


 



 
 
 

ÍNDEX 
 
 
 

1. Assumpte 
 
2. Objecte 
 
3. Àmbit d’actuació 
 
4. Antecedents 
 
5. Memòria justificativa 
 
6. Proposta de modificació 
 
7. Observacions 
 
8. Pla de millora urbana 

 01- Situació 

 02- Topogràfic estat actual 

 03- Pla de millora urbana 
 
 

 



 



1. Assumpte 
 
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb la fitxa del sector S-VN1 del nucli agregat de 
Vernet d'Artesa de Segre. 
 
2. Objecte 
 
El present document aporta una nova proposta com a resposta a la notificació de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Lleida en sessió de 7 de febrer de 2013 de la proposta de Modificació del Pla d'ordenació 
urbanística municipal en relació amb la fitxa del sector S-VN1 del nucli agregat de Vernet d'Artesa de Segre. 
 
3. Àmbit d’actuació 
 
Vernet és un nucli agregat d'Artesa de Segre, comarca de la Noguera, situat al Nord d'Artesa, en la confluència 
del Barranc de les Vinyes al riu Segre, entre la Costa de la Deveia i la del Pont d'Alentorn. 

El Sector S-VN1 es situa al Nord i sobre la carretera anomenada camí del Pont d'Alentorn, a l'Est de l'església de 
Santa Maria, i s’emplaça en el límit urbà de Nord-Est. 

La proposta del nou sector inclou el fragment Est de la zona verda situada sota el carrer d'Argila de Vernet i els 
coberts de la Zona de Protecció Trulls que es situa al Nord del nucli de Vernet i fora d'aquest. 
 
4. Antecedents 
 
Pla territorial parcial de Ponent, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya el 24/07/2007 i publicat en el 
DOGC núm. 4982 de 05/10/2007 a l'efecte de la seva executivitat immediata: 

- El nucli agregat de Vernet gaudeix d'una estratègia de desenvolupament de millora i compleció. 

Pla d'ordenació urbanística municipal POUM d'Artesa de Segre, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Lleida en data de 09/07/2009, i publicat al DOGC núm. 5508 de 18/11/2009 

Prèviament a l’aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Artesa de Segre, la parcel·la 305 
del polígon 5, amb referència cadastral  25041A005003050000RJ, objecte del present document, es trobava 
ubicada en sòl no urbanitzable des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries, el 27 de juny de 1990 i del Text 
refós, aprovat el 24 de novembre de 2005. Amb la realització de l'actual POUM, la propietat va sol·licitar 
l’ampliació i consolidació del casc urbà, amb la creació de la fitxa S-VN1 per tal de poder construir el seu 
habitatge. 
 
A continuació s’adjunta: 

- Fitxa actual del sector S-VN1 de Vernet. 

- Pàgines del POUM d'Artesa que fan referència a la zona d'ordenació especial  de zones perifèriques en nuclis 
agregats zona-10. 
 
 





NACIÓ ESPECIAL DE ZONES 

CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 

300 m2

2 2

2 2



(DO: dominant; CO: compatible; CP: complementari; NC: No compatible). 

O O P C
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  



5. Memòria justificativa 
 
Referent a les consideracions descrites en la notificació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en 
sessió de 7 de febrer de 2013 de la proposta de Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació 
amb la fitxa del sector S-VN1 del nucli agregat de Vernet d'Artesa de Segre, són respostes i argumentades a 
continuació: 
 
- Es valora positivament l'objectiu d'ampliar el sector S-VN1 per aconseguir la cessió gratuïta de l'equipament on 
s'ubica el dipòsit municipal.  

La nova proposta no integrarà l’equipament on s’ubica el dipòsit municipal per la seva cessió gratuïta encara que 
això es valori positivament, perquè s’entén que no es pot intercanviar per la cessió de zones verdes. 
 
-  Respecte del desenvolupament de l'àmbit, s'entén que està subjecte a la tramitació d'un Pla de millora urbana. 
Pel que fa a la proposta d'eliminar el projecte de reparcel·lació, segons la documentació aportada el sector S-
VN1 té més d'un propietari, per tant s'haurà de redactar i tramitar el corresponent projecte de reparcel·lació com 
a instrument de repartiment de beneficis i càrregues. 

El present document inclou en l’últim apartat els plànols on es defineix el Pla de millora urbana. La present 
proposta de modificació de la fitxa urbanística manté el projecte de reparcel·lació. El sector pertany a un únic 
propietari, Jaume Blasi Ingla, tal com s’expressa en la fitxa cadastral actualitzada i en les escriptures que 
s'adjunten al final d'aquest apartat (la fitxa cadastral que incorporava la primera proposta, el límit Sud del sector 
no corresponia geomètricament amb la realitat i això ha portat a confusió, per aquest motiu s'ha corregit amb 
l'acord de les dues propietats). Tal com es pot veure en la fitxa urbanística original del sector S-VN1 i en la fitxa 
cadastral actualitzada, el sector no arriba al vial situat al Sud, on existeix entre aquest i el sector una franja de 
terreny que pertany a l'Ajuntament d'Artesa de Segre i que per tant no participa en el repartiment de beneficis i 
càrregues del sector per situar-se fora d'aquest. En la fitxa cadastral actualitzada adjuntada, es marca en vermell 
l'àmbit del sector S-VN1 per tal de situar-lo correctament en aquesta. 
 
- S'ha de mantenir l'obligació de cedir una superfície mínima de 200 m

2 
d'espais lliures, segons estableix l'article 

98.1 del Decret 1/2010, de 3 d'agost, d'aprovació del Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer. Aquest sistema  públic s'ubicarà on determini el Pla de millora urbana. 

La present proposta manté l'obligació de cedir una superfície mínima de 200 m² d'espais lliures, segons estableix 
l'article 98.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, d'aprovació del Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i en l'apartat final del present document es concreta, en el plànol del Pla de 
millora urbana, tan la ubicació de la zona verda com la zona edificable dins del sector S-VN1. 
 
- L'article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, d'aprovació del Text refós de la llei d'Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; estableix que els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir 
gratuïtament a l'administració actuant el sòl corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector, ja que els 
objectius del pla són la compleció del teixit urbà en un àmbit no transformat (art. 40.2 RLU) 

La nova proposta recupera la cessió gratuïta a l'administració actuant del sòl corresponent al 10% de 
l'aprofitament urbanístic del sector, tal com estableix l'article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
d'aprovació del Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 33 de febrer. 
 
- Respecte de la proposta d'eliminar l'obligació de la reserva d'habitatges de protecció pública (20% règim 
general i especial, i 10% de preu concertat), l'article 57.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, d'aprovació 
del Text refós de la llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'exigeix per als sectors i 
polígons de sòl urbà no consolidat. En aquest sentit, el Pla d'ordenació urbanística municipal d'Artesa de Segre 
no compleix amb els requisits d'exempció previstos en l'article anterior. 

La nova proposta deixa sense reserves d'habitatges de protecció pública (20% règim general i especial, i 10% de 
preu concertat) que estableix l'article 57.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, d'aprovació del Text refós de 
la Llei d'Urbanisme, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer per considerar-se un valor no significatiu, donat 
que la densitat d'habitatges en el sector S-VN1 es limita a una unitat. 
 
- S'ha detectat una errada material en relació a la superfície del sector: en la versió de paper degudament 
diligenciat és de 1.134 m

2
, en canvi la versió digital manté la superfície de 884 m

2
 del planejament vigent. 

El present document té les superfícies corregides tan en la versió paper com en la digital. 
 
- S'ha de modificar el plànol o.AG-4.1 amb la inclusió del nou àmbit del sector S-VN1. 

Donat que la present proposta de modificació del sector no inclou cap nou àmbit, el plànol o.AG-4.1 no resta 
modificat i per tant no s’inclou en el present document. 

A continuació s’adjunta: 

- Fitxa cadastral actualitzada de la zona de Vernet. 

- Fitxa cadastral actualitzada de la zona amb l’àmbit del sector S-VN1 de Vernet. 

- Còpies de les escriptures de l’àmbit del sector S-VN1 de Vernet. 



 











































Entenent que els paràmetres de l'actual fitxa del sector S-VN1 no són adequats per la dimensió d'aquest, es 
proposa modificar-la en els següents termes: 

- Es proposa reduir el sostre, l’edificabilitat i la densitat d’habitatges per Hectàrea, mantenint la superfície d’espais 
lliures a cedir. 

- D’altra banda, es proposa que s’anul·li l’obligació expressada en l’apartat de les observacions de la fitxa 
urbanística del Sector S-VN1 respecte la reserva d’habitatges de protecció oficial del sostre residencial del 20% 
de règim general i especial i 10% de preu concertat per ser inviable, donat que la densitat del sector es limita a 
una unitat. 

- La present proposta de modificació de la fitxa del Sector S-VN1 beneficia tant els interessos públics com els 
privats, no comporta un increment del sostre edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de 
l’ús industrial sinó redueix la densitat de l’ús residencial i no es modifiquen els interessos públics segons als 
supòsits establerts en l’article 97.2.d del Decret Legislatiu 1/2010 de la Llei d'Urbanisme. Aquesta modificació no 
altera la coherència entre previsions i ordenació del present planejament, de manera que no es fa necessària una 
revisió global del POUM. 
 
6. Proposta de modificació 
 
La proposta de modificació del Sector S-VN1 redueix el sostre a 240m² en comptes de 884m², redueix 
l’edificabilitat a 0,27 m² sostre/m² sòl en comptes d'1 m² sostre/m² sòl i redueix la densitat a 11,31 hab/ha (un únic 
habitatge) en comptes de 70 hab/ha (com la parcel·la mínima és de 300m² segons l’ordenació orientativa 
Residencial Clau 10, es podrien fer com a màxim 2 habitatges). Es mantenen els 200m² de cessió d’espai lliure 
dins del sector, així com el 10% de cessions d'aprofitament urbanístic. Respecte la reserva d'habitatges de 
protecció pública del 20% règim general i especial i 10% preu concertat, com que s'ha reduït el sostre de la zona i 
la densitat es limita a una unitat, resulta un valor no significatiu en relació a la previsió d'habitatges de protecció 
pública del POUM. 

A continuació es comparen les noves modificacions proposades de superfícies i paràmetres urbanístics, respecte 
el planejament vigent. 

QUADRE COMPARATIU DE 
SUPERFÍCIES SECTOR S-VN1 POUM VIGENT (A) 

PROPOSTA 
MODIFICACIÓ POUM                

JUNY 2011 (B) 
DIFERÈNCIA 
(B-A) 

PROPOSTA 
MODIFICACIÓ POUM          
MAIG 2013 (C) 

DIFERÈNCIA 
(C-A) 

SUPERFÍCIE SÒL PRIVAT 684,00 77,38% 884,00 77,95% 200,00 684,00 77,38% 0,00 

SUPERFÍCIE SÒL PÚBLIC 200,00 22,62% 250,00 22,05% 50,00 200,00 22,62% 0,00 

   Vialitat 0,00   0,00   0,00 0,00     

   Zones verdes 200,00   0,00   -200,00 200,00   0,00 

   Equipament 0,00   250,00   250,00 0,00     

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR 884,00 100,00% 1134,00 100,00% 250,00 884,00 100,00% 0,00 

QUADRE COMPARATIU DE  
PARÀMETRES URBANÍSTICS 
SECTOR S-VN1         

Usos principals Residencial Residencial   Residencial - 

Clau urbanística Clau 10 Clau 10   Clau 10 - 

Índex d'edificabilitat bruta  1,0 m2st/m2 1,0 m2st/m2   0,27 m2st/m2 -0,73m2st/m2 

Sostre màxim potencial 884m2 884m2   240m2 -644m2 

Densitat  70 hab/ha 70 hab/ha   
11,31 hab/ha          
(una unitat) 

-58,69 hab/ha 

Reserves d'habitatges de 
protecció pública 

20% règim general 
i especial i 10% 
preu concertat sense reserves   

sense reserves                
(valor no significatiu) 

  

Parcel·la mínima 300m2 300m2   684m2 184m2 
nº màx. de parcel·les segons 
Clau 10 2 2   1 -1 
Cessions aprofitament 
urbanístic del sector 10% 0%   10% - 

Desenvolupament 
Projecte reparc + 
projecte d'urban Projecte d'urbanit   

Projecte reparc + 
projecte d'urban - 

 
A continuació s’adjunta: 

- Fitxa proposada del Sector S-VN1  



Pla Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa de Segre. Document Text Refós per aprovació provisional

SECTOR S-VN1

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Nom: SECTOR S-VN1

Situació A l’est de l’església de Santa Maria

Objectiu Completar el teixit urbà del sector, urbanitzant els carrers fins a la 
plaça de la Rectoria.

Superfície 884 m2

Cessions Espais lliures: 200 m2

Edificabilitat 0,27 m2 sostre/m2 sòl

Sostre 240 m2

Densitat 11,31 hab/ha (un únic habitatge en el sector)

Ús i ordenació Orientativa Residencial Clau 10

Observacions Té com a càrrega externa la urbanització del 100% del dos vials fins 
a la plaça de la Rectoria. Cessions de sòl corresponent al 10% de 
l'aprofitament urbanístic del sector.

Desenvolupament P.Rep + P. Urb.

e: 1/2000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE  maig 2013

Nucli agregat          VERNET

M. ÀNGELS ESPAR i CANAL - Arquitecte - Exp. 52/00



7. Observacions 
 
La càrrega corresponent al sector S-VN1 de la urbanització d’ambdós vials fins a la plaça de la Rectoria, a dia de 
la present modificació, s'han executat en la seva totalitat. S'adjunta el certificat municipal de la urbanització 
d'aquests. 
 
 
7 de maig de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Buira Ferré. Arquitecta 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. PLA DE MILLORA URBANA 



 










