la vorera en el punt mig de cada tram.

7. Ocupació de parcelꞏla.
L’ocupació màxima de la parcelꞏla ve donada pels gàlibs que s’indiquen al plànol
corresponent de parcelꞏlació.

8. Separació a vials, zones verdes i partions.
Les separacions de les edificacions respecte dels límits a vials i zones verdes seran
de 5m. Els límits amb les parcelꞏles veïnes també seran de 5m.

9. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes.
L’alçada reguladora màxima es fixa en 10,00m., equivalents a planta baixa i  una
planta pis.

10. Planta baixa
La cota del paviment de la planta baixa se situarà obligatòriament entre dos plans
situats a 0,60m per sobre i 0,60m per sota del Pla de referència.

11. Soterranis.
Es permet la construcció de soterranis en la mateixa ocupació que en planta baixa.

12. Esglaonat de l’edificació.
El  rengle  es  podrà  esglaonar  de  manera  que  cadascun  dels  trams  en  que  es
divideixi agrupi un mínim de dos naus. Malgrat tot, si la pendent del carrer és igual o
inferior al 1,60 %, els rengles de naus afectades s’organitzaran en un sol tram.

13. Patis.
S’hi prohibeix qualsevol tipus d’edificació.

SECCIÓ NOVENA. ZONES INDUSTRIALS  – ZONA 6 i 7

Art.298 Definició
Correspon a les zones definides en el polígon industrial El Pla i el sector de sòl urbà
industrial que ocupa les finques del “Nogués” i “Lluch”.
Qualificació per a indústria existent en sol urbà.
Es divideix per tipologia en:
- indústria entre mitgeres (6)
- indústria aïllada (7a)
- indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 i 12 del polígon 1 i 2 (7b).

Art. 299 Determinacions per la indústria entre mitgeres (6)

1. Tipus edificable.
Edificació arrenglerada segons alineació de vial.

2. Parcelꞏlació.
S’admet l’agrupació de parcelꞏles per obtenir majors dimensions, però no la subdivisió
en altres menors.
Parcelꞏla mínima                              425,00m2

Front mínim de parcelꞏla                    412,00m2

3. Línia d’edificació.
Està fixada en el plànol de parcelꞏlació. 

4. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat neta màxima d’edificació de parcelꞏla és d’1,10 m2st/m2 sòl.

5. Fondària edificable màxima.
La fondària edificable màxima és de trenta cinc metres (35,00m.).

6. Pla de referència.
Se situarà a la cota de la vorera en el punt mig de cada tram.

7. Ocupació de parcelꞏla.
L’ocupació  màxima de la  parcelꞏla  ve donada pels  gàlibs  que s’indiquen al  plànol
corresponent de parcelꞏlació.

8. Separació a vials, zones verdes i partions.
Les separacions de les edificacions respecte dels límits a vials i zones verdes seran
de 5m. S'edificaran sempre de partió a partió.

9. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes.
L’alçada  reguladora  màxima es  fixa  en  15,00m.,  equivalents  a  planta  baixa  i  una
planta pis.

10. Planta baixa
La cota del paviment de la planta baixa se situarà obligatòriament entre dos plans
situats a 0,60m per sobre i 0,60m per sota del Pla de referència.

11. Soterranis.
Es permet la construcció de soterranis en la mateixa ocupació que en planta baixa.

12. Esglaonat de l’edificació.
El rengle es podrà esglaonar de manera que cadascun dels trams en que es divideixi
agrupi un mínim de dos naus. Malgrat tot, si la pendent del carrer és igual o inferior al
1,60 %, els rengles de naus afectades s’organitzaran en un sol tram.

13. Patis.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

14. Del projecte de les edificacions.
El projecte de les edificacions de cada rengle serà unitari, en el que fa referència a
l’aspecte exterior.

15. Ús d’habitatge.
No és permès l’ús d’habitatge.

16. Mitgeres.
a. És  obligatòria  la  construcció  d’una  paret  mitgera  de  quinze  centímetres

(15,00cm.) com a mínim, de separació entre naus, llevat  que de la Normativa
contra incendis es derivés una dimensió superior.

b. Tots els propietaris de parcelꞏles tenen l’obligació de construir, en el seu terreny,
la paret mitgera.

c. Els fonaments de tots els elements estructurals o no de la nau, han de restar
inclosos en els límits de la parcelꞏla.

d. En  el  cas  que  per  raons  topogràfiques  hi  hagi  una  diferència  de  nivell  entre
parcelꞏles veïnes, que faci necessària la construcció d’un mur de contenció de
terres, és obligació de tot propietari construir-lo sense ultrapassar els límits de la
parcelꞏla.

e. En  cas  que  les  activitats  que  es  realitzin  en  dues  parcelꞏles  veïnes  puguin
comportar un risc d’incendi, tot i que cap de les dues estigui classificada com a
activitat  perillosa,  ambdós propietats estaran obligats a fer la paret  mitgera de
15,00 cm. (en total 30,00 cm.) i  de prendre les mesures adients de prevenció
d’incendis.

f. Excepcions.
f.1.- Si hi ha acord entre els propietaris de dues parcelꞏles veïnes, es permetrà la

construcció d’una sola paret mitgera (mantenint els 15,00 cm. com a mínim) i si
cal un sol mur de contenció de terres.
Es  permetrà  també  la  construcció  dels  fonaments  i  elements  estructurals
conjuntament.

f.2.- En el cas que el propietari d’una parcelꞏla, en el moment d’anar a edificar, es
trobi edificada la parcelꞏla o parcelꞏles veïnes, i previ acord amb els veïns, no
tindrà necessitat de construir mitgeres i, en el seu cas, els murs de contenció,
però si a abonar la meitat de les despeses de la seva construcció.

g. Buits en mitgeres.
No es permet l’obertura de buits en mitgeres.

h. Mitgeres vistes.
Totes les mitgeres que quedin a la vista, tindran la consideració de façanes.  El
disseny  i  els  materials  a  emprar  es  correspondran  a  aquesta  consideració.
L’obligació de tractar convenientment les mitgeres que quedin a la vista recaurà en
aquell que edifiqui en darrer lloc.
Totes les mitgeres al descobert per la no construcció de la parcelꞏla veïna, seran
arrebossades i pintades amb coherència amb la façana principal.

Només  s'hi  admetran  aquelles  construccions  auxiliars  per  a  Serveis  Tècnics,
marquesines d'Aparcament i molls de càrrega i descàrrega, que no computaran en
ocupació, però sí en edificabilitat.

14.  Ús d’habitatge.
No és permès l’ús d’habitatge.

15. Mitgeres.
a. És obligatòria la construcció d’una paret mitgera de quinze centímetres (15,00cm.)

com a mínim, de separació entre naus, llevat que de la Normativa contra incendis
es derivés una dimensió superior.

b. Tots els propietaris de parcelꞏles tenen l’obligació de construir, en el seu terreny, la
paret mitgera.

Els fonaments de tots els elements estructurals o no de la nau, han de restar inclosos
en els límits de la parcelꞏla.

d. En  el  cas  que  per  raons  topogràfiques  hi  hagi  una  diferència  de  nivell  entre
parcelꞏles  veïnes,  que  faci  necessària  la  construcció  d’un  mur  de  contenció  de
terres, és obligació de tot propietari construir-lo sense ultrapassar els límits de la
parcelꞏla.

e.  En  cas  que  les  activitats  que  es  realitzin  en  dues  parcelꞏles  veïnes  puguin
comportar un risc d’incendi,  tot i que cap de les dues estigui classificada com a
activitat perillosa, ambdós propietats estaran obligats a fer la paret mitgera de 15,00
cm. (en total 30,00 cm.) i de prendre les mesures adients de prevenció d’incendis.

f.  Buits en mitgeres.
No es permet l’obertura de buits en mitgeres.

g. Mitgeres vistes.
Totes les mitgeres que quedin a la vista, tindran la consideració  de façanes.  El
disseny  i  els  materials  a  emprar  es  correspondran  a  aquesta  consideració.
L’obligació de tractar convenientment les mitgeres que quedin a la vista recaurà en
aquell que edifiqui en darrer lloc.
Totes les mitgeres al descobert per la no construcció de la parcelꞏla veïna, seran
arrebossades i pintades amb coherència amb la façana principal.

 Divisió horitzontal
Es permet,  sempre i  quan el nombre d’establiments per parcelꞏla es reguli  dins el
perímetre màxim de la construcció principal, on cada establiment tingui una superfície
útil mínima de 375 m2 i façana mínima a carrer principal de 12 m.
L'edificabilitat i les construccions auxiliars es repartiran equitativament, en proporció al
% d'ocupació que formi part cada entitat amb el conjunt de la parcelꞏla.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Article 299. Determinacions per la indústria entre mitgeres (6)

S’efectua la seva modificació de l’apartat 8) Separació a vials, zones verdes i partions
Es suprimeix la incongruència del final de lʹapartat de poder separar‐se a les partions veïnes 5 metres. Sempre seran edificables de partió a partió.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 9) Alçada reguladora màxima i nombre de plantes
Sʹaugmenta lʹalçada de 10 a 15 metres degut a que els camions que porten material per a descarregar, necessiten més de 10 metres per a poder deixar el material en lʹinterior de les naus.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 13) Patis
Feta la diferenciació del articulat anterior entre les construccions principals  i les auxiliars, no té cap sentit prohibir qualsevol tipus dʹedificació que no sigui principal,  i per tant les
auxiliars, com Serveis tècnics, marquesines dʹaparcament i molls de càrrega i descàrrega, sʹhi puguin ubicar.

Es suprimeix l’apartat 14) Del projecte de les edificacions
El fet que no es determinin les característiques de com han de ser els rengles unitaris pel que fa a lʹaspecte exterior, i que cada parcel∙la sigui de propietat privada, i per tant, impossible de
que els projectes es realitzin de manera unitària, ni de realitzar un pla especial que ho defineixi. Sʹha preferit suprimir aquest apartat per la impossibilitat dʹaplicació.

Es suprimeix el subapartat f) Excepcions de lʹapartat 16) Mitgeres.
Són dues excepcions en les que hi ha dʹhaver avinença entre els veïns actuals, que no tenen perquè ser sempre els mateixos, i per tant, amb possibles problemes de veïnatge. Així doncs
sʹha cregut més preferible que cada construcció tingui la seva mitgera pròpia i dins la seva parcel∙la. 

Es crea l’apartat 16) Divisió horitzontal
Tot i que el parcel∙lari existent per a indústria entre mitgeres, i el que es recupera en aquesta modificació, fa molt difícil la divisió horitzontal. 
Lʹexistència dʹhaver realitzat una divisió horitzontal fa que sʹhagi de regular i dʹaquesta manera quedin ben legalitzats els establiments industrials que sʹhan creat.
Els nous establiments industrials és limitaran a una façana mínima de 12 metres i una superfície útil de 375 m2 per tal de no ser massa diferenciades a les existents.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

Art. 300.1 Determinacions per la indústria aïllada (7a)

1. Tipus edificable.
La zona està destinada a la indústria aïllada,  amb l’edificació  separada respecte
dels límits de la parcelꞏla.

2. Parcelꞏlació.
La parcelꞏlació que proposa és la que figura al plànol de parcelꞏlació corresponent.
S’admet  l’agrupació  de  parcelꞏles  per  obtenir  majors  dimensions,  però  no  la
subdivisió en altres menors.

Parcelꞏla mínima                              1.500,00 m2

Front mínim de parcelꞏla                       25,00 m2

3. Ocupació de parcelꞏla.
L’ocupació màxima de la parcelꞏla per l’edificació serà del 60%.

4. Perímetre màxim d’ocupació.
El  perímetre  màxim d’ocupació  d’indústria  aïllada  (7a)  tant  de  les  construccions
principals com de les auxiliars, vindrà definit per unes línies paralꞏleles als límits de
la parcelꞏla situades respecte de l’alienació vial i zona verda, a 8,00 m. i respecte als
altres límits,  a  5,00 m. excepte per les parcelꞏles que per motius compositius o
adaptació es fixen més grans. S’exclouen les edificacions consolidades.

5. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat màxima neta d’edificació de parcelꞏla és de 0,75 m2st/m2 sòl.

6. Planta baixa.
La planta baixa serà aquella que la cota del paviment de la qual se situï a un metre,
com a màxim, per damunt de la cota del terreny definitiu, anivellat o no. Quan, degut
a  les  pendents  del  vial,  existeixi  més d’una  planta  que se situï  dins  dels  límits
establerts tindrà consideració de planta baixa, per a cada tram de front de parcelꞏla,
la de posició inferior.

7. Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima es fixa en 10 m, equivalents a planta baixa i una planta
pis.

8. Ús d’habitatge.
Es  permetrà  la  construcció  d’un  únic  habitatge  per  cada  1.500  m2 de  parcelꞏla
destinat al personal de guàrdia i vigilància.

9. Aparcament.
Es  preveurà  dins  de  cada  parcelꞏla  una  plaça  d’aparcament  per  cada  1,50
treballadors  o  per  cada  200  m2 edificats. Cada  plaça  tindrà  una  superfície
rectangular mínima de 2,20x4,50 m.

10. Molls de càrrega i descàrrega
Es preveurà  els  molls  de  càrrega i  descàrrega  necessaris  per  tal  que aquestes
operacions es realitzin  sempre a l’interior  de la parcelꞏla  i  en cap cas envaeixin
l’espai públic.

11. Construccions auxiliars.
Les  construccions  auxiliars  o  annexes,  independents  de  la  principal,  únicament
s’admeten  en  aquesta  zona  sempre  que  no  superin  el  percentatge  màxim
d’ocupació i l’índex d’edificabilitat establert i s’ajustin al que s’especifica al punt 4
d’aquest article.

Art. 300.1 Determinacions per la indústria aïllada (7a)

1. Tipus edificable.
La zona està destinada a la indústria aïllada,  amb l’edificació separada respecte
dels límits de la parcelꞏla.

2. Parcelꞏlació.
La parcelꞏlació que proposa és la que figura al plànol de parcelꞏlació corresponent.
S’admet  l’agrupació  de  parcelꞏles  per  obtenir  majors  dimensions,  però  no  la
subdivisió en altres menors.

Parcelꞏla mínima                              1.500,00 m2

Front mínim de parcelꞏla                       25,00 m2

3. Ocupació de parcelꞏla.
L’ocupació màxima de la parcelꞏla per l’edificació serà del 60%.

4. Perímetre màxim d’ocupació.
El  perímetre màxim d’ocupació  de les  construccions principals  vindrà  definit  per
unes línies paralꞏleles als límits de la parcelꞏla situades respecte de l’alienació vial i
zona  verda,  a  8,00  m.  i  respecte  als  altres  límits,  a  5,00  m.  excepte  per  les
parcelꞏles que per motius compositius o adaptació es fixen més grans. S’exclouen
les edificacions auxiliars.

5. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat màxima neta d’edificació de parcelꞏla és de 0,75 m2st/m2 sòl.

6. Planta baixa.
La planta baixa serà aquella que la cota del paviment de la qual se situï a un metre,
com a màxim, per damunt de la cota del terreny definitiu, anivellat o no. Quan, degut
a les  pendents  del  vial,  existeixi  més d’una  planta  que se situï  dins  dels  límits
establerts tindrà consideració de planta baixa, per a cada tram de front de parcelꞏla,
la de posició inferior.

7. Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima es fixa en 15 m, equivalents a planta baixa i una planta
pis.

8. Ús d’habitatge.
No es permet la construcció de cap habitatge. A excepció d’aquelles activitats les
quals  i  amb  motius  degudament  justificats  es  destini  al  personal  de  guàrdia  i
vigilància.

9. Aparcament.
Es preveurà dins de cada parcelꞏla i/o establiment una plaça d’aparcament per cada
200 m2 edificats. Cada plaça tindrà una superfície rectangular mínima de 2,50x5,00
m.

10. Molls de càrrega i descàrrega
Es preveurà  els  molls  de  càrrega i  descàrrega  necessaris  per  tal  que  aquestes
operacions  es realitzin  sempre a l’interior  de la parcelꞏla  i  en cap cas envaeixin
l’espai públic.

11. Construccions auxiliars.
Les  construccions  auxiliars  o  annexes,  independents  de  la  principal,  com  són
Serveis  Tècnics,  marquesines  d'Aparcament  i  molls  de  càrrega  i  descàrrega,  o
aquelles  pròpies  de  l'activitat  degudament  justificades,  únicament  s’admeten  en
aquesta zona sempre que no superin el percentatge màxim d’ocupació.

12. Divisió horitzontal
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Art. 300.2 Determinacions per la indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 del polígon 1
i 12 del polígon 2 (7b). 

 Aquesta definició es realitza per donar solució a la unió de les parcelꞏles 2 a 11 del
polígon 1 i la parcelꞏla 12 del polígon 2, proposta aportada per la propietat de les
mateixes. Aquesta unió dona com a resultat una parcelꞏla única i indivisible amb
unes  característiques  urbanístiques  homogènies  que  mantenen  els  paràmetres
edificatoris ja existents.

 Tipus edificable.
La zona està destinada a la indústria aïllada,  amb l’edificació  separada respecte
dels límits de la parcelꞏla. Aquestes separacions seran:
- 13.55m a la part sud de la parcelꞏla 13 del polígon 2
- 5.00m a la part est de la parcelꞏla 19 del polígon 2
- 6.40m a la part sud de la parcelꞏla 19 del polígon 2
- 31.50m al carrer C, situat a l’oest de la parcelꞏla en direcció nord-sud
- 4.40m al carrer A, situat al sud de la parcelꞏla en direcció est-oest
- 8.00m al carrer D, situat a l’est de la parcelꞏla en direcció nord-sud

 Parcelꞏlació.
La parcelꞏlació a complir és la que figura al plànol de parcelꞏlació corresponent. 
Parcelꞏla mínima                              1.500,00 m2

Front mínim de parcelꞏla                         25,00 m
 Ocupació de parcelꞏla.

L’ocupació màxima de la parcelꞏla per l’edificació serà del 60%.
 Perímetre màxim d’ocupació.

El perímetre màxim d’ocupació d’indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 del polígon 1
i  12 del  polígon 2 (7b) tant  de les construccions principals  com de les auxiliars,
vindrà definit per unes línies paralꞏleles als límits de la parcelꞏla situades respecte
de l’alienació vial i zona verda, segons es defineixen al punt 2 d’aquest article.

 Edificabilitat neta.
L’edificabilitat màxima neta d’edificació de parcelꞏla és de 0,81 m2st/m2 sòl.

 Planta baixa.
La planta baixa serà aquella que la cota del paviment de la qual se situï a un metre,
com a màxim, per damunt de la cota del terreny definitiu, anivellat o no. Quan, degut
a  les  pendents  del  vial,  existeixi  més d’una  planta  que se situï  dins  dels  límits
establerts tindrà consideració de planta baixa, per a cada tram de front de parcelꞏla,
la de posició inferior.

 Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima es fixa en 10 m, equivalents a planta baixa i una planta
pis.

 Ús d’habitatge.
Es  permetrà  la  construcció  d’un  únic  habitatge  per  cada  1.500  m2 de  parcelꞏla
destinat al personal de guàrdia i vigilància.

Es permet, sempre i quan el nombre d’establiments per parcelꞏla es reguli dins el
perímetre  màxim  de  la  construcció  principal,  on  cada  establiment  tingui  una
superfície útil mínima de 140 m2 i façana mínima a carrer principal de 9 m.
L'edificabilitat i les construccions auxiliars es repartiran equitativament, en proporció
al % d'ocupació que formi part cada entitat amb el conjunt de la parcelꞏla

Art. 300.2 Determinacions per la indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 del polígon 1
i 12 del polígon 2 (7b). 

1. Aquesta definició es realitza per donar solució a la unió de les parcelꞏles 2 a 11 del
polígon 1 i la parcelꞏla 12 del polígon 2, proposta aportada per la propietat de les
mateixes. Aquesta unió dona com a resultat una parcelꞏla única i indivisible amb
unes  característiques  urbanístiques  homogènies  que  mantenen  els  paràmetres
edificatoris ja existents.

2. Tipus edificable.
La zona està destinada a la indústria aïllada,  amb l’edificació separada respecte
dels límits de la parcelꞏla. Aquestes separacions seran:
- 13.55m a la part sud de la parcelꞏla 13 del polígon 2
- 5.00m a la part est de la parcelꞏla 19 del polígon 2
- 6.40m a la part sud de la parcelꞏla 19 del polígon 2
- 31.50m al carrer C, situat a l’oest de la parcelꞏla en direcció nord-sud
- 4.40m al carrer A, situat al sud de la parcelꞏla en direcció est-oest
- 8.00m al carrer D, situat a l’est de la parcelꞏla en direcció nord-sud

3. Parcelꞏlació.
La parcelꞏlació a complir és la que figura al plànol de parcelꞏlació corresponent. 
Parcelꞏla mínima                              1.500,00 m2

Front mínim de parcelꞏla                         25,00 m
4. Ocupació de parcelꞏla.

L’ocupació màxima de la parcelꞏla per l’edificació serà del 60%.
5. Perímetre màxim d’ocupació.

El perímetre màxim d’ocupació d’indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 del polígon 1
i 12 del polígon 2 (7b) de les construccions principals vindrà definit per unes línies
paralꞏleles als límits de la parcelꞏla situades respecte de l’alienació vial i zona verda,
segons es defineixen al punt 2 d’aquest article. S’exclouen les edificacions auxiliars.

6. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat màxima neta d’edificació de parcelꞏla és de 0,81 m2st/m2 sòl.

7. Planta baixa.
La planta baixa serà aquella que la cota del paviment de la qual se situï a un metre,
com a màxim, per damunt de la cota del terreny definitiu, anivellat o no. Quan, degut
a les  pendents  del  vial,  existeixi  més d’una  planta  que se situï  dins  dels  límits
establerts tindrà consideració de planta baixa, per a cada tram de front de parcelꞏla,
la de posició inferior.

8. Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima es fixa en 15 m, equivalents a planta baixa i una planta
pis.

9. Ús d’habitatge.
No es permet la construcció de cap habitatge. A excepció d’aquelles activitats les
quals  i  amb  motius  degudament  justificats  es  destini  al  personal  de  guàrdia  i
vigilància.
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 Aparcament.
Es  preveurà  dins  de  cada  parcelꞏla  una  plaça  d’aparcament  per  cada  1,50
treballadors  o  per  cada  200  m2 edificats.  Cada  plaça  tindrà  una  superfície
rectangular mínima de 2,20x4,50 m.

 Molls de càrrega i descàrrega
Es preveurà  els  molls  de  càrrega i  descàrrega  necessaris  per  tal  que aquestes
operacions es realitzin  sempre a l’interior  de la parcelꞏla  i  en cap cas envaeixin
l’espai públic.

 Construccions auxiliars.
Les  construccions  auxiliars  o  annexes,  independents  de  la  principal,  únicament
s’admeten  en  aquesta  zona  sempre  que  no  superin  el  percentatge  màxim
d’ocupació i l’índex d’edificabilitat establert i s’ajustin al que s’especifica al punt 5
d’aquest article.

Art. 301 Determinacions comuns a les zones i sistemes
1. Agrupació de parcelꞏles

Es permet l’agrupació de parcelꞏles. L'edificació sobre la nova parcelꞏla es regularà
segons les ordenances que corresponguin a la superfície que en resulti.

2. Alçada reguladora
L'alçada reguladora màxima es determina en cada cas. Per sobre d'aquesta alçada
es permetrà que sobresurtin solament les xemeneies i elements tècnics puntuals.
En funció dels processos de producció es permetran alçades majors sempre que
estiguin degudament justificades, mitjançant Informes Tècnics convincents, avalats
pels Serveis Territorials de la Conselleria d’indústria.
Es  tindrà  especial  cura  de  les  condicions  estètiques  d’aquests  elements  que
sobresurten.

3. Alçada lliure o útil entre plantes
L'alçada lliure mínima en locals que hagin d'estar ocupats per personal, serà de dos
amb cinquanta metres (2,50 m.). L'alçada lliure mínima en planta soterrani serà de
dos amb vint metres (2,20 m.).

4. Planta soterrani
1. Es permet  la construcció  de soterranis  en la mateixa ocupació que la planta

baixa.
2. No es permet en planta soterrani l'ús d'habitatges ni la de locals d'ús permanent

de personal. 
3. Les plantes soterrani no es computaran en l’edificabilitat permesa per a cada

parcelꞏla.
5.    Reculades de l'edificació

EI tipus de reculada per motius compositius a les parcelꞏles d'indústria entre mitgeres,
es  permet  a  totes  les  façanes  amb  l'única  obligatorietat  de  mantenir  la  línia
d'edificació en els 90,00 cm. adjacents a la mitgera.

10. Aparcament.
Es  preveurà  dins  de  cada  parcelꞏla  una  plaça  d’aparcament  per  cada  1,50
treballadors  o  per  cada  200  m2 edificats.  Cada  plaça  tindrà  una  superfície
rectangular mínima de 2,50x5,00 m.

11. Molls de càrrega i descàrrega
Es preveurà  els  molls  de  càrrega i  descàrrega  necessaris  per  tal  que  aquestes
operacions  es realitzin  sempre a l’interior  de la parcelꞏla  i  en cap cas envaeixin
l’espai públic.

12.Construccions auxiliars.
Les  construccions  auxiliars  o  annexes,  independents  de  la  principal,  com  són
Serveis  Tècnics,  marquesines  d'Aparcament  i  molls  de  càrrega  i  descàrrega,  o
aquelles  pròpies  de  l'activitat  degudament  justificades,  únicament  s’admeten  en
aquesta zona sempre que no superin el percentatge màxim d’ocupació.

13.Divisió horitzontal
Es permet, sempre i quan el nombre d’establiments per parcelꞏla es reguli dins el
perímetre  màxim  de  la  construcció  principal,  on  cada  establiment  tingui  una
superfície útil mínima de 140 m2 i façana mínima a carrer principal de 9 m.
L'edificabilitat i les construccions auxiliars es repartiran equitativament, en proporció
al % d'ocupació que formi part cada entitat amb el conjunt de la parcelꞏla

Art. 301 Determinacions comuns a les zones i sistemes
1. Agrupació de parcelꞏles

Es permet l’agrupació de parcelꞏles. L'edificació sobre la nova parcelꞏla es regularà
segons la superfície resultant i a la zona a que pertanyi.

2. Alçada reguladora
L'alçada reguladora màxima es determina en cada cas. Per sobre d'aquesta alçada
es permetrà que sobresurtin solament les xemeneies i elements tècnics puntuals. En
funció dels processos de producció es permetran alçades majors sempre que estiguin
degudament  justificades,  mitjançant  Informes  Tècnics  convincents,  avalats  pels
Serveis Territorials de la Conselleria d’indústria.
Es  tindrà  especial  cura  de  les  condicions  estètiques  d’aquests  elements  que
sobresurten.

3.     Alçada lliure o útil entre plantes
L'alçada lliure mínima en locals que hagin d'estar ocupats per personal, serà de dos
amb cinquanta metres (2,50 m.). L'alçada lliure mínima en planta soterrani serà de
dos amb vint metres (2,20 m.).

4.    Planta soterrani
4. Es permet la construcció de soterranis en la mateixa ocupació que la planta

baixa.
5. No es permet en planta soterrani l'ús d'habitatges ni la de locals d'ús permanent

de personal. 
6. Les plantes soterrani no es computaran en l’edificabilitat permesa per a cada

parcelꞏla.
5.    Reculades de l'edificació

No es permeten en cap zona
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6.    Tanques
La tanca del  carrer  i  zona verda,  en aquest  cas  serà  unitària  per  a  tota  la  zona
d’indústria entre mitgeres.
L’administració  actuant,  podrà redactar  el  corresponent  projecte de tanca,  projecte
que  s’haurà  d’incorporar  a  tots  els  expedients  d’edificació  que  es  presentin  per
aquesta zona.
La tanca posterior i entre veïns serà massissa en una alçada màxima de 2,00m.
Quan  per  divisió  horitzontal  es  creïn  nous  establiments  industrials,  els  espais  no
edificables anteriors i posteriors es podran delimitar com a continuació de la mitgera
interna, a través de les tanques de separació entre propietats privades a nivell  de
terreny. 

7. Edificacions auxiliars
No s'admeten edificacions auxiliars, distintes de la principal, que suposin un augment
del percentatge màxim d'ocupació i de l'índex d'edificabilitat establert.

8.    Espais no edificables
Els  espais  que  enfronten  els  vials  es  podran  utilitzar  exclusivament  per  a
estacionament i/o moll de càrrega i descàrrega s’enjardinaran tots els espais lliures
que  no  tinguin  una  funció  concreta  i  es  tindrà  especial  cura  de  les  franges  que
enfronten els vials.  En tot cas,  el projecte d’enjardinament  haurà d'acompanyar el
d'edificació per demanar la preceptiva llicència.
Es preveurà un arbre cada 50,50 m2 de parcelꞏla no ocupats per l'edificació com a
mínim i  els molls  de càrrega i  descàrrega suficients,  perquè aquestes operacions
puguin efectuar-se a l'interior de la parcelꞏla.
En tot moment s'haurà d'assegurar la bona imatge i conservació dels espais lliures
enjardinats o no.

9.     Accés
Es permetrà la construcció d'un gual pavimentat que tindrà la mateixa amplada que la
porta  corresponent,  les  despeses  aniran  a  càrrec  de  l'empresa  propietària  de  la
parcelꞏla.

10.   Condicions d’ús
a. Ús industrial.

L'ús  global  és  l'industrial  i  d'emmagatzematge,  sempre  que  per  les
característiques de l'activitat o material i productes utilitzats, es garanteixi que
no s'engendren situacions de perill per a la salut i la seguretat públiques i els
efectes  perjudicials  al  medi  siguin  degudament  corregits.  Les  activitats
industrials admeses són les definides en la Llei 3/1998 de la Intervenció Integral
de  l’Administració  ambiental  (IIAA)  i  el  seu  Reglament  aprovat  pel  Decret
136/1999.

6.    Tanques
Segons l'article 129.

7.    Edificacions auxiliars
S'admeten les edificacions auxiliars o annexes, independents de la principal, com són
Serveis  Tècnics,  marquesines  d'Aparcament,  molls  de  càrrega  i  descàrrega,  o
aquelles pròpies de l'activitat degudament justificades, i computaran en ocupació i/o
edificabilitat segons la zona on pertanyin.
Les zones d'emmagatzematge no són edificacions auxiliars

8.    Espais no edificables
Els espais a front de vials es podran utilitzar exclusivament per a Serveis Tècnics,
marquesines d’aparcament i/o moll de càrrega i descàrrega.
La resta d'espais lliures que no tinguin una funció concreta s’enjardinaran i es tindrà
especial  cura  de  les  franges  que  enfronten  els  vials.  En  tot  cas,  el  projecte
d’enjardinament  haurà  d'acompanyar  el  d'edificació  per  demanar  la  preceptiva
llicència.
Es preveurà un arbre cada 50,50 m2 de parcelꞏla no ocupats per l'edificació com a
mínim i  els  molls  de càrrega i  descàrrega suficients,  perquè aquestes operacions
puguin efectuar-se a l'interior de la parcelꞏla.
En tot moment s'haurà d'assegurar la bona imatge i conservació dels espais lliures
enjardinats o no.
Les zones d'emmagatzematge no són admeses dins dels espais no edificables

9.     Accés
Es permetrà la construcció d'un gual pavimentat que tindrà la mateixa amplada que la
porta  corresponent,  les  despeses  aniran  a  càrrec  de  l'empresa  propietària  de  la
parcelꞏla.

10.   Condicions d’ús
a.   Ús industrial.

Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del seu
procés  productiu,  les  característiques  de  les  matèries  manipulades  i/o
emmagatzemades, o del seu volum, d’acord amb la legislació vigent, ja sigui la
Llei  20/2009  i/o  16/2015  i,  en  el  seu  cas,  a  través  de  les  corresponents
Ordenances Municipals, tenen incidència ambiental.
Aquestes activitats són incompatibles amb l’ús d’habitatge, però són admissibles
en  contigüitat  amb  altres  usos  industrials  i/o  de  manera  aïllada,  amb  les
limitacions  que  estableixi  la  normativa  sectorial,  i  sempre  que  s’adoptin  les
mesures correctores que correspongui.
En establiments  afectats  per  la legislació  d’accidents  greus es solꞏlicitaran els
informes necessaris versus la normativa d’activitats, Reial decret 840/2015, de 21
de setembre,  pel  qual  s’aproven mesures  de control  dels  riscos  inherents  als
accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, plans 
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I Sorolls i vibracions
II Fums i pols
III Emanacions nocives, olors i vapors
IV Aigües residuals
V Explosius
VI Incendis
VII Malalties contagioses
VIII Radiacions

b. Ús comercial.
S'admet  l'ús  comercial  pel  que  fa  als  establiments  dedicats  a  la  venda  de
maquinària agrícola, de transport i industrial, així com els establiments dedicats
a exposició de vehicles i mobles. Aquesta activitat comercial s'admet quan els
establiments  industrials  veïns  siguin  de  naturalesa  i  efectes  que  no  ho
impedeixin  per  causa  d’incompatibilitat  entre  usos,  atesa  la  prioritat  de  l’ús
industrial.

c. Habitatges.
...

d’autoprotecció,  planificació  de les  emergències (PLASEQCAT)i  s'indicaran les
distàncies de les zones d’intervenció i d’alerta.

b. Ús comercial.
S'admeten els  Establiments  comercials  singulars  (ECS),  ja  siguin  PEC,  MEC,
GEC i GECT singulars, (article 9.5 del Decret Llei 1/2009).  com poden ser  els
establiments de venda a l’engròs, els  establiments dedicats essencialment a la
venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària,
de  materials  per  a  la  construcció  i  articles  de  sanejament,  i  els  centres  de
jardineria i vivers. 
Aquesta activitat comercial s'admet quan els establiments industrials veïns siguin
de naturalesa i efectes que no ho impedeixin per causa d’incompatibilitat entre
usos, atesa la prioritat de l’ús industrial.

c. Habitatges.
...
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA
NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Article 300.1. Determinacions per la indústria aïllada (7a) 

S’efectua la seva modificació de l’apartat 4) Perímetre màxim dʹocupació
Tot i que les distàncies a llindars de parcel∙la es mantenen igual, aquestes només seran dʹaplicació per a les construccions principals i sʹexclouen les construccions auxiliars.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 7) Alçada reguladora màxima
Sʹaugmenta lʹalçada de 10 a 15 metres degut a que els camions que porten material per a descarregar, necessiten més de 10 metres per a poder deixar el material en lʹinterior de les naus.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 8) Ús dʹhabitatge 
Actualment no hi ha necessitat dʹhabitatges en aquesta zona, i per tant quedarà prohibida la construcció; a excepció dʹaquelles activitats que degudament justificades necessitin personal
de guàrdia i vigilància.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 9) Aparcament
Degut a què cada vegada els vehicles tenen les dimensions més grans; el que es redefineix són les dimensions mínimes de les plaçes, de 2,20x4,50m a 2,50x5,00m

S’efectua la seva modificació de l’apartat 11) Construccions auxiliars
Tal i com sʹha fet en lʹarticulat anterior, es redefineixen les construccions auxiliars, que puguin ser independents de la construcció principal i que es puguin ubicar de manera justificada,
dins dels espais lliures de les parcel∙les, computant el corresponent percentatge dʹocupació i sense limitar‐se a les distàncies a llindars de la parcel∙la.

Es crea l’apartat 12) Divisió horitzontal
La necessitat de petits establiments industrials, ja sigui per dimensions inferiors a la indústria entre mitgeres, com al resultat de poder fer la divisió horitzontal de les naus principals
dʹaquesta zona, per a petits empresaris del Municipi, es crea la possibilitat de la divisió horitzontal per aquesta zona.
El desenvolupament del  polígon industrial “El Pla” ha portat a terme que alguna construcció principal sʹhagi subdividit de manera il∙legal i amb la corresponent problemàtica que
comporta el fet que no estigui ben regulat, com és el repartiment de lʹedificabilitat sobrant, com de les construccions auxiliars. 
Els nous establiments industrials és limitaran a una façana principal mínima de 9 metres i una superfície útil mínima de 140 m2 per tal de no ser massa diferenciades a les existents.

Article 300,2. Determinacions per la indústria aïllada a les parcel∙les 2‐11 i 12 del polígon 1 i 2 (7b)

Es  realitzen  els  mateixos  canvis  que  sʹhan  previst  per   la   indústria  aïllada,  en  els  apartats  5)  Perímetre  màxim  dʹocupació;  8)  Alçada  reguladora  màxima;    9)  Ús  dʹhabitatge;  10)
Aparcament; 12) Construccions auxiliars i 13) Divisió horitzontal. 

Article 301. Determinacions  comuns a les zones i sistemes

S’efectua la seva modificació de l’apartat 1) Agrupació de parcel∙les
Com que el redactat fa referència a unes ordenances inexistents, es proposa un nou redactat en relació a la superfície resultant i segons la zona a què pertanyi.
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NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 5) Reculades de lʹedificació
El parcel∙lari i la delimitació de les construccions es troba tan ben definit, ja sigui mitjançant els articles corresponents com els plànols de planejament que fins el moment no sʹha realitzat
cap reculada, i per tant es creu oportú que es prohibeixin.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 6) Tanques
Vist que lʹadministració actuant no ha realitzat mai cap projecte de tanca per incorporar als expedients dʹedificació, i tal i com sʹha fet en alguna altra modificació de Normativa del
POUM, es creu més oportú que les tanques segueixin les determinacions de lʹarticle 129, on queden molt ben definides.
Per altra banda, i com que a partir dʹaquesta modificació, hi haurà la possibilitat de realitzar divisió horitzontal, i per tant subdividir els espais lliures en relació als nous establiments
industrials, es determinen les característiques de com hauran de ser les noves tanques entre les diferents propietats.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 7) Edificacions auxiliars
Tal i com sʹha fet en lʹarticulat anterior, es redefineixen les construccions auxiliars, que puguin ser independents de la construcció principal i que es puguin ubicar de manera justificada,
dins dels espais lliures de les parcel∙les, computant el corresponent percentatge dʹocupació i sense limitar‐se a les distàncies a llindars de la parcel∙la.
En aquest apartat queda definit que qualsevol zona dʹemmagatzematge no tindrà consideració de construcció auxiliar.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 8) Espais no edificables
Tal i com sʹhan canviat els paràmetres i determinacions de les construccions auxiliars, en aquest apartat, es defineix que els fronts de vials puguin ser pels Serveis Tècnics, marquesines
dʹaparcaments i molls de càrrega i descàrrega, però mai per emmagatzematge.

S’efectua la seva modificació de l’apartat 10) Condicions dʹús
Es realitza un nou redactat dʹacord amb totes les modificacions realitzades als usos industrials i actualitzats a la legislació sectorial corresponent.
Es menciona lʹaplicació de la legislació dʹaccidents greus per a substàncies perilloses les quals només es poden ubicar en el polígon industrial “El Pla” i amb les corresponents mesures
correctores i informes sectorials pertinents i competents en la matèria.

Per aplicació de la normativa de la Llei 1/2009 de 22 de desembre, dʹordenació dʹequipaments comercials, com a lʹinforme realitzat en data 7 de juny de 2019, pel Departament dʹEmpresa
i Coneixement, en concret la Direcció General de Comerç, on posa de manifest la seva aplicació i per tant la nova definició dels establiments comercials, així com els possibles al municipi,
els PEC no singulars dins de sòl urbà i urbanitzable; i els PEC, MEC, GEC i GECT singulars, que es poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús
comercial; i per tant es modifica lʹapartat b) Ús comercial 
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SECCIÓ ONZENA. ZONA D’ORDENACIÓ ESPECIAL DE ZONES PERIFÈRIQUES EN
NUCLIS AGREGATS – ZONA 10
Art. 315 Definició

CONDICIONS D'ÚS
(DO:dominant;CO:compatible;CP:complementari;NC:No compatible)

SECCIÓ ONZENA. ZONA D’ORDENACIÓ ESPECIAL DE ZONES PERIFÈRIQUES EN
NUCLIS AGREGATS – ZONA 10
Art. 315 Definició
CONDICIONS D'ÚS
(DO:dominant;CO:compatible;CP:complementari;NC:No compatible)
Condicions particulars:
Per tota activitat a implantar en aquesta zona, s’haurà de justificar:
- Que l’emplaçament és accessible pels vehicles de prevenció, extinció d'incendis

i salvaments.
- El compliment de la Llei 3/2010,  de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en

matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 150m2.
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
200m2. I aforament inferior a 150 persones.
(3)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 250m2, i
potència inferior a 20kW
(4)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 400m2, i
sempre  i  quan  hagi  obtingut  la  corresponent  llicència  ambiental,  i  hagi  adoptat  les
mesures correctores degudament justificades per a què el seu impacte ambiental i la
seguretat i salut de les persones sigui igual que la indústria tipus I
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DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis
7. Restauració
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
     9.d) Indústria tipus IV
10. Magatzem
11. Logístic
12. Serveis tècnics i medi ambient
13. Tallers de reparació de vehicles
14 . Estació de servei
15.  Aparcament
16.  Servei viari
17. Educatiu
18. Sanitari-assistencial
19. Esportiu
20. Cultural
21. Associatiu
22. Administratiu
23. Religiós
24. Cementiri
25. Serveis urbans

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
     4.a) Residencial especial
     4.b) Residencial mòbil
     4.c) Turisme rural
     4.d) Hoteler

5. Comerç
    5.a) Petit Establiment Comercial 1
    5.b) Mitjà Establiment Comercial 
    5.c) Gran Establiment Comercial 

6. Oficines i serveis 2
7. Restauració 2
8. Recreatiu 2
9. Industrial
    9.a) Indústria tipus I 3
    9.b) Indústria tipus II 4
    9.c) Indústria tipus III

10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans
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JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Articles 252, 255, 271, 276, 281, 286, 290, 294, 297 i 315. Condicions dʹÚs de cada zona de sòl urbà residencial.

Sʹadeqüen les taules corresponents al nou llistat dʹusos que es defineixen en aquesta modificació, 22 en total.
Per altra banda, sʹha observat vàries incongruències o incompatibilitats dels diferents usos amb la tipologia edificatòria de cada zona, com ha estat:

 Lʹús industrial tipus I, compatible per la zona de casc antic, i en canvi en la zona dʹeixample totalment incompatible, tot i que la tipus I i II, eren compatibles amb lʹhabitatge.
 En la zona dʹeixample Bloc (3) que lʹús dʹunihabitatge sigui compatible en el POUM vigent, i en aquesta modificació serà incompatible.
 En la zona dʹedificació en Filera (4) que lʹús del Plurihabitatge i Hoteler sigui compatible en el POUM vigent, i en aquesta modificació serà incompatible.
 En la zona dʹordenació especial de zones perifèriques en nuclis agregats (10) els usos no siguin molt similars als de la zona de casc antic

Per altra banda, les condicions particulars de cada ús, dins de cada zona, sʹhan ordenat en relació a les diferents tipologies edificatòries, sent més similars les zones dʹeixample 2, 2a, 2b, 2c
i 3; les que dominen lʹhabitatge unifamiliar com són les zones 4 i 5, i finalment la zona de casc antic i les perifèriques per als nuclis agregats especialment 1 i 10.
Dʹaquesta manera les limitacions de superfícies, aforaments i potències estaran dʹacord amb la normativa classificatòria dʹactivitats, per tal de tenir menys o més incidència; i cada vegada
que aquesta és modifiqui sigui automàticament, ben aplicada a cada zona i segons la tipologia dominant edificatòria.
També sʹha vetllat que aquestes condicions particulars, no es trepitgin entre les diferents zones, i en el cas dels usos industrials estiguin ben definits per ubicar‐los al polígon industrial
“El Pla”.

A més a més, per les zones de casc antic i perifèriques serà necessari el compliment de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria dʹincendis i vinculant lʹinforme de bombers i/o
protecció civil, per tal de què lʹactivitat sigui accessible.
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SECCIÓ  SEGONA.  CONDICIONS  GENERALS  DE  LES  INSTALꞏLACIONS
AGROPECUÀRIES

Art. 364 Construccions destinades a explotacions agrícoles (coberts agrícoles)
La construcció de coberts agrícoles i de magatzems en el sòl no urbanitzable, sense
perjudici de les limitacions generals per aquestes construccions i del que aquest POUM
determini per a cada zona, han de complir les següents condicions:

a. Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de
maquinària  quan  estiguin  vinculades  a  una  explotació  agrícola  o  ramadera  ja
existent.

b. No es permet la seva ubicació a mes de 25 m de les cases o masies existents
vinculades, a menys de 10 m de límits de propietat, i a menys de 25 m de l’aresta
exterior de la calçada (línia blanca) de carreteres i d'altres explotacions i masies no
vinculades. Referent a la xarxa viaria de camins rurals i local s’aplicarà l'art 348.7.

c. Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 9 m, excepte
les instalꞏlacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major
alçada.

d. En  els  llocs  on  sigui  freqüent  l'arbrat,  es  projectarà  i  plantarà  al  llarg  de  les
edificacions fileres d'arbres, d'una classe característica del lloc, en una proporció
mínima d'un arbre cada 5 m de longitud, a l'objecte de matisar l'impacte visual de la
construcció.

Caldrà  justificar  la  necessitat  de  la  construcció  en  relació  amb  l’explotació  agrària,
considerant explotació el conjunt de finques agrícoles i la ramaderia. Si l’explotació està
formada per vàries finques, també s’ha de justificar la ubicació de la construcció.

SECCIÓ  SEGONA.  CONDICIONS  GENERALS  DE  LES  INSTALꞏLACIONS
AGROPECUÀRIES

Art. 364 Construccions destinades a explotacions agrícoles (coberts i magatzems
agrícoles)
La  construcció  de  coberts  i  magatzems  agrícoles  i  de  magatzems  en  el  sòl  no
urbanitzable, sense perjudici de les limitacions generals per aquestes construccions i del
que aquest POUM determini per a cada zona, han de complir les següents condicions:

a. Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de
maquinària  quan  estiguin  vinculades  a  una  explotació  agrícola  o  ramadera  ja
existent.

b. No es permet la seva ubicació a mes de 25 m de les cases o masies existents
vinculades, a menys de 10 m de límits de propietat, i a menys de 25 m de l’aresta
exterior de la calçada (línia blanca) de carreteres i d'altres explotacions i masies no
vinculades. Referent a la xarxa viaria de camins rurals i local s’aplicarà l'art 348.7.

c. Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 9 m, excepte
les instalꞏlacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major
alçada.
En  cap  cas  seran  utilitzats  com  a  habitatge  i  es  realitzaran  sense  instalꞏlació
d’aigua ni clavegueram ni enllumenat, que depenguin de la xarxa pública general.

d. En  els  llocs  on  sigui  freqüent  l'arbrat,  es  projectarà  i  plantarà  al  llarg  de  les
edificacions fileres d'arbres, d'una classe característica del lloc, en una proporció
mínima d'un arbre cada 5 m de longitud, a l'objecte de matisar l'impacte visual de la
construcció.

Caldrà  justificar  la  necessitat  de  la  construcció  en  relació  amb  l’explotació  agrària,
considerant explotació el conjunt de finques agrícoles i la ramaderia. Si l’explotació està
formada per vàries finques, també s’ha de justificar la ubicació de la construcció.

Quan la construcció d'un cobert i/o magatzem agrícola en sòl no urbanitzable, no es trobi
vinculat a cap activitat econòmica agropecuària, i la superfície existent de la parcelꞏla
sigui inferior a la unitat mínima de conreu, establerta per la legislació vigent; actualment
el decret 169/1983, de 12 d’abril (DOGC 330 de 20 de maig) pel qual s’estableixen les
unitats mínimes de conreu, es podrà construir un petit  cobert, magatzem per a ús agrari,
de productes agrícoles, d'eines del camp i de maquinària amb una superfície inferior a
l’1% de la superfície de la parcelꞏla existent,  sent  com a màxim de 80 m2, amb els
mateixos condicionants b. c. d. Anteriors.
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JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.

Article 364. Construccions destinades a explotacions agrícoles (coberts agrícoles)

Es crea un nou apartat final, en el que es dona la possibilitat de poder construir un cobert o magatzem agrícola, tot i no tenir vinculada una activitat econòmica agrícola o ramadera en
la parcel∙la existent, i que a més a més, tampoc arribi a tenir la unitat mínima de conreu estipulada segons lʹarticle 346. Divisions i segregacions de finques.
Tal i com diu lʹarticle 47 de la Llei dʹUrbanisme, Règim dʹús del sòl no urbanitzable:
“Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret dʹús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, dʹacord amb la naturalesa rústica dels terrenys.”.
Tot i  així  es creu oportú que aquestes  noves  construccions  tinguin  un  ús  agrícola o ramader,  sense  ànims  de lucre,  siguin  inferiors a 80 m2, i  mai  seran un habitatge,  ni  tindran
instal∙lació dʹaigua ni clavegueram ni enllumenat que depengui de la xarxa municipal
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I.I.‐ NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES
MODIFICATS DE LES NORMES

URBANÍSTIQUES DEL POUM DʹARTESA DE
SEGRE
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TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

CAPÍTOL 5. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Art. 42 Actes subjectes a llicències
1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,  tots els actes de transformació o

utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres.
2. Resten subjectes a la llicència urbanística les actuacions següents:
...
3. No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d'urbanització previstes en els

plans i els projectes degudament aprovats, ni les parcelꞏlacions o la divisió de finques
incloses en un projecte de reparcelꞏlació.

4. Les ordenances municipals, en els termes establerts per la normativa de règim local i
en funció de l'entitat de les obres o les actuacions a fer, poden substituir la necessitat
d'obtenir la llicència urbanística per una comunicació prèvia de la persona interessada
a  l'administració  municipal.  Les  llicències  s'atorguen  sens  perjudici  de  la  resta
d'autoritzacions  que siguin  preceptives d'acord  amb la  legislació  de règim local  o
sectorial.

5. La  subjecció  a  prèvia  llicència  abraça  totes  les  operacions  indicades  a  l'apartat
anterior, realitzades dins l’àmbit territorial d'aquest POUM, encara que sobre l'acte de
què es tracti sigui exigida autorització d'una altra administració.

6. Les  llicències  tindran  caràcter  de  document  públic.  Les  llicències  no  impliquen
l'autorització municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontant,
ni per a altres usos o activitats relacionats amb l'obra autoritzada.

7. A part  de  les  llicències  esmentades  als  apartats  anteriors,  les  activitats  que  es
pretenguin realitzar estaran subjectes a la corresponent tramitació ambiental.
La  documentació  per  a  la  solꞏlicitud  de  l'exercici  d'activitats  s'haurà  d'adaptar  al
contingut de l'Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per efectuar la intervenció de la
Llei  3/2010,  del  18  de  febrer,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en
establiments, activitats, infraestructures i edificis; i de la Llei 16/2015, de 21 de juliol
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica o aquella que es trobi
vigent en la data de solꞏlicitud.
Atès que les comunicacions ambientals  s’han de formalitzar  un cop acabades les
obres, cal haver obtingut prèviament la llicència/comunicació d’obres i, si s’escau, la
1a utilització.

TÍTOL II: PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I ÚS

CAPÍTOL  1.  REGULACIÓ  DELS  SISTEMES  D'ORDENACIÓ  DE
L'EDIFICACIÓ

SECCIÓ SEGONA. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES GENERALS

Subsecció sisena. Definició dels Paràmetres referits a l'edificació

Art. 100 Edificació auxiliar i instalꞏlacions i/o altres elements
1. Les edificacions auxiliars són les construccions amb sostre edificable computable,

independents o adossades a l’edificació principal, i que acullen usos complementaris
al principal. Com per exemple, garatges, casetes de serveis, porxos independents,
coberts per usos diversos, i altres similars. 

2. Les instalꞏlacions  i/o  altres  elements,  són  les  construccions  de  servei  a  les
edificacions principals sense sostre de coberta, com per exemple, piscines, pistes de
tennis, frontons, barbacoes, i altres similars.

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DELS PARÀMETRES COMUNS ALS DIFERENTS
SISTEMES D'ORDENACIÓ

Subsecció tercera. Condicions paràmetres referits a l'edificació

Art. 133 Edificació principal i edificació auxiliar
1. En les edificacions auxiliars la seva alçada no serà superior a planta baixa.

Les instalꞏlacions i altres elements no superaran l’alçada màxima establerta per les
tanques.

2.  Les construccions auxiliars poden constituir element independent de les principals.
Les instalꞏlacions i altres elements podran situar-se lliurement a la parcelꞏla 

2. L'edificabilitat i l'ocupació de la parcelꞏla on s'estableixin per coeficient d'edificabilitat i
percentatge d'ocupació, seran el resultat de sumar les edificacions, tant les principals
com les auxiliars.
Les instalꞏlacions i altres elements sense coberta o sense accés no es consideraran
sostre edificable computable. 

3. Les  construccions  auxiliars  i  instalꞏlacions  en  zones  segons  tipologia  residencial,
hauran de mantenir les separacions als límits establerts segons la LLEI 5/2006, de 10
de  maig,  del  llibre  cinquè  del  Codi  civil  de  Catalunya,  relatiu  als  drets  reals.
Concretament al CAPÍTOL VI, Relacions de veïnatge, SECCIÓ PRIMERA, Relacions
de contigüitat.
En relació a l’alienació vial i zona verda serà d’1m o la que es especifiqui en cada
zona.

5.  No es poden realitzar construccions auxiliars ni instalꞏlacions ni altres elements als
patis d’illa a no ser que la normativa especifica de cada zona així ho indiqui.
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS USOS I ACTIVITATS

SECCIÓ PRIMERA. CLASSIFICACIÓ DELS USOS I LES ACTIVITATS

Art. 172 Definicions generals
1. S'entén per activitat aquella acció concreta que ocupa un espai i que està dirigida a la

producció, l'intercanvi i el consum.
2. La classificació general d'activitats serà la establerta per:

Àmbit català: 
 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

activitats recreatives. 
 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics

i activitats recreatives. 
 Llei  3/2010,  del  18  de  febrer,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte. 
 Llei  2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,  administratives,  financeres i  del

sector públic. 
 Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
 Llei  16/2015,  de  21  de  juliol  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de

l'Administració de la Generalitat  i  dels  governs locals  de Catalunya i  d'impuls de
l'activitat econòmica. 

 Llei 5/2017, de del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector  públic  i  de  creació  i  regulació  dels  impostos  sobre  grans  establiments
comercials,  sobre  estades  en establiments  turístics,  sobre  elements  radio  tòxics,
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

Àmbit estatal: 
 Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i

de determinats serveis. 
 Llei  14/2013,  de  27  de  setembre,  de  suport  a  emprenedors  i  la  seva

internacionalització. * Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat. 

 Real  Decret  Llei  8/2014,  de  4  de  juliol,  d’aprovació  de  mesures  urgents  per  al
creixement, la competitivitat i l’eficiència. 

 Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 
 Reial Decret 127/2015, de 27 de febrer, pel que s’integren els centres de finestreta

única  empresarial  i  la  finestreta  única  de  la  Directiva  de  Serveis  en  els  Punts
d’Atenció a l’Emprenedor. 

 Reial  Decret  513/2017,  de  22  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’instalꞏlacions de protecció contra incendis. 

I la que estigui en vigor en el corresponent moment
La  concreció  de  cadascuna  de  les  activitats  adscrites  per  cada  ús  es  poden
determinar en una ordenança específica.

3.  S'entén  per  instalꞏlació  aquell  conjunt  d'edificis,  d'equipaments,  de  maquinària  i
d’infraestructures de què es compon un establiment  o centre on s'exerceix una o
diverses activitats.

Art. 173 Zonificació i usos
En la regulació detallada de cada zona s'estableixen els usos que s'hi admeten. Aquests
usos s'hauran d'ajustar a la regulació i a la definició establerta en aquest capítol.

Art. 174 Classificació dels usos
A  efectes  d'aquest  POUM  i  del  seu  posterior  desenvolupament,  s'estableixen  els
següents criteris de classificació d'usos:

a. Segons  la  seva  funció  urbanística.  EI  Pla,  atenent  a  la  diferent  funció  
urbanística, classifica els usos com a: generals i específics

b. Segons  la  permissibilitat:  EI  Pla,  atenent  al  diferent  grau  de  permissibilitat,  
classifica  els  usos  com  a  dominants,  compatibles,  no  compatibles  i  
complementaris.

c. Segons el domini. EI Pla, segons aquest criteri diferencia entre els usos públics, 
privats i colꞏlectius.

d. Segons el seu caràcter provisional o disconforme.

Art. 175 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos globals
1. Els  usos globals  són els  que el  POUM estableix  genèricament  per  a  determinats

àmbits i sectors de desenvolupament de les seves determinacions i pels sistemes en
les diferents categories de sòl.

2. Als efectes de definir l'ús o usos dominants en un determinat espai, els usos  
específics s'agrupen en els següents usos globals.

1) Ús residencial
2) Ús terciari
3) Ús industrial
4) Ús rural
5) Ús de comunicacions
6) Ús d'equipaments comunitaris i serveis tècnics
7) Ús d'espais lliures

3. EI present POUM defineix els usos globals de la forma següent:
1. Ús residencial

És  aquell  ús  referit  a  l'allotjament  prolongat  de  les  persones  en  edificis
condicionats per aquesta funció en unitats anomenades habitatges.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global residencial els usos
específics d'habitatge, unifamiliar i plurifamiliar, i de residència.

2. Ús terciari
Comprèn les activitats de tipus comercial que consisteix a posar a disposició del
mercat interior béns, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en què
les  mercaderies  siguin  sotmeses  a  processos  de  transformació,  tractament  o
condicionament  que  són  usuals  en  el  comerç.  Aquesta  activitat  es  pot
desenvolupar a l'engròs i al detall. A l'engròs es considerarà ús industrial
Es considera activitat de serveis la què consisteix a la prestació de serveis
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  terciari  els  usos
específics de comerç, oficines i serveis, residencial-hoteler,  residencial-especial,
restauració, recreatiu, estació de servei i aparcament. (classificació segons article
176).

3. Ús industrial
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Comprèn les activitats de tipus industrial, magatzem, logístic i tallers de reparació
de vehícles
Es  consideren  activitats  industrials  les  dirigides  a  l'obtenció,  reparació,
manteniment,  transformació o reutilització de productes industrials,  a l'envasat i
embalatge  així  com  a  l'aprofitament,  recuperació  i  eliminació  de  residus  o
subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics
utilitzats.
El comerç a l'engròs es considerarà industrial  per la quantitat d'emmagatzematge
a tenir.

4. Ús rural
Comprèn  aquelles  activitats  que  són  pròpies  del  medi  rural  destinades  a
l'explotació i aprofitament sostenible dels recursos naturals, agrícoles, silvícoles,
etc. incloses les petites explotacions de caràcter familiar i artesà d'elaboració de
productes derivats de la pròpia explotació agrícola o ramadera.
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  rural  els  usos
específic agrícola, ramader, forestal i ecològic-paisatgístic.

5. Ús de comunicacions
Comprèn les activitats i  instalꞏlacions destinades  al  transport  de les persones i
mercaderies que conformen la xarxa de comunicacions del territori  i articulen la
mobilitat del municipi. Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global
d’infraestructura de comunicació l'ús específic de serveis viaris.

6. Ús d'equipaments comunitaris
Inclou  aquells  usos  o  activitats  al  servei  directe  dels  ciutadans  per  la  seva
educació,  assistència  sanitària,  enriquiment  cultural,  pràctica  de  l'esport,  i  tots
aquells que impliquin una millora de la seva qualitat de vida en la ciutat.
Les  presents  Normes  Urbanístiques  inclouen  dins  l'ús  global  d'equipament  els
usos  específics  següents:  educatiu,  sanitari,  assistencial,  esportiu,  cultural,
associatiu, administratiu, religiós,  cementiri.
També comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, i de
serveis  relacionats  amb  el  transport  rodat.  S’inclouen  dins  l'ús  global  de
Equipaments  els  usos  específics  següents:  serveis  tècnics  i  mediambientals  i
serveis urbans.

7. Ús d'espais lliures
Comprèn  el  conjunt  d'espais  no edificats  protegits  o  aquells  altres  parcialment
edificats destinats a l'esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans, així com les del gaudi
del  paisatge  a  desenvolupar  en  els  espais  oberts  amb  funcionalitat  múltiple,
ambiental,  de  lleure,  pedagògica,  entre  d'altres.  Les  presents  Normes
Urbanístiques inclouen dins l'ús global d'espais lliures l'ús específic del lleure.

Art. 176 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos específics
1. Els usos específics són els que el POUM estableix detalladament per a les zones i

sistemes en les diferents categories de sòl.
2.  Als efectes de regular la seva implantació, el Pla defineix i determina els usos 

específics següents:
                1. Unihabitatge

2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
5. Comerç
6. Oficines i serveis

                7. Restauració
8. Recreatiu

                9. Industrial
              10. Serveis tècnics i mediambientals    
              11. Estació de servei.
              12. Aparcament.
              13. Serveis viaris
              14. Educatiu.
              15. Sanitari-assistencial.
              16. Esportiu.
              17. Cultural.
              18. Associatiu.
              19. Administratiu

20. Religiós.
              21. Cementiri
              22. Serveis urbans.
3. EI present POUM defineix els usos específics de la forma següent:

1) Unihabitatge
...
2) Plurihabitatge
...
3) Habitatge rural
...
4) Residencial
...
5) Comerç
Als  efectes  que  estableix  la  Llei  1/2009  de  22  de  desembre  d'ordenació  dels
equipaments comercials, són establiments comercials els locals, construccions,
instalꞏlacions o espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats
comercials, tant si  aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o
ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb
mitjans automàtics.
Els establiments comercials poden ésser de caràcter individual o colꞏlectiu.
Els establiments de caràcter colꞏlectiu són integrats per un conjunt d’establiments
situats  en  un  o  diversos  edificis,  en  els  quals  es  duen  a  terme  les  activitats
respectives d’una manera empresarial independent, com són el centre comercial.
En aquesta categoria no s’inclou la restauració ni les activitats lúdiques.
Tenint en compte la categoria de l’establiment, els tipus d’establiments comercials
es classifiquen en funció de la superfície de venda:
   a) Per raó de superfície:

 Petits establiments comercials (PEC): establiments individuals o colꞏlectius,
amb una superfície de venda inferior a 800 m².

 Mitjans establiments comercials (MEC): establiments, individuals o colꞏlectius,
amb una superfície de venda igual o superior a 800 m² i inferior a 1.300 m².

 Grans establiments comercials (GEC): establiments individuals o colꞏlectius,
amb una superfície de venda igual o superior als 1.300 m² i inferior a 2.500
m².

 Grans establiments comercials territorials (GECT): establiments individuals o
colꞏlectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m².
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b) Per raó de la singularitat de l'establiment :
Establiments comercials singulars (ECS) els quals a més a més es classifiquen
en funció de la seva superfície seguint la classificació anterior.
Seguint la classificació anterior, en el municipi d'Artesa de Segre, atesa la seva
condició de municipi que compta amb menys de 5000 habitants, només és
possible la implantació de les categories d’establiments comercials següents:

a) Els PEC no singulars, només en sòl urbà i urbanitzable on l'ús residencial
sigui dominant, i sempre que no configurin un GEC colꞏlectiu o un GECT
(article 9.2 del Decret Llei 1/2009).
b)  Els PEC, MEC, GEC i GECT singulars, que es poden implantar en tots
els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial (article
9.5 del Decret Llei 1/2009).

En Sòl no urbanitzable, els únics establiments comercials admesos són els PEC
dedicats a la venda directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin.
6) Oficines i Serveis
...
7) Restauració
...
8) Recreatiu
...
9) Industrial

9.1. Es consideren indústries:
a. Les activitats dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, transformació

o reutilització de productes industrials, l’envasat i embalatge, així com 
l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, 
qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics 
emprats.

b. Els emmagatzematges industrials i de comerç a l’engrós.
c. Els tallers de reparació i els estacionaments de vehicles destinats al 

transport colꞏlectiu de persones i al transport de mercaderies.
d. Els tallers de reparació de vehicles.
e. Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats compreses en els 

punts anteriors. S’inclouen, a més, els emmagatzematges de qualsevol 
tips d’establiment quan la seva càrrega de foc total, ponderada i 
corregidasigui superior o igual al que prevegi la legislació vigent. En cas 
que la càrrega de foc no arribi a aquest valor es classificarà com a 
integrant de l’ús al qual serveix el magatzem.

9.2. Les indústries es classifiquen en funció del seu impacte ambiental i sobre la
seguretat i la salut de les persones, en atenció als següents paràmetres:

- Emissió de soroll i vibracions.
- Emissió d’escalfors.
- Emissió d’aerosols.
- Emissió d’olors.
- Emissió de substàncies contaminants a l’atmosfera, especialment:

- Partícules sedimentables (mida > 30μm), en suspensió (mida > 10 μm), 
respirables (mida > 1μm), o fums (mida < 1μm).

- Compostos de sofre: SO2, H2S, H2SO4, mercaptans, sulfurs…
- Compostos de nitrogen: NO, NO2, NOX, NH3, …
- Compostos de carboni: CO, CO2, CH4, HCT (COV’s), …

- Halògens i compostos halogenats: Cl2, HCl, HF, CFC, …
- Oxidants fotoquímics: O3, peròxids, aldehids, ….

- Emissió de radiacions electromagnètiques ionitzants i no ionitzants.
- Generació d’aigües residuals no sanitàries.
- Generació, emmagatzematge o manipulació de residus no considerats 

municipals, segons la classificació del Catàleg europeu de residus.
- Generació, emmagatzematge o manipulació de productes considerats 

perillosos per la normativa sectorial reguladora.
- Emmagatzematge o manipulació de productes que puguin suposar un risc 

sanitari.
- Càrrega de foc ponderada i corregida.
- Trànsit de vehicles que l’activitat genera, en la mesura de què puguin 

provocar molèsties per sorolls, vibracions, fums o olors, o problemes en el 
trànsit de vehicles de la zona on s’ubica.

9.3. En funció de que en una indústria es donin,  de forma significativa, un o
diversos  dels  paràmetres  que  s’han  descrit  en  l’apartat  anterior,  aquesta  es
classificarà en un dels apartats següents:

a) Indústria tipus I. (sense impacte)
Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del 
seu procés productiu, les característiques de les matèries manipulades i/o 
emmagatzemades, o del seu volum, no tenen incidència ambiental 
significativa, més que aquella que provoquen:
 Els elements de ventilació, calefacció i climatització no relacionats amb el 

procés productiu, pel que fa a l’emissió:
- De soroll i vibracions.
- D’escalfors.
- D’aerosols.
- De vapor d’aigua, fums, compostos de sofre, de nitrogen i de carboni a 
l’atmosfera.

 El procés productiu o el funcionament de la maquinària de l’activitat pel 
que fa l’emissió de sorolls i vibracions.

En general, s’inclouen en aquest apartat les activitats recollides en
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
Aquestes activitats són compatibles amb l’ús d’habitatge sempre quepugui 
neutralitzar el seu impacte ambiental i sobre la seguretat i salut de les 
persones mitjançant l’adopció de mesures correctores.

b) Indústria tipus II. (de baix impacte)
Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del 
seu procés productiu, les característiques de les matèries manipulades i/o 
emmagatzemades, o del seu volum, poden tenir incidència ambiental pel 
que fa a l’emissió:

- De soroll i vibracions.
- D’escalfors.
- D’olors.
- D’aerosols.
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- De vapor d’aigua, fums, compostos de sofre, de nitrogen i carboni a 
l’atmosfera, provocats exclusivament per instalꞏlació de combustió de 
productes fòssils derivats del petroli (benzina, gas-oil, fuel-oil, …).

- Generació d’aigües residuals no sanitàries que no requereixen 
tractament de depuració previ al seu abocament al clavegueram.

- Generació, emmagatzematge o manipulació, en petites quantitats, de 
residus no considerats municipals.

En general, s’inclouen en aquest apartat les activitats recollides en l’annex 
III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i annex II de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol
Aquestes activitats són compatibles amb l’ús d’habitatge, sempre que es 
pugui neutralitzar el seu impacte ambiental i sobre la seguretat i salut de les 
persones mitjançant l’adopció de mesures correctores.

c) Indústria tipus III. (amb impacte)
Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del 
seu procés productiu, les característiques de les matèries manipulades i/o 
emmagatzemades, o del seu volum, tenen, d’acord amb els paràmetres 
definits en l’apartat 9.3., una incidència ambiental superior a la definida per 
la indústria de baix impacte.
Aquestes activitats són incompatibles amb l’ús d’habitatge, però s’admeten 
en contigüitat amb altres industrials o aïllades, amb les limitacions que 
estableixi la normativa sectorial, i sempre que s’adoptin les mesures 
correctores que correspongui
Aquestes activitats s’han d’ubicar en polígons industrials.

L'Ajuntament  podrà redactar  una O.M. amb la  finalitat  de clarificar  els  tipus i
característiques d’indústries incloses a cada apartat anterior.

10) Serveis tècnics i mediambientals
...
11) Estació de Servei
...
12) Aparcament
...
13) Servei Viari
...
14) Educatiu
...
15) Sanitari – Assistencial
...
16) Esportiu
...
17) Cultural
...
18) Associatiu
...
19) Administratiu
...
20) Religiós
...

21) Cementiri
...
22) Serveis Urbans

SECCIÓ  SEGONA.  REGULACIÓ  DE  LA  COMPATIBILITAT  DELS  USOS  I  LES
ACTIVITATS

Art. 181 Definició d'activitat classificada
1. EI sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instalꞏlacions que

es desenvolupin o realitzin en el terme municipal, serà regulat d'acord la Llei 20/2009
i 16/2015 o la que es trobi vigent en el corresponent moment i, en el seu cas, a través
de les corresponents Ordenances Municipals.

 A tal efecte, s’entén per activitat classificada l'exercici o explotació d'una indústria,
taller, establiment, granja, instalꞏlació, magatzem o qualsevol altra actuació pública o
privada que afecti al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la
fauna o els béns.

Art. 182 Regulació específica dels usos i les activitats
Els  usos  i  activitats  s'ajustaran  a  les  determinacions  dels  tres  nivells  de  regulació
següents:
1. Les  que  s'estableixen  per  a  cada  zona (DO:dominant;  CO:  compatible;  CP:

complementari; NC: No compatible).
2. Les que s'estableixen per a la situació relativa respecte altres usos.
3. Les que s'estableixin en relació al nivell d'incidència dels usos sobre l'entorn (d'acord

amb l'ordenança de "Regulació de la incidència sobre l'entorn de les activitats".)
Aquelles activitats que puguin tenir incidència ambiental, tot i ser compatibles amb
l'habitatge,  però que puguin afectar a la  seguretat i  salut de les persones no són
tolerades  o  admeses  a  distàncies  inferiors  a  25  metres respecte  d’equipaments
culturals, religiosos, espectacles públics, assistencials, sanitaris i docents.

4. “L’ordenança  de  regulació  de  la  incidència  sobre  la  regulació  de  les  activitats”
s’ajustarà  a  la  legislació  sectorial  vigent  en  matèria  de  contaminació  acústica,
contaminació atmosfèrica, contaminació lluminosa, contaminació electromagnètica i
gestió de residus
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TÍTOL V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 252 Zonificació
Les zones i subzones de sòl urbà que fixa aquest POUM són les següents:

ZONA RESIDENCIAL I INDUSTRIAL
1. Zona de nucli antic
2. Zona d’eixample d’illa tancada
2a. Zona d’eixample d’illa oberta
2b. Zona d’eixample de comerç prioritari
2c. Zona d’eixample d’illa oberta no alineada a vial
3. Zona de bloc aïllat
4. Zona de cases en filera
5. Zona de cases unifamiliars aïllades
5a. Zona de cases unifamiliars aïllades alineació vial
6. Zona d’indústria entre mitgeres
7a. Zona d’indústria aïllada
7b. Zona d’indústria aïllada parcelꞏles 2-11, polígon 1 i 2
9. Zona de protecció del patrimoni historicoartístic i ambiental
10. Zona d’ordenació especial de zones perifèriques en nuclis agregats
11. Zona consolidada amb tipologia limitada

SECCIÓ PRIMERA. ZONA DE NUCLI ANTIC – ZONA 1-1’
Art. 255 Condicions d’ús
(DO:dominant; CO: compatible; CP: complementari; NC: No compatible)
Condicions particulars:
Per tota activitat a implantar en aquesta zona, s’haurà de justificar:
- Que l’emplaçament és accessible pels vehicles de prevenció, extinció d'incendis

i salvaments.
- El compliment de la Llei 3/2010,  de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en

matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 120m2. 
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
150m2. I aforament inferior a 150 persones
(3)S’admeten únicament  en  planta  baixa,  amb un límit  màxim de superfície  de  200m2.  i
potència inferior a 20kW

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 1
     5.b) Mitjà Establiment Comercial 
     5.c) Gran Establiment Comercial 
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració 2
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 3
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans
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SECCIÓ SEGONA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA TANCADA – ZONA 2

Art.271 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m2.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Comerç petit
     5.b) Comerç mitjà
     5.c) Comerç gran
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2

SECCIÓ TERCERA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA – ZONA 2a

Art.276 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial
     5.c) Gran Establiment Comercial
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2
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SECCIÓ  QUARTA.  ZONA  D’EIXAMPLE  EN  ILLA  TANCADA  DE  COMERÇ
PRIORITARI – ZONA 2b

Art.281 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial
     5.c) Gran Establiment Comercial
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2

SECCIÓ CINQUENA. ZONA D’EIXAMPLE ILLA OBERTA NO ALINEADA AL VIAL –
ZONA 2c

Art.286 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són:
CONDICIONS D’ÚS
(DO: dominant; CO: compatible; CP:complementari; NC: No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial
     5.c) Gran Establiment Comercial
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2
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SECCIÓ SISENA. ZONA D’EIXAMPLE BLOC – ZONA 3

Art.290 Condicions d’ús
Els usos permesos en aquestes zones, són: 
CONDICIONS D’ÚS
(DO:dominant; CO:compatible; CP:complementari; NC:No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa amb un límit màxim de superfície de 250m.
(2)S’admeten en locals que no superin els 450m2.
(3)S’admeten en locals que no superin els 500m2.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial
     5.c) Gran Establiment Comercial
6. Oficines i serveis 3
7. Restauració 3
8. Recreatiu 1
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II 2
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans 2

SECCIÓ SETENA. ZONA EDIFICACIÓ EN FILERA – ZONA 4

Art.294 Definició
CONDICIONS D’ÚS
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 120m2. i
potència inferior a 20kW
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
150m2. I aforament inferior a 150 persones.
(3)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 200m2. I
aforament inferior a 150 persones.
(4) Limitats a les instalꞏlacions imprescindibles per donar servei al sòl urbà.

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 2
     5.b) Mitjà Establiment Comercial
     5.c) Gran Establiment Comercial
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració 2
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient 4
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 3
15. Sanitari-assistencial 3
16. Esportiu 3
17. Cultural 3
18. Associatiu 3
19. Administratiu 3
20. Religiós 3
21. Cementiri
22. Serveis urbans 3
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SECCIÓ VUITENA . ZONA EDIFICACIÓ AÏLLADA – ZONA 5

Art.297 Regulació de l’ordenació
(DO:dominant;CO:compatible;CP:complementari;NC:No compatible)
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 120m2. I
potència inferior a 20kW
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
150m2.
(3)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 400m2. I
aforament inferior a 150 persones

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
      4.a) Residencial especial
      4.b) Residencial mòbil
      4.c) Turisme rural
      4.d) Hoteler
5. Comerç
     5.a) Petit Establiment Comercial 
     5.b) Mitjà Establiment Comercial
     5.c) Gran Establiment Comercial
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració
8. Recreatiu
9. Industrial
     9.a) Indústria tipus I 1
     9.b) Indústria tipus II
     9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 3
15. Sanitari-assistencial 3
16. Esportiu 3
17. Cultural 3
18. Associatiu 3
19. Administratiu 3
20. Religiós 3
21. Cementiri
22. Serveis urbans     

SECCIÓ NOVENA. ZONES INDUSTRIALS – ZONA 6 i 7

Art.298 Definició
Correspon a les zones definides en el polígon industrial El Pla i el sector de sòl urbà
industrial que ocupa les finques del “Nogués” i “Lluch”.
Qualificació per a indústria existent en sol urbà.
Es divideix per tipologia en:
- indústria entre mitgeres (6)
- indústria aïllada (7)

Art. 299 Determinacions per la indústria entre mitgeres (6)

1. Tipus edificable.
Edificació arrenglerada segons alineació de vial.

2. Parcelꞏlació.
No s’admet l’agrupació de parcelꞏles per obtenir majors dimensions, ni la subdivisió en
altres menors.
Parcelꞏla mínima                              425,00m2

Front mínim de parcelꞏla                      12,00m2

3. Línia d’edificació.
Està fixada en el plànol de parcelꞏlació. 

4. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat neta màxima d’edificació de parcelꞏla és d’1,10 m2st/m2 sòl.

5. Fondària edificable màxima.
La fondària edificable màxima és de trenta cinc metres (35,00m.).

6. Pla de referència.
Se situarà a la cota de la vorera en el punt mig de cada tram.

7. Ocupació de parcelꞏla.
L’ocupació  màxima de la  parcelꞏla  ve donada pels  gàlibs  que s’indiquen al  plànol
corresponent de parcelꞏlació.

8. Separació a vials, zones verdes i partions.
Les separacions de les edificacions respecte dels límits a vials i zones verdes seran
de 5m. S'edificaran sempre de partió a partió.

9. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes.
L’alçada  reguladora  màxima es  fixa  en  15,00m.,  equivalents  a  planta  baixa  i  una
planta pis.

10. Planta baixa
La cota del paviment de la planta baixa se situarà obligatòriament entre dos plans
situats a 0,60m per sobre i 0,60m per sota del Pla de referència.

11. Soterranis.
Es permet la construcció de soterranis en la mateixa ocupació que en planta baixa.

12. Esglaonat de l’edificació.
El rengle es podrà esglaonar de manera que cadascun dels trams en que es divideixi
agrupi un mínim de dos naus. Malgrat tot, si la pendent del carrer és igual o inferior al
1,60 %, els rengles de naus afectades s’organitzaran en un sol tram.

13. Patis.
Només  s'hi  admetran  aquelles  construccions  auxiliars  per  a  Serveis  Tècnics,
marquesines d'Aparcament i molls de càrrega i descàrrega, que no computaran en
ocupació, però sí en edificabilitat.
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14.  Ús d’habitatge.
No és permès l’ús d’habitatge.

15. Mitgeres.
a. És obligatòria la construcció d’una paret mitgera de quinze centímetres (15,00cm.)

com a mínim, de separació entre naus, llevat que de la Normativa contra incendis
es derivés una dimensió superior.

b. Tots els propietaris de parcelꞏles tenen l’obligació de construir, en el seu terreny, la
paret mitgera.

Els fonaments de tots els elements estructurals o no de la nau, han de restar inclosos
en els límits de la parcelꞏla.

d. En  el  cas  que  per  raons  topogràfiques  hi  hagi  una  diferència  de  nivell  entre
parcelꞏles  veïnes,  que  faci  necessària  la  construcció  d’un  mur  de contenció  de
terres, és obligació de tot propietari construir-lo sense ultrapassar els límits de la
parcelꞏla.

e.  En  cas  que  les  activitats  que  es  realitzin  en  dues  parcelꞏles  veïnes  puguin
comportar un risc d’incendi,  tot i que cap de les dues estigui classificada com a
activitat perillosa, ambdós propietats estaran obligats a fer la paret mitgera de 15,00
cm. (en total 30,00 cm.) i de prendre les mesures adients de prevenció d’incendis.

f.  Buits en mitgeres.
No es permet l’obertura de buits en mitgeres.

g. Mitgeres vistes.
Totes les mitgeres que quedin a la vista, tindran la consideració  de façanes.  El
disseny  i  els  materials  a  emprar  es  correspondran  a  aquesta  consideració.
L’obligació de tractar convenientment les mitgeres que quedin a la vista recaurà en
aquell que edifiqui en darrer lloc.
Totes les mitgeres al descobert per la no construcció de la parcelꞏla veïna, seran
arrebossades i pintades amb coherència amb la façana principal.

 Divisió horitzontal
Es permet,  sempre i  quan el  nombre d’establiments per parcelꞏla es reguli  dins el
perímetre màxim de la construcció principal, on cada establiment tingui una superfície
útil mínima de 375 m2 i façana mínima a carrer principal de 12 m.
L'edificabilitat i les construccions auxiliars es repartiran equitativament, en proporció al
% d'ocupació que formi part cada entitat amb el conjunt de la parcelꞏla.

Art. 300. Determinacions per la indústria aïllada (7)

1. Tipus edificable.
La zona està destinada a la indústria aïllada,  amb l’edificació  separada respecte
dels límits de la parcelꞏla.

2. Parcelꞏlació.
La parcelꞏlació que proposa és la que figura al plànol de parcelꞏlació corresponent.
S’admet  l’agrupació  de  parcelꞏles  per  obtenir  majors  dimensions,  però  no  la
subdivisió en altres menors.

Parcelꞏla mínima                              1.500,00 m2

Front mínim de parcelꞏla                       25,00 m2

3. Ocupació de parcelꞏla.
L’ocupació màxima de la parcelꞏla per l’edificació serà del 60%.

4. Perímetre màxim d’ocupació.
El  perímetre màxim d’ocupació  de les  construccions  principals  vindrà  definit  per
unes línies paralꞏleles als límits de la parcelꞏla situades respecte de l’alienació vial i

zona  verda,  a  8,00  m.  i  respecte  als  altres  límits,  a  5,00  m.  excepte  per  les
parcelꞏles que per motius compositius o adaptació es fixen més grans. S’exclouen
les edificacions auxiliars.

5. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat màxima neta d’edificació de parcelꞏla és de 0,75 m2st/m2 sòl.

6. Planta baixa.
La planta baixa serà aquella que la cota del paviment de la qual se situï a un metre,
com a màxim, per damunt de la cota del terreny definitiu, anivellat o no. Quan, degut
a les  pendents  del  vial,  existeixi  més d’una  planta  que se situï  dins  dels  límits
establerts tindrà consideració de planta baixa, per a cada tram de front de parcelꞏla,
la de posició inferior.

7. Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima es fixa en 15 m, equivalents a planta baixa i una planta
pis.

8. Ús d’habitatge.
No es permet la construcció de cap habitatge. A excepció d’aquelles activitats les
quals  i  amb  motius  degudament  justificats  es  destini  al  personal  de  guàrdia  i
vigilància.

9. Aparcament.
Es preveurà dins de cada parcelꞏla i/o establiment una plaça d’aparcament per cada
200 m2 edificats. Cada plaça tindrà una superfície rectangular mínima de 2,50x5,00
m.

10. Molls de càrrega i descàrrega
Es preveurà  els  molls  de  càrrega i  descàrrega  necessaris  per  tal  que  aquestes
operacions  es realitzin  sempre a l’interior  de la parcelꞏla  i  en cap cas envaeixin
l’espai públic.

11. Construccions auxiliars.
Les  construccions  auxiliars  o  annexes,  independents  de  la  principal,  com  són
Serveis  Tècnics,  marquesines  d'Aparcament  i  molls  de  càrrega  i  descàrrega,  o
aquelles  pròpies  de  l'activitat  degudament  justificades,  únicament  s’admeten  en
aquesta zona sempre que no superin el percentatge màxim d’ocupació.

12. Divisió horitzontal
Es permet, sempre i quan el nombre d’establiments per parcelꞏla es reguli dins el
perímetre  màxim  de  la  construcció  principal,  on  cada  establiment  tingui  una
superfície útil mínima de 140 m2 i façana mínima a carrer principal de 9 m.
L'edificabilitat i les construccions auxiliars es repartiran equitativament, en proporció
al % d'ocupació que formi part cada entitat amb el conjunt de la parcelꞏla

Art. 300.2 Determinacions per la indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 del polígon 1
i 12 del polígon 2 (7b). 

1. Aquesta definició es realitza per donar solució a la unió de les parcelꞏles 2 a 11 del
polígon 1 i la parcelꞏla 12 del polígon 2, proposta aportada per la propietat de les
mateixes. Aquesta unió dona com a resultat una parcelꞏla única i indivisible amb
unes  característiques  urbanístiques  homogènies  que  mantenen  els  paràmetres
edificatoris ja existents.

2. Tipus edificable.
La zona està destinada a la indústria aïllada,  amb l’edificació separada respecte
dels límits de la parcelꞏla. Aquestes separacions seran:
- 13.55m a la part sud de la parcelꞏla 13 del polígon 2
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- 5.00m a la part est de la parcelꞏla 19 del polígon 2
- 6.40m a la part sud de la parcelꞏla 19 del polígon 2
- 31.50m al carrer C, situat a l’oest de la parcelꞏla en direcció nord-sud
- 4.40m al carrer A, situat al sud de la parcelꞏla en direcció est-oest
- 8.00m al carrer D, situat a l’est de la parcelꞏla en direcció nord-sud

3. Parcelꞏlació.
La parcelꞏlació a complir és la que figura al plànol de parcelꞏlació corresponent. 
Parcelꞏla mínima                              1.500,00 m2

Front mínim de parcelꞏla                         25,00 m
4. Ocupació de parcelꞏla.

L’ocupació màxima de la parcelꞏla per l’edificació serà del 60%.
5. Perímetre màxim d’ocupació.

El perímetre màxim d’ocupació d’indústria aïllada a les parcelꞏles 2-11 del polígon 1
i 12 del polígon 2 (7b) de les construccions principals vindrà definit per unes línies
paralꞏleles als límits de la parcelꞏla situades respecte de l’alienació vial i zona verda,
segons es defineixen al punt 2 d’aquest article. S’exclouen les edificacions auxiliars.

6. Edificabilitat neta.
L’edificabilitat màxima neta d’edificació de parcelꞏla és de 0,81 m2st/m2 sòl.

7. Planta baixa.
La planta baixa serà aquella que la cota del paviment de la qual se situï a un metre,
com a màxim, per damunt de la cota del terreny definitiu, anivellat o no. Quan, degut
a  les  pendents  del  vial,  existeixi  més d’una  planta  que se situï  dins  dels  límits
establerts tindrà consideració de planta baixa, per a cada tram de front de parcelꞏla,
la de posició inferior.

8. Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima es fixa en 15 m, equivalents a planta baixa i una planta
pis.

9. Ús d’habitatge.
No es permet la construcció de cap habitatge. A excepció d’aquelles activitats les
quals  i  amb  motius  degudament  justificats  es  destini  al  personal  de  guàrdia  i
vigilància.

10. Aparcament.
Es  preveurà  dins  de  cada  parcelꞏla  una  plaça  d’aparcament  per  cada  1,50
treballadors  o  per  cada  200  m2 edificats.  Cada  plaça  tindrà  una  superfície
rectangular mínima de 2,50x5,00 m.

11. Molls de càrrega i descàrrega
Es preveurà  els  molls  de  càrrega i  descàrrega  necessaris  per  tal  que aquestes
operacions es realitzin  sempre a l’interior  de la parcelꞏla  i  en cap cas envaeixin
l’espai públic.

12.Construccions auxiliars.
Les  construccions  auxiliars  o  annexes,  independents  de  la  principal,  com  són
Serveis  Tècnics,  marquesines  d'Aparcament  i  molls  de  càrrega  i  descàrrega,  o
aquelles  pròpies  de  l'activitat  degudament  justificades,  únicament  s’admeten  en
aquesta zona sempre que no superin el percentatge màxim d’ocupació.

13.Divisió horitzontal
Es permet, sempre i quan el nombre d’establiments per parcelꞏla es reguli dins el
perímetre  màxim  de  la  construcció  principal,  on  cada  establiment  tingui  una
superfície útil mínima de 140 m2 i façana mínima a carrer principal de 9 m.
L'edificabilitat i les construccions auxiliars es repartiran equitativament, en proporció
al % d'ocupació que formi part cada entitat amb el conjunt de la parcelꞏla

Art. 301 Determinacions comuns a les zones i sistemes
1. Agrupació de parcelꞏles

Es permet l’agrupació de parcelꞏles. L'edificació sobre la nova parcelꞏla es regularà
segons la superfície resultant i a la zona a que pertanyi.

2. Alçada reguladora
L'alçada reguladora màxima es determina en cada cas. Per sobre d'aquesta alçada
es permetrà que sobresurtin solament les xemeneies i elements tècnics puntuals. En
funció dels processos de producció es permetran alçades majors sempre que estiguin
degudament  justificades,  mitjançant  Informes  Tècnics  convincents,  avalats  pels
Serveis Territorials de la Conselleria d’indústria.
Es  tindrà  especial  cura  de  les  condicions  estètiques  d’aquests  elements  que
sobresurten.

3.     Alçada lliure o útil entre plantes
L'alçada lliure mínima en locals que hagin d'estar ocupats per personal, serà de dos
amb cinquanta metres (2,50 m.). L'alçada lliure mínima en planta soterrani serà de
dos amb vint metres (2,20 m.).

4.    Planta soterrani
1. Es permet la construcció de soterranis en la mateixa ocupació que la planta

baixa.
2. No es permet en planta soterrani l'ús d'habitatges ni la de locals d'ús permanent

de personal. 
3. Les plantes soterrani no es computaran en l’edificabilitat permesa per a cada

parcelꞏla.
5.    Reculades de l'edificació

No es permeten en cap zona
6.    Tanques

Segons l'article 129.
7.    Edificacions auxiliars

S'admeten les edificacions auxiliars o annexes, independents de la principal, com són
Serveis  Tècnics,  marquesines  d'Aparcament,  molls  de  càrrega  i  descàrrega,  o
aquelles pròpies de l'activitat degudament justificades, i computaran en ocupació i/o
edificabilitat segons la zona on pertanyin.
Les zones d'emmagatzematge no són edificacions auxiliars

8.    Espais no edificables
Els espais a front de vials es podran utilitzar exclusivament per a Serveis Tècnics,
marquesines d’aparcament i/o moll de càrrega i descàrrega.
La resta d'espais lliures que no tinguin una funció concreta s’enjardinaran i es tindrà
especial  cura  de  les  franges  que  enfronten  els  vials.  En  tot  cas,  el  projecte
d’enjardinament  haurà  d'acompanyar  el  d'edificació  per  demanar  la  preceptiva
llicència.
Es preveurà un arbre cada 50,50 m2 de parcelꞏla no ocupats per l'edificació com a
mínim i  els  molls  de càrrega i  descàrrega suficients,  perquè aquestes operacions
puguin efectuar-se a l'interior de la parcelꞏla.
En tot moment s'haurà d'assegurar la bona imatge i conservació dels espais lliures
enjardinats o no.
Les zones d'emmagatzematge no són admeses dins dels espais no edificables

9.     Accés
Es permetrà la construcció d'un gual pavimentat que tindrà la mateixa amplada que la
porta  corresponent,  les  despeses  aniran  a  càrrec  de  l'empresa  propietària  de  la
parcelꞏla.
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10.   Condicions d’ús
a.   Ús industrial.

Es classifiquen en aquest apartat les activitats industrials que, per raó del seu
procés  productiu,  les  característiques  de  les  matèries  manipulades  i/o
emmagatzemades, o del seu volum, d’acord amb la legislació vigent, ja sigui la
Llei  20/2009  i/o  16/2015  i,  en  el  seu  cas,  a  través  de  les  corresponents
Ordenances Municipals, tenen incidència ambiental.
Aquestes activitats són incompatibles amb l’ús d’habitatge, però són admissibles
en  contigüitat  amb  altres  usos  industrials  i/o  de  manera  aïllada,  amb  les
limitacions  que  estableixi  la  normativa  sectorial,  i  sempre  que  s’adoptin  les
mesures correctores que correspongui.
En establiments  afectats per  la legislació  d’accidents greus es solꞏlicitaran els
informes necessaris versus la normativa d’activitats, Reial decret 840/2015, de 21
de setembre,  pel  qual  s’aproven mesures de control  dels  riscos inherents  als
accidents  greus  en  els  quals  intervinguin  substàncies  perilloses,  plans
d’autoprotecció,  planificació  de les  emergències  (PLASEQCAT)i  s'indicaran les
distàncies de les zones d’intervenció i d’alerta.

b. Ús comercial.
S'admeten  els  Establiments  comercials  singulars  (ECS),  ja  siguin  PEC,  MEC,
GEC i GECT singulars, (article 9.5 del Decret Llei 1/2009).  com poden ser  els
establiments de venda a l’engròs, els  establiments dedicats essencialment a la
venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària,
de  materials  per  a  la  construcció  i  articles  de  sanejament,  i  els  centres  de
jardineria i vivers. 
Aquesta activitat comercial s'admet quan els establiments industrials veïns siguin
de naturalesa i efectes que no ho impedeixin per causa d’incompatibilitat entre
usos, atesa la prioritat de l’ús industrial.

SECCIÓ ONZENA. ZONA D’ORDENACIÓ ESPECIAL DE ZONES PERIFÈRIQUES EN
NUCLIS AGREGATS – ZONA 10
Art. 315 Definició
CONDICIONS D'ÚS
(DO:dominant;CO:compatible;CP:complementari;NC:No compatible)
Condicions particulars:
Per tota activitat a implantar en aquesta zona, s’haurà de justificar:
- Que l’emplaçament és accessible pels vehicles de prevenció, extinció d'incendis

i salvaments.
- El compliment de la Llei 3/2010,  de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en

matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
(1)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 150m2.
(2)S’admeten únicament en planta baixa dels edificis d’habitatge, amb un límit màxim de
200m2. I aforament inferior a 150 persones.
(3)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 250m2, i
potència inferior a 20kW
(4)S’admeten únicament en planta baixa, amb un límit màxim de superfície de 400m2, i
sempre  i  quan  hagi  obtingut  la  corresponent  llicència  ambiental,  i  hagi  adoptat  les
mesures correctores degudament justificades per a què el seu impacte ambiental i la
seguretat i salut de les persones sigui igual que la indústria tipus I

DO CO CP NC
1. Unihabitatge
2. Plurihabitatge
3. Habitatge rural
4. Residencial
     4.a) Residencial especial
     4.b) Residencial mòbil
     4.c) Turisme rural
     4.d) Hoteler
5. Comerç
    5.a) Petit Establiment Comercial 1
    5.b) Mitjà Establiment Comercial
    5.c) Gran Establiment Comercial
6. Oficines i serveis 2
7. Restauració 2
8. Recreatiu 2
9. Industrial
    9.a) Indústria tipus I 3
    9.b) Indústria tipus II 4
    9.c) Indústria tipus III
10. Serveis tècnics i medi ambient
11 . Estació de servei
12.  Aparcament
13.  Servei viari
14. Educatiu 2
15. Sanitari-assistencial 2
16. Esportiu 2
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17. Cultural 2
18. Associatiu 2
19. Administratiu 2
20. Religiós 2
21. Cementiri
22. Serveis urbans

SECCIÓ  SEGONA.  CONDICIONS  GENERALS  DE  LES  INSTALꞏLACIONS
AGROPECUÀRIES

Art. 364 Construccions destinades a explotacions agrícoles (coberts agrícoles)
La  construcció  de  coberts  i  magatzems  agrícoles  i  de  magatzems  en  el  sòl  no
urbanitzable, sense perjudici de les limitacions generals per aquestes construccions i del
que aquest POUM determini per a cada zona, han de complir les següents condicions:

a. Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de
maquinària  quan  estiguin  vinculades  a  una  explotació  agrícola  o  ramadera  ja
existent.

b. No es permet la seva ubicació a mes de 25 m de les cases o masies existents
vinculades, a menys de 10 m de límits de propietat, i a menys de 25 m de l’aresta
exterior de la calçada (línia blanca) de carreteres i d'altres explotacions i masies no
vinculades. Referent a la xarxa viaria de camins rurals i local s’aplicarà l'art 348.7.

c. Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 9 m, excepte
les instalꞏlacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major
alçada.
En  cap  cas  seran  utilitzats  com  a  habitatge  i  es  realitzaran  sense  instalꞏlació
d’aigua ni clavegueram ni enllumenat, que depenguin de la xarxa pública general.

d. En  els  llocs  on  sigui  freqüent  l'arbrat,  es  projectarà  i  plantarà  al  llarg  de  les
edificacions fileres d'arbres, d'una classe característica del lloc, en una proporció
mínima d'un arbre cada 5 m de longitud, a l'objecte de matisar l'impacte visual de la
construcció.

Caldrà  justificar  la  necessitat  de  la  construcció  en  relació  amb  l’explotació  agrària,
considerant explotació el conjunt de finques agrícoles i la ramaderia. Si l’explotació està
formada per vàries finques, també s’ha de justificar la ubicació de la construcció.

Quan la construcció d'un cobert i/o magatzem agrícola en sòl no urbanitzable, no es trobi
vinculat a cap activitat econòmica agropecuària, i la superfície existent de la parcelꞏla
sigui inferior a la unitat mínima de conreu, establerta per la legislació vigent; actualment
el decret 169/1983, de 12 d’abril (DOGC 330 de 20 de maig) pel qual s’estableixen les
unitats mínimes de conreu, es podrà construir un petit  cobert, magatzem per a ús agrari,
de productes agrícoles, d'eines del camp i de maquinària amb una superfície inferior a
l’1% de la superfície de la parcelꞏla existent,  sent  com a màxim de 80 m2, amb els
mateixos condicionants b. c. d. Anteriors.
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JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN OFICINA DE REGISTRO
Oficina: Registro General de la Confederación Hidrográfica del Ebro - O00004509


Fecha y hora de registro en 17/05/2019 09:10:46 (Horario peninsular)


Fecha presentación: 17/05/2019 09:10:46 (Horario peninsular)


O00004509s1900023828Número de registro:


Tipo de documentación fisica: Documentación adjunta digitalizada


Enviado por SIR: Sí


Interesado


CIF: S0811001G Nombre: Generalitat de Catalunya Departament de Territori I
Sostenibilitat Serveis Terr


País: España Municipio: Lleida


Provincia: Lleida Dirección: C/ Clot de les Monges, 6-8, 4º


Código Postal: 25007 Teléfono:


Canal Notif: Dirección postal Correo


Observaciones:


Información del registro


Tipo Asiento: Salida


Resumen/Asunto: Planes Urbanísticos


Unidad de tramitación origen/Centro
directivo:


Confederacion Hidrografica del Ebro - EA0022629 / Confederacion Hidrografica del Ebro


Unidad de tramitación
destino/Centro directivo:


Departament de Territori I Sostenibilitat - A09002981 / Comunidades Autonomas


Ref. Externa: 170604-S1027399


Nº. Expediente: 2019-OU-96


Adjuntos


Nombre: Comunicación apertura de expediente.xsig.pdf


Tamaño (Bytes): 262.352


Validez: Original


Tipo: Documento Adjunto


CSV: GEISER-553d-14c9-1ea4-4767-b1cf-88c0-8cf0-6190


Hash: ADDE6933327600F3D931B3593EAE3A9AA60473C6503E3604D14710FDF7A4185FC5E014D417CB383018EF9BBE9E17E32EF3
DBF6F7B00B84372A7D17DB3C594181


Observaciones:


El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.


De acuerdo con el art. 31.2b  de la Ley 39/15,  a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.


ÁMBITO-PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO


GEISER GEISER-c60d-6645-24b6-4c10-a6bc-a7af-ac1d-e04a 17/05/2019 09:10:46 (Horario peninsular)


Nº REGISTRO DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN VALIDEZ DEL DOCUMENTO


O00004509s1900023828 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Original
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Text Field 2


Premeu aquí per veure les normes d’emplenament i presentació


V 4.9
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Tramesa genèrica


Núm Exp.: 19045DARP


Tramesa genèrica


On va adreçada


Ajuntament d'Artesa de Segre


Motiu
Assumpte
Modificació núm. 6 POUM


Exposo
En relació amb la modificació núm. 6 del POUM, i més concretament la modificació de l'article 
364 "Construccions destinades a explotacions agrícoles (coberts agrícoles)" cal canviar el text 
de l'articulat donat que ell mateix es crea una contradicció al dir que es permeten 
construccions de 300 m² en finques petites no vinculades a explotacions agrícoles o 
ramaderes, però condicionades als apartats a, b, c, i d on sí es vinculen a explotacions 
agrícoles o ramaderes existents. 
Sol·licito


Interadministratiu


Presencial


Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb) Veure els Adjunts


Adjunteu els documents que considereu oportuns


Adjunta Elimina


En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que: 
  
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins 
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.


Signatura


EnviaModifica Imprimeix
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Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Tramesa genèrica


Tramesa genèrica


Instruccions i passos a seguir per emplenar el formulari


Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar com a 
mínim d'Adobe Reader 9.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari 
es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/". 
  
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents: 
  
Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF. El botó “Valida" us indicarà els errors i/o els 
camps que us manquen per completar. 
  
La marca d'aigua amb el text ESBORRANY apareix al marge esquerre del formulari a mesura que 
l'empleneu i/o el modifiqueu. 
  
Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY 
canviarà pel text VALIDAT. 
  
Pas 2. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert, 
validat i signat, prement el botó "Envia" o a través de l'opció "Oficina de registre" que trobareu a EACAT. 
  
Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document i 
l'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el qual es produirà el corresponent 
assentament de sortida en el vostre registre electrònic i entrada al registre d'entrada de l'ens destinatari. 
 


Opcions complementàries: 
  
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, cal prémer el botó “Neteja”. 
  
Si desitgeu comprovar que el formulari està correctament emplenat, cal prémer el botó “Valida”. 
  
Si desitgeu imprimir el formulari, cal prémer el botó “Imprimeix”.  
 


Aquesta impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlides les 
sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de l'EACAT.  
 





Unknown Embedded URI

Pàg.  de 

Unknown Embedded URI

Pàg.  de 

Unknown Embedded URI

Logo

Unknown Embedded URI

Logo

Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)

Tramesa genèrica

On va adreçada

Evidència de la tramesa

Motiu

:

:

Dades del interessat

Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb)

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que:

 

Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

, 

de/d' 

de 

Xxx yyy zzz

Instruccions i passos a seguir per emplenar el formulari

Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 9.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/".

 

Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:

 

Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF. El botó “Valida" us indicarà els errors i/o els camps que us manquen per completar.

 

La marca d'aigua amb el text ESBORRANY apareix al marge esquerre del formulari a mesura que l'empleneu i/o el modifiqueu.

 

Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY canviarà pel text VALIDAT.

 

Pas 2. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert mitjançant l’EACAT i seguint les instruccions d’enviament que trobareu a l’apartat “Com es fa” del tràmit corresponent. Cal que el formulari estigui signat electrònicament.

  

Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document il'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el qual es produirà el corresponentassentament de sortida en el vostre registre electrònic i entrada al registre d'entrada de l'ens destinatari. 

Opcions complementàries:

 

Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, cal prémer el botó “Neteja”.

 

Si desitgeu comprovar que el formulari està correctament emplenat, cal prémer el botó “Valida”.

 

Si desitgeu imprimir el formulari, cal prémer el botó “Imprimeix”. 

 

Aquesta impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlides les sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de l'EACAT. 

 

Xxx yyy zzz

Instruccions i passos a seguir per emplenar el formulari

Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 9.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/".

 

Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:

 

Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF. El botó “Valida" us indicarà els errors i/o els camps que us manquen per completar.

 

La marca d'aigua amb el text ESBORRANY apareix al marge esquerre del formulari a mesura que l'empleneu i/o el modifiqueu.

 

Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY canviarà pel text VALIDAT.

 

Pas 2. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert, validat i signat, prement el botó "Envia" o a través de l'opció "Oficina de registre" que trobareu a EACAT.

 

Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document il'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el qual es produirà el corresponentassentament de sortida en el vostre registre electrònic i entrada al registre d'entrada de l'ens destinatari.

 

Opcions complementàries:

 

Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, cal prémer el botó “Neteja”.

 

Si desitgeu comprovar que el formulari està correctament emplenat, cal prémer el botó “Valida”.

 

Si desitgeu imprimir el formulari, cal prémer el botó “Imprimeix”. 

 

Aquesta impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlides les sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de l'EACAT. 
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