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0.- INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS.

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 7 de novembre de 2016 es va aprovar

inicialment  la  modificació  puntual  núm.  5,  per  la  modificació  de  les  rotondes

previstes en les carreteres C-14z i L-512, dins del casc urbà d’Artesa de Segre, i es

va acordar:

 Sotmetre el document a informació pública per un termini dʹun mes.

 Requerir informe a la Direcció General de Carreteres, a la Direcció General

de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina Tècnica

d’Avaluació  Ambiental  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  al

Departament dʹAgricultura, Ramaderia i Pesca, i a la Diputació de Lleida. 

 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 22 de novembre de 2016 fins el 22 de desembre

de 2016, l’expedient relatiu a la modificació puntual núm. 5, per la modificació de
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les rotondes previstes en les carreteres C-14z i L-512, dins del casc urbà d’Artesa de

Segre ha estat exposada al públic per mitjà d’edicte inserit en el BOP núm. 224 de

22 de novembre de 2016, en el DOGC núm. 7254 de data 24 de novembre de 2016;

al Diari La Mañana de 24 de novembre de 2016, i en els taulers d’anuncis d’aquest

Ajuntament.

Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al

respecte, No obstant, en data 5 de gener de 2017, el senyor Miquel Cases Sciamma,

en representació de Tilsit SL, va sol·licitar:

- Còpia certificada de la modificació puntual, sent la mateixa considerada

notificació expressa a intermediari legitimat

- Que se l’informés de l’estat de tramitació de l’expedient administratiu.

La notificació en resposta es va realitzar en data 26 de gener de 2017.

En  data  17  de  gener  de  2017,  el  Departament  de  la  Vicepresidència  i

d’Economia i Hisenda tramet l’informe de la Diputació de Lleida, Serveis Tècnics,

Vies  i  Obres,  de  data  14  de  desembre  de  2016,  informant  que  l’administració

provincial  no  tenia  res  a  objectar  pel  que  fa  a  la  tramitació  de  la  Modificació

puntual núm. 5.

En  data  1  de  març  de  2017,  el  Departament  de  la  Vicepresidència  i

d’Economia i Hisenda tramet l’informe que ha emès l’Autoritat Territorial de la

Mobilitat  Àrea de  Lleida,  de  data  14  de  febrer  de  2017,  informant  que  no era

necessària  la  redacció d’estudi  d’avaluació  de  la  mobilitat  generada,  tot  i  estat

sol·licitat l’informe de mobilitat.

En  data  13  de  juny  de  2017,  el  Departament  de  la  Vicepresidència  i

d’Economia  i  Hisenda  tramet,  adjunt,  l’informe  de  la  Direcció  General  de
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Carreteres de la  Generalitat  de Catalunya,  de data 5 de juny de 2017,  amb les

següents valoracions: 

Rotonda 1

La seva dificultat d’encaix en planta i alçat i la proximitat amb la rotonda

existent a la intersecció de la C-14z amb la C-26z i  la Rotonda 2 prevista en el

POUM, es considera que cal suprimir del planejament la Rotonda 1.

Rotonda 2

L’encaix  definit  es  considera  viable,  però  el  projecte  constructiu  caldrà

comprovar les trajectòries dels vehicles tipus i assegurar el correcte entroncament

de la carretera i els carrers en planta i alçat. El carrer del sector S-5 la rasant tingui

un pendent moderat.

Rotonda 3

Es considera factible la seva supressió.

Rotonda 4

La  versió  del  projecte  AL-02134.1  de  setembre  de  2012  d’aquesta

modificació no correspon amb el projecte d’abril de 2014, substituint la rotonda

que es preveia inicialment a la intersecció d’aquest eix amb la ctra L-512, per una

intersecció en T. 

Tal i com es va informar en la prescripció 6 (informe 10808aj) emesa en el

tràmit  d’aprovació  definitiva  del  POUM d’Artesa,  cal  mantenir  l’obligació  dels

sectors  SUD-4  i  SUD-6  de  resoldre  l’accés  a  la  carretera  L-512  mitjançant  les

calçades  laterals  i  un giratori  a  l’extrem que s’haurà d’adaptar  a  la  intersecció

prevista finalment al projecte AL-02134.1

Finalment s’indicava que caldria situar la línia d’edificació a 25m de l’aresta

exterior de les carreteres C-14z i L-512, i en els àmbits dels sectors S-5, S-14, SUD-9,

SUD-11 i  SUD-13 tenen edificacions consolidades al  llarg del  seu recorregut,  la

línia d’edificació se situarà fora de la zona de servitud, això és com a mínim 8m de

l’aresta  exterior  de  l’explanació.  En el  sector  S-5,  el  gàlib  edificatori  en  la  part

confrontant  a  la  rotonda  proposada  no  es  podrà  situar  per  davant  del  front



MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 PER LA MODIFICACIÓ DE LES ROTONDES PREVISTES EN LES CARRETERES

C-14z I L-512, DEL POUM VIGENT, DINS DEL CASC URBÀ D’ARTESA DE SEGRE.

consolidat  existent,  a  l’efecte  de  no  empitjorar  les  condicions  de  visibilitat  en

aquesta intersecció.

Per tal de poder procedir a corregir i subsanar les valoracions fetes per  la

Direcció General de Carreteres,  se li  demana que es faciliti  en suport  digital  la

variant L-512, i a més a més, l’»As Built» de la variant executada C-26 i C-14, vist

que el Planejament vigent és erroni, i no s’ajusta a la realitat existent.

Un  cop  analitzat  l’informe  de  la  Direcció  General  de  Carreteres,  i

considerant  que la  finalitat  de  la  present  modificació  és  posar  al  dia  la  traça  i

proposta  d’implantació  de  les  variants;  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. Per tant, 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.

En el  Ple ordinari  celebrat  el  dia 6  de novembre de 2017 es  va aprovar

l’acord de sotmetiment a nova informació pública, de la modificació puntual núm.

5, per la modificació de les rotondes previstes en les carreteres C-14z i L-512, dins

del casc urbà d’Artesa de Segre, que en la seva part resolutiva diu:

 Sotmetre el document a nova informació pública per un termini dʹun

mes, amb caràcter previ a l’aprovació provisional, incorporant les modificacions

diamanants dels informes sectorials emesos durant la informació pública posterior

a l’acord de 7 de novembre de 2016,  que han suposat la introducció de canvis

substancials en el mateix.

 Mantenir els efectes acordats en el punt 5è de l’acord plenari de 7 de

novembre de 2016.
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Durant un mes, des del dia 15 de novembre de 2017 fins el 22 de desembre

de 2017, l’expedient relatiu a la modificació puntual núm. 5, per la modificació de

les rotondes previstes en les carreteres C-14z i L-512, dins del casc urbà d’Artesa de

Segre ha estat exposada al públic per mitjà d’edicte inserit en el BOP núm. 220 de

15 de novembre de 2017, en el DOGC núm. 7500 de data 21 de novembre de 2017;

i en els taulers d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al

respecte,

En data 23 de novembre de 2017, l’Ajuntament sol·licita nou informe de la

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat  de Catalunya,

d’acord amb el seu expedient CAP-2016-271 i en relació a l’informe emès IP-2016-

133DG. 

En  el  Ple  ordinari  celebrat  el  dia  14  de  febrer  de  2018  es  va  aprovar

provisionalment la modificació puntual núm. 5, per la modificació de les rotondes

previstes en les carreteres C-14z i L-512, dins del casc urbà d’Artesa de Segre, que

en la seva part resolutiva diu:

 Incorpora  les  modificacions  diamanants  dels  informes  sectorials

emesos  que  van  determinar  que  fossin  de  naturalesa  substancial  respecte  al

document d’aprovació inicial de 7 de novembre de 2016.

 Trametre degudament diligenciat la present modificació als serveis

territorials del departament d’Urbanisme de Lleida amb la finalitat que es resolgui

la seva aprovació definitiva.

En data 15 de febrer de 2018, l’Ajuntament sol·licita l’aprovació definitiva

d’aquesta modificació al Departament  de Territori i Sostenibilitat de Lleida. 
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En data 12 d’abril de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat de

Lleida, informa que durant la segona informació pública no es varen sol·licitar els

informes sectorials afectats, i en data 12 d’abril de 2018 han sol·licitat els informes

següents:

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

- Agència Catalana de l’Aigua

- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

- Departament de Cultura

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental

Així  mateix,  caldrà  incorporar  les  prescripcions  dels  informes  sectorials

esmentats, si s’escau, ratificar l’acord d’aprovació provisional.

En data 19 d’abril de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat tramet

l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de data

18 d’abril  de 2018, emetent informe favorable en relació a les competències del

DARP.

En data 24 d’abril de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat tramet

l’informe del Departament de Cultura, de data 11 d’abril de 2018, emetent informe

favorable.

En data 26 d’abril de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat tramet

l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 19 d’abril de 2018, emetent

informe favorable.

En data  21  de  juny de  2018,  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat

tramet l’informe on no s’oposa a l’aprovació d’aquesta modificació puntual, de la

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat  de Catalunya,
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d’acord amb el seu expedient PDE-2017-231 i en relació a l’informe emès IP-2018-

029DG. , amb les següents valoracions: 

- La memòria s’ajusta majoritàriament en la part escrita de la memòria als

requeriments expressats a l’informe IP-2016-133DG

- Les fitxes normatives modificades del sector 3+4 i sector 6, no recullen com

a càrrega urbanística les calçades laterals de la carretera L-512, ni el giratori que en

constitueixen els  accessos.  Aquest  giratori  s’haurà d’adaptar  a  la  intersecció de

l’actual carretera L-512 amb la variant definida al projecte constructiu AL-02134.1 i

dissenyar-lo compatible amb la mateixa

- En el sector S-5, cal corregir el gàlib edificatori en la part confrontant a la

rotonda R2, no es podrà situar per davant del front consolidat existent, a l’efecte de

no empitjorar les condicions de visibilitat en aquesta intersecció.

-  El  traçat  de  la  variant  de  la  carretera  L-512,  es  troba  d’acord  amb  el

projecte AL-02134.1, si bé, caldrà dibuixar la línia d’edificació de la variant en tota

la seva longitud.

En la finalització de la redacció d’aquest document a finals del mes de juliol,

la  Confederació Hidrogràfica de l’Ebre no s’ha pronunciat  al  respecte,  i  havent

passat el termini des de la seva sol·licitud en data 12 d’abril de 2018 per emetre el

corresponent informe, aquest consistori decideix continuar amb la tramitació de la

corresponent  modificació,  considerant  que  no  serà  vinculant  degut  a  què  no

s’afecta a zona de policia de lleres.

Els  corresponents  informes  sectorials  sol·licitats  pel  Departament  de

Territori  i  Sostenibilitat  de  Lleida,  en  data  12  d’abril  de  2018,  no  incorporen

prescripcions que afectin aquesta modificació, ja que els nous informes es varen

demanar degut a la incorporació i adequació del traçat definitiu de les variants C-

26 i C-14, i L-512, al POUM vigent, les quals ja van tenir la seva tramitació en el seu

moment.
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El document pel Text Refós de l’aprovació provisional, de juliol de 2018, va

incloure les següents valoracions emeses per la Direcció General d’Infraestructures

de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 21 de juny de 2018:

-  Les  fitxes  normatives  modificades  del  sector  3+4  i  del  sector  6,  s’ha

introduït  a  les  observacions:  la  càrrega urbanística  de les  calçades laterals  a  la

carretera  L-512,  i  el  giratori  que  en  constitueixen  els  accessos  dibuixat

esquemàticament.  Aquest  giratori  s’haurà  d’adaptar  a  la  intersecció  de  l’actual

carretera  L-512  amb  la  variant  definida  al  projecte  constructiu  AL-02134.1  i

dissenyar-lo compatible amb la mateixa.

I s’ha dibuixat de manera esquemàtica en els plànols següents:

o.AS-1.2, o.AS-1.2-C1, o.AS-1.3.

- En el sector S-5, s’ha corregit el gàlib edificatori en la part confrontant a la

rotonda R2, situant-se en el front consolidat existent, a l’efecte de no empitjorar les

condicions de visibilitat en aquesta intersecció.

I s’ha dibuixat de manera esquemàtica en els plànols següents:

o.AS-1.2, o.AS-1.2-B3, o.AS-1.3.

- En el traçat de la variant de la carretera L-512, que es troba d’acord amb el

projecte AL-02134.1, s’ha dibuixat la línia d’edificació de la variant en tota la seva

longitud en els plànols següents:

o.AS-1.2, o.AS-1.2-C1, o.AS-1.2-C2, o.AS-1.2-D2, o.AS-1.2-D3, o.AS-1.3

En data 30 d’octubre de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a

reserva  de  la  redacció  que  resulti  de  l’aprovació  de  l’acta,  ha  adoptat  l’acord

següent de la qual s’han realitzat les següents esmenes:

- S’ha suprimit l’apartat I.I.1 sobre determinacions vigents a modificar.

- En el sector S-5, s’ha incorporat la prescripció en les observacions que el

gàlib edificatori de la construcció confrontant a la rotonda, no es podrà situar per
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davant del front consolidat existent a l’efecte de no empitjorar les condicions de

visibilitat en aquesta intersecció.

-  S’ha  esmenat  les  errades  materials  detectades,  relacionades  amb  la

representació gràfica dels plànols d’ordenació de la proposta

Artesa de Segre, gener de 2019.
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I.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.
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I.1.- MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ.

I.1.1.- OBJECTE.

L’objecte de la iniciativa municipal a través del present planejament és la

modificació  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  (en  endavant  POUM)

aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió

de data 9 de juliol de 2009 (publicat DOGC núm. 5508, de 18 de novembre de 2009)

als de efectes de:

 Modificar   les rotondes previstes en les carreteres C-14z i L-512, dins de la  

vila d’Artesa de Segre, incloses dins els següents sectors:

- Rotonda 1 – C-14z: SUD-9 i SUD-13 SUPRIMIDA 

- Rotonda 2 – C-14z:Sectors S-5, S-14 i SUD-11 VIABLE

- Rotonda 3 i 4 – L-512: SUD-3+4 i SUD-6 ADEQUAR

 Adequar  el  traçat  definitiu  de  les  variants  d’Artesa  de  Segre  al  

Planejament vigent:

- Carretera C-26 i C-14,  executada i posada en funcionament el juliol de

2011, tram:  Foradada – Artesa de Segre.

-  Carretera  L-512,  del  projecte  constructiu  «Millora  General.

Condicionament  del  pas  de  Comiols.  Carreteres  C-14,  L-512  i  C-1412b.  Tram

Artesa de Segre» i clau AL-02134.1.



MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 PER LA MODIFICACIÓ DE LES ROTONDES PREVISTES EN LES CARRETERES

C-14z I L-512, DEL POUM VIGENT, DINS DEL CASC URBÀ D’ARTESA DE SEGRE.

I.1.2.- INICIATIVA.

De  conformitat  amb  l’article  76.2  del  Text  refós  de  la  Llei  d’Urbanisme

aprova  per  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  (en  endavant  TRLU)  la

formulació,  i  per  tant  també,  la  modificació  de  les  figures  de  planejament

urbanístic general. 

En  conseqüència,   la  present  iniciativa  de  modificació  de  POUM  és  de

l’Ajuntament d’Artesa de Segre, que estima d’interès general la proposta en aquest

sentit  formulada per  la  propietat  dels  sòls  que es  diran,  la  qual  s’assumeix de

conformitat amb el que disposa l’article 101.3 del TRLU.
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I.1.3.-  IDENTIFICACIÓ  DELS  SÒLS  AFECTATS  PER  LA  PRESENT

MODIFICACIÓ DEL POUM.

Les característiques físiques i d’emplaçament dels sòls objecte de la present

modificació  de  POUM  són  els  terrenys  previstos  dins  del  sistema  viari,

concretament dins de les carreteres generals  C-26 i C-14  (variant executada i en

funcionament) C-14z (Rotondes  1  i  2  en  lʹaccés  de  la  zona  Sud-Oest)  i  L-512

(Rotondes 3 i 4 en lʹaccés de la zona Nord-Est), de titularitat de la Generalitat de

Catalunya,  de  les  quals  penjaran  els  diferents  sectors  de  creixement  a

desenvolupar pel POUM dʹArtesa de Segre.

Del  projecte  constructiu  «Millora  General.  Condicionament  del  pas  de

Comiols. Carreteres C-14, L-512 i C-1412b. Tram Artesa de Segre» no s’han iniciat

els expedients d’expropiació i per tant, no es troba en fase d’execució. Així doncs

els  terrenys de la  pròpia carretera  L-512 són de titularitat  de la  Generalitat  de

Catalunya, i els trams de nova creació de titularitat privada. 
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CARRETERA C-14z

Rotonda 1

Es troba prevista la seva ubicació en la confluència del nou vial previst per

sota del canal dʹUrgell, en la seva cara nord, tot just en la curva de la carretera,

entre la bassa dʹaigua de subministrament al polígon industrial i la Benzinera.

Presenta una topografia amb un fort pendent a causa del riu Senill, tant en

el  sentit  de  la  mateixa  carretera  com  en  el  sentit  transversal  pel  costat  est,

actualment amb usos agrícoles o rústics en ambdós costats dʹaquesta.

Segons les valoracions proposades per la Direcció General de Carreteres de

la Generalitat de Catalunya, aquesta rotonda queda suprimida dels sectors SUD-9

a lʹoest i SUD-13 a lʹest de la carretera, segons el POUM vigent.
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CARRETERA C-14z

Rotonda 2

Es troba prevista la seva ubicació en la confluència del carrer que porta al

Poliesportiu,  o variant cap a Montsonís,  tot  just en la corba pronunciada de la

carretera abans del pont del riu Senill, entre lʹantic edifici de la Seat, actualment

sense ús, en la seva cara oest,  i la Benzinera, en la seva cara est.

Presenta  una  topografia  planera,  per  lʹexistència  i  lʹantiguitat  de  les

construccions llindars, tot i tenir un fort pendent en les seves proximitats a causa

del riu Senill en la cara nord, actualment amb usos agrícoles o rústics.

La formalització dʹaquesta rotonda serà a través dels sectors S-5 al sud-oest,

SUD-11 al nord-oest i S-14 a lʹest de la carretera, segons el POUM vigent.
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CARRETERA L-512

Rotonda 3

Es troba prevista la seva ubicació en la confluència del nou vial previst entre

el camí de lʹHorta i la carretera, creuant el carrer Vescomte dʹÀger, en la seva cara

nord, tot just en la finalització de les construccions del poble.

Presenta una topografia planera en el sentit de la mateixa carretera, ja que

discorre  entre  la  vall  del  riu  Segre  i  el  Castellot,  però  amb  un  fort  pendent

transversal  per  la  proximitat  de  la  muntanya  i  lʹHorta,  actualment  amb  usos

agrícoles o rústics en la cara nord i vàries construccions de magatzems en la cara

sud.

Rotonda 4

Es troba prevista la seva ubicació en la confluència de la previsió de la nova

variant L-512 cap a Tremp, quan es va realitzar el POUM, lʹany 2009, tot just on es

preveu lʹinici del creixement del poble dʹArtesa de Segre, un cop passada lʹedifici

de la ITV en la cara sud.

Igual que la rotonda 3, presenta una topografia planera en el sentit de la

mateixa carretera, ja que discorre entre la vall del riu Segre i el Castellot, però amb

un fort pendent transversal per la proximitat de la muntanya i lʹHorta, actualment

amb usos agrícoles o rústics en ambdós costats dʹaquesta.
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La  rotonda  núm.  3  es  considera  factible  la  seva  supressió,  segons  les

valoracions proposades per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de

Catalunya, tal i com proposa aquesta modificació.

La rotonda núm. 4, que es preveia inicialment a la intersecció de la nova

variant amb la ctra L-512, sʹadaptarà a una intersecció en T, tal i com està prevista

finalment al projecte AL-02134.1 dʹabril de 2014.

Lʹadequació dels espais que ocupaven aquestes dues rotondes serà a través

dels sectors SUD-6 al sud,  SUD-3+4 al nord, segons el POUM vigent i el traçat

definitiu de la nova intersecció en T a la variant de la ctra L-512.
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VARIANT C-26 I C-14

Les  últimes  modificacions  adoptades  en  l’execució  de  la  variant  existent

(2011) no van quedar reflectides en els plànols que configuren la documentació

gràfica del POUM d’Artesa de Segre (2009), de les quals cal destacar l’enllaç est de

la variant amb la C-14 que s’ha aproximat a la vila

Amb aquesta modificació es pretén actualitzar la realitat  executada de la

variant  C-26  i  C-14,  en els  plànols  que configuren la  documentació  gràfica del

POUM d’Artesa de Segre.
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VARIANT L-512

Succeeix exactament el mateix que la variant C-24 i C-14, en els plànols que

configuren la documentació gràfica del POUM d’Artesa de Segre (2009) tan sols

preveu el traçat d’aquesta futura variant, i gràcies a aquesta modificació núm. 5,

s’ha obtingut la documentació necessària del projecte constructiu «Millora General.

Condicionament  del  pas  de  Comiols.  Carreteres  C-14,  L-512  i  C-1412b.  Tram

Artesa de Segre» i clau AL-02134.1 (2014) que defineix el nou traçat i detall de la

nova variant.

POUM 2009 MODIFICACIÓ NÚM. 5 2019

Amb aquesta modificació es recull la valoració de  l’informe de la Direcció

General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, de data 5 de juny de 2017; i

s’actualitza del  projecte constructiu «Millora General. Condicionament del pas de

Comiols.  Carreteres  C-14,  L-512  i  C-1412b.  Tram  Artesa  de  Segre»  i  clau  AL-

02134.1, als plànols que configuren la documentació gràfica del POUM d’Artesa de

Segre.
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I.1.4.-  RÈGIM  URBANÍSTIC  DEL  SÒL  SEGONS  EL  POUM  D’ARTESA  DE

SEGRE DE 9 DE JULIOL DE 2009.

Els sòls compresos en les rotondes 1, 3 i 4 es troben classificats pel POUM

com a urbanitzables delimitats, (SUD 3+4, SUD-6, SUD-9 i SUD-13) mantenint des

de fa anys un ús vinculat exclusivament a activitats agrícoles o rústiques. 

Es només en la rotonda 2, que tot i tenir en la cara nord fins arribar al riu

Senill, sòl urbanitzable delimitat, (SUD 11) la presència de construccions existents

amb ús en actiu, com es la benzinera i uns magatzems de pinso, com lʹedifici de la

Seat, actualment en desús, els sòls on es troben són classificats com a urbans sense

consolidar, (Sectors S-5 i S-14) per tal de transformar lʹús industrial en residencial,

o equipament i poder solucionar la connexió amb la carretera.

Les  característiques  dels  terrenys  descrites  s’han  mantingut  en  aquestes

mateixes  condicions  des  de  les  Normes  Subsidiàries  de  l’any  noranta  fins  a

l’actualitat.

La  present  Modificació  de  figura  de  planejament  no  comporta  la

modificació de les superfícies dels sectors, ni cap increment de sostre edificable,

ni de la intensitat ni transformació global dels usos atès que la proposta respon, a

la modificació del sistema viari, concretament en la reducció, ubicació o supressió

de les rotondes proposades pel Departament de carreteres de la Generalitat, quan

es va formular el vigent POUM, aprovat el juliol de 2009.

En conseqüència no són d’aplicació les determinacions de l’article 99.1 del

TRLU que imposa la identificació de tots els propietaris o titulars de drets reals

durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació.
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Tampoc  s’imposa  l’exigència  d’incloure  en  el  document  d’agenda  o  de

programa d’actuació la previsió d’execució immediata del planejament derivat que

fos convenient.

Artesa de Segre, gener de 2019.
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I.2.- MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ TERRITORIAL

PROPOSADA.

I.2.1.-  L’INTERÈS  PÚBLIC  EN  LA  MODIFICACIÓ  DEL  POUM  I  LES

ROTONDES DE LES CARRETERES C-14Z I L-512 DINS LA VIAL D’ARTESA

DE SEGRE.

D’acord  amb  la  justificació  que  imposa  l’article  97  del  TRLU  l’interès

general ínsit en la present modificació puntual del POUM d’Artesa de Segre per

als sòls descrits on sʹhan dʹubicar i modificar les diferents rotondes a les carreteres

C-14z i L-512 de la vila dʹArtesa de Segre respòn a la disminució dʹintensitat de

circulació  de  trànsit  rodat,  sobretot  de  camions  mitjans,  busos  i  vehícles

articulats, gràcies a lʹexecució i posada en funcionament el juliol de 2011 de la

variant d’Artesa de Segre,  carreteres  C-26 i  C-14,  tram: Foradada –  Artesa de

Segre, pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Carreteres, de la Generalitat

de Catalunya. I per tant, tot aquell trànsit rodat i pesat provinent de la C-14, com

de la C-26, que no hagin de fer parada obligatòria dins de la vila, poden seguir la

seva trajectòria sense haver de passar per dins el casc urbà.

Tanmateix, tots aquells vehícles que decideixin anar cap a Tremp, pel pas de

Comiols, es troben obligats a discòrrer per dins el poble,  fins que no es realitzi

lʹaltre tram de la variant que uneixi la C-14 amb la L-512, i així tenir la totalitat de

la circunvalació a la vila dʹArtesa de Segre. El projecte constructiu,  millora general,

condicionament del pas de comiols, carreteres C-14, L-512 i C-1412b, tram Artesa

de Segre, es troba aprovat definitivament en data Abril de 2014 i no a Setembre de

2012, com es mostrava en l’aprovació inicial de 2016, i es mostra en el plànol adjunt

facilitat  pel  mateix  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  Direcció  General

d’Infraestructures de Mobilitat.
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La present proposta de modificació puntual del POUM justifica la necessitat

de la iniciativa,  l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i

privats concurrents, en base a la no existència dels supòsits de valoració negativa

continguts en l’article 97.2 del TRLU:

 La  present  Modificació  de  figura  de  planejament  no  comporta  la

modificació  de  les  superfícies  dels  sectors,  cap  increment  de  sostre

edificable, ni de la intensitat ni transformació global dels usos.

 L’ordenació proposada és coherent amb el model d’ordenació establert pel

POUM  vigent  i  no  entra  en  contradicció  amb  els  principis  de

desenvolupament urbanístic sostenible.

 La  modificació  no  comporta  una  actuació  excepcional  d’acord  amb  el

planejament territorial.

 La  modificació  s’acorda  als  interessos  públics  per  la  millora  en  la

connectivitat de la xarxa viària i no es donen els supòsits contemplats en

l’apartat  2d)  del  mateix  article  97,  en  relació  al  no  manteniment  de  la

superfície i funcionalitat dels espais lliures i equipaments esportius i a la

reducció  dels  estàndards  mínims  legals  dels  sòls  qualificats  de  sistema

d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics.
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I.2.2.-  LES  ROTONDES  OBJECTE  DE  MODIFICACIÓ  DES  DE  LA

PERSPECTIVA DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL.

La  present  Modificació  puntual  de  POUM  es  proposa  sense  que  els  terrenys

inclosos en els sectors SUD 3+4, SUD-6, SUD-9, SUD-11, SUD-13, i Sectors S-5 i S-14

comptin amb planejament urbanístic derivat aprovat. En aquest sentit, des de la

vigència  del  POUM  arran  de  llur  publicació  al  DOGC  núm.  5508,  de  18  de

novembre de 2009, per tant fa més de quatre anys, no s’ha endegat cap iniciativa

en ordre al desenvolupament del sòl a través de planejament derivat ni, òbviament

tampoc, d’actuacions de gestió urbanística.

L’Agenda i avaluació econòmica del POUM d’Artesa de Segre ja inclou els

sectors delimitats SUD 3+4, SUD-6, SUD-9, SUD-11, SUD-13, i Sectors S-5 i S-14 en

el  règim  de  periodificació  en  el  temps  als  efectes  del  seu  desenvolupament

urbanístic. Sens perjudici d’això, de forma general aquest document va fixar dos

períodes  d’execució:  els  compresos  entre  els  trams  de  2007-2012  i  2012-2017.

Terminis que, considerant la vigència del POUM des de 18 de novembre de 2009,

cal entendre desplaçats de forma conjunta dos anys més: 2009-2014 i 2014-2019.

Terminis que, a tenor de la motivació que dins aquí s’ha donat, no s’estima que

puguin complir-se per mitjà de cap desenvolupament del sòl en cap sector.

Des de la perspectiva ambiental els terrenys inclosos pel POUM en aquests

sectors limiten amb sòl no urbanitzable en la seva pràctica totalitat. El seu eventual

creixement, conforme a les determinacions del planejament urbanístic vigent, es

produiria de forma vinculada al nucli d’Artesa de Segre. 
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I.2.3.- ESTUDI I PROPOSTA DE LES ROTONDES SEGONS LA INSTRUCCIÓ

PER AL DISSENY I PROJECTE DE ROTONDES I LA SEVA UBICACIÓ.

Aquesta modificació és realitza dʹacord amb l’esborrany dʹInstrucció per al

disseny i projecte de rotondes, dʹabril de 2006, com El projecte constructiu,  millora

general, condicionament del pas de comiols, carreteres C-14, L-512 i C-1412b, tram

Artesa de Segre,  del  Departament de Territori  i  Sostenibilitat,  Direcció  General

d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, dʹabril de 2014, i

amb les valoracions de l’informe en data 5 de juny de 2017, el qual es subjecta a les

mateixes disposicions que en regeixen la formació.

CARRETERA C-14z

Rotonda 1

Segons el POUM vigent, és una rotonda en T, on el diàmetre exterior de la

calçada  dʹaquesta  rotonda  és  de  40  metres,  centrada  amb lʹeix  de  la  carretera,

provocant un fort terraplenat en la cara est.

Segons la valoració de l’informe en data 5 de juny de 2017 del Departament

de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la

Generalitat de Catalunya, es comprova que se situa en un tram on la carretera C-

14z  que  té  un  pendent  longitudinal  del  7%,  presentant  forts  desnivells  a  cada

costat  i  s’apropa  molt  al  canal  de  rec.  Aquestes  circumstàncies  dificulten

enormement l’encaix en planta i alçat d’aquesta rotonda, ja que caldria modificar la

rasant de la C-14z, resoldre els forts desnivells transversals i evitar afectar el canal.

Conseqüentment per aquest motiu, i tenint en compte la proximitat de la rotonda

existent a la  intersecció de la C-14z amb la C-26z i  la rotonda 2 prevista en el

POUM, es considera que cal suprimir del planejament.
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CARRETERA C-14z

Rotonda 2

Segons el POUM vigent, és una rotonda amb 4 entrades i sortides, dues de

les quals molt properes (C/ poliesportiu amb nou carrer costat Seat) on el diàmetre

exterior de la calçada dʹaquesta rotonda és de 40 metres, centrada amb lʹeix de la

carretera, provocant lʹafectació a les construccions existents llindars.

En aquesta modificació es proposa el diàmetre exterior de la calçada de 30

metres, creant un pas adicional tangent a la rotonda, per  tal dʹaccedir al carrer nou

del  costat  de  la  Seat,  des  del  carrer  poliesportiu,  sense  afectar  cap construcció

existent llindar.
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Segons la valoració de l’informe en data 5 de juny de 2017 del Departament

de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la

Generalitat de Catalunya, l’encaix definit en la modificació puntual es considera

viable  si  bé  en  el  projecte  constructiu  caldrà  comprovar  les  trajectòries  dels

vehícles tipus i assegurar el correcte entroncament de la carretera i els carrers en

planta i alçat. En aquest sentit caldrà que en el carrer del Sector S-5 que entroncarà

amb aquesta rotonda la rasant tingui un pendent moderat.

(S’ha corregit  el  gàlib  edificatori  en la  part  confrontant  a  la  rotonda R2,

situant-se en el front consolidat existent, a l’efecte de no empitjorar les condicions

de visibilitat en aquesta intersecció).

CARRETERA L-512

Rotondes 3 i 4

Segons  el  POUM  vigent,  són  rotondes  lineals,  per  accedir  a  les  noves

calçades laterals dels sectors de sòl urbanitzable delimitat, on el diàmetre exterior

de  la  calçada  dʹaquestes  rotondes  és  de  40  metres,  centrades  amb  lʹeix  de  la

carretera, provocant el terraplenat en la cara nord.

En aquesta modificació, seguint les valoracions de l’informe, en data 5 de

juny de 2017 i 21 de juny de 2018, del Departament de Territori i Sostenibilitat,

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, es

proposa la seva supressió, vist el plànol del  projecte constructiu, millora general,

condicionament del pas de comiols, carreteres C-14, L-512 i C-1412b, tram Artesa

de Segre, ja que lʹenllaç de la nova variant amb la L-512 urbana, es realitzarà per

una  intersecció  en  T,  mantenint  l’obligació  dels  sectors  SUD  3+4  i  SUD-6  de
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resoldre l’accés a la carretera l-512 mitjançant les calçades laterals i un giratori a

l’extrem que s’haurà d’adaptar a la intersecció prevista finalment.

(S’ha dibuixat de manera esquemàtica el giratori a l’extrem en els plànols)

El traçat definitiu de la nova variant amb la L-512, de data d’abril de 2014,

no afecta a cap sòl urbà ni urbanitzable delimitat, en contradicció amb el traçat de

data setembre de 2012 del document de l’aprovació inicial.

POUM 2009 Modificació núm. 5 (2019)
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I.2.4.- LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA.

D’acord  amb  l’article  96  del  TRLU  la  modificació  de  les  figures  de

planejament es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.

Per  tant,  una  vegada  aprovada  inicialment  la  proposta,  la  mateixa  serà

sotmesa a informació pública conforme al que disposa l’article 85 i concordants del

TRLU.  Sol·licitant-ne,  simultàniament  els  informes  sectorials  corresponents,

elevant-se la proposta a continuació al plenari municipal als efectes de l’aprovació

provisional i ulterior remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per

a l’aprovació definitiva.

Artesa de Segre, gener de 2019
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II.- NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA

MODIFICACIÓ DEL POUM
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- FITXES DE DESENVOLUPAMENT DE PLANEJAMENT

VIGENT:

 SECTOR S-5

 SECTOR S-14

 SUD 3+4

 SUD – 6

 SUD – 9

 SUD – 11

 SUD – 13
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- FITXES DE DESENVOLUPAMENT MODIFICADES:

 SECTOR S-5

 SECTOR S-14

 SUD 3+4

 SUD – 6

 SUD – 9

 SUD – 11

 SUD – 13
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MIQUEL ORTIZ I TERRÉ - Arquitecte -

SECTOR S-5
Nucli                    ARTESA DE SEGRE

SOL URBÀ

Nom: SECTOR S-5

Situació Situat al sud de la c-14 i del Senill

Objectiu

Superfície 13.814 m2 

Cessions espais lliures: 1.300 m2

Edificabilitat 0,60 m2 de sostre/ m2 de sol

Sostre 8.288 m2 (Reserva HPP 1.657 m2 + HPC 829 m2)

Densitat 45 habitatges/ Ha.

Ús i ordenació Ús residencial. Ordenació orientativa (4). 

Observacions

Desenvolupament

e: 1/2000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE  gener 2019

Completar l'ordenació del sector pendent d'urbanitzar al peu de la 
carretera

Correspon a un sector parcialment consolidat. En la normativa actual 
NSSP és Clau 10, transició d'industrial a residencial. Es vinculant la 
realització dels vials (tan el de circumvalació paral·lel al canal com el de 
connexió d'aquest amb la carretera), i la connexió amb la carretera 
mitjançant rotonda,  (junt Sectors S-14, i SUD-11), que es realitzarà 
d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció 
per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya, 
havent d'obtenir l'informe favorable vinculant del servei territorial de 
carreteres de Lleida. Cessions de sòl corresponents al 10% de 
l'aprofitament urbanístic del sector. Reserva d'habitatges de protecció 
pública del sostre residencial: 20% de règim general i especial i 10% de 
preu concertat. El sector assumirà els costos proporcionals d'urbanització 
de la part de la rotonda. El gàlib edificatori
de la construcció confrontant a la rotonda, no es podrà situar per 
davant del front consolidat existent a l’efecte de no empitjorar les 
condicions de visibilitat en aquesta intersecció

Pla de Millora + P.Rep + P. Urb. En cas que s'hagin realitzat cessions 
prèvies, aquestes es computaran a tots els efectes en el corresponent 
projecte de reparcel·lació
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MIQUEL ORTIZ I TERRÉ - Arquitecte - 

SECTOR S-14
Nucli                    ARTESA DE SEGRE

SOL URBÀ

Nom: SECTOR S-14

Situació Situat a l'entrada d' Artesa a l'indret del Pont del Senill.

Objectiu

Superfície 1.840 m2

Cessions espais lliures i/o equipaments 300 m2

Edificabilitat 1,00 m2 de sostre/ m2 de sol

Sostre 1.840 m2 (Reserva HPP: 368 m2 + HPC: 184 m2)

Densitat 70 habitatges/ Ha.

Ús i ordenació

Observacions

Desenvolupament

e: 1/2000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE 01/19

Ordenar el Sector ocupat actualment per una gasolinera per a implantació 
d'us residencial.

Ús residencial. Ordenació orientativa (3). Alineacions a vial i vials grafiats 
totalment vinculants.

En les NSSP actuals és equipament. Es vinculant la realitazació de la 
connexió amb la carretera mitjançant rotonda (junt Sectors S-5, i SUD-11), 
que es realitzarà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i 
amb la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 
Catalunya, havent d'obtenir l'informe favorable vinculant del servei 
territorial de carreteres de Lleida. Cessions de sòl corresponents al 10% 
de l'aprofitament urbanístic del sector. Reserva d'habitatges de protecció 
pública del sostre residencial: 20% de règim general i especial i 10% de 
preu concertat. La reserva per a espais lliures es vincularà amb els espais 
lliures del Senill a la zona Nord Oest. El sector assumirà els costos 
proporcionals d'urbanització de la part de la rotonda.

Pla de Millora + P.Rep + P. Urb.  En cas que s'hagin realitzat cessions 
prèvies, aquestes es computaran a tots els efectes en el corresponent 
projecte de reparcel·lació
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MIQUEL ORTIZ I TERRÉ - Arquitecte -

SUD – 3+4
Nucli                    ARTESA DE SEGRE

SOL URBANITZABLE DELIMITAT

Nom: SUD – 3+4

Situació

Objectiu

Superfície 73.645 m2 (8.575 m2 àmbit oest + 65.070 m2 àmbit est)

Cessions

El sector diferencia entre l'àmbit est i l'oest, separats per la sèquia de l'horta. Els dos àmbits tenen paràmetres diferents.

Edificabilitat 1 m2 sostre/m2 sòl (àmbit oest) / 1,20 m2 sostre/m2 sòl (àmbit est)

Sostre 8.575 m2 (Reserva HPP: 1.715 m2 + HPC: 858 m2) (àmbit oest)

78.084 m2 (Reserva HPP: 15.617 m2 + HPC: 7.808 m2) (àmbit est)

Densitat 70 hab./ha.(àmbit oest) / 80 hab./ha.(àmbit est)

Ús i ordenació (àmbit est)

Ús i ordenació (àmbit oest)

Observacions

Desenvolupament

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE gener 2019

Al Nord de la població, a l'entorn de la sèquia de l'horta i la carretera de 
Tremp

Promoure la urbanització dels curs de la sèquia i canalitzar-la, i alinear-hi 
el límit del sòl urbà. Perllongar el desenvolupament edificatori dels terrenys 
amb front a la ctra. de Tremp amb la mateixa tipologia de les zones 
colindants consolidades. Mantenint un punt interessant per a ús terciari 
reforçant el front de la vista del municipi. Cessió de terreny on està 
ubicada la ITV, (EPU) de 2.611 m2 atès conveni signat l'any 1996 entre la 
propietat d'una part del sector i l'Ajuntament.

Article 65 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme. Excloure del còmput de 
cessions zona amb pendent superior al 20%. (Article 7.1.b del R.LL.U.)

Ús Residencial i terciari. Ordenació orientativa.  Als límits amb SNU, serà vinculant un sistema 
d'edificació amb màxima permeabilitat visual amb zona d'horta.

Ús Residencial. Ordenació orientativa. Serà vinculant una tipologia edificatòria de màxima 
permeabilitat visual amb zona d'horta mitjançant espais lliures privats.

Les alineacions a l'entorn de la ctra. de Tremp són grafiades en els plànols d'Ordenació. Cessions 
de sòl corresponents al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. Reserva d'habitatges de 
protecció pública del sostre residencial: 20% de règim general i especial i 10% de preu concertat. 
Amb caràcter vinculant, la ubicació de les cessions per a sistemes d'equipaments comunitaris amb 
els ja existents.El sector assumirà la càrrega urbanística de les calçades laterals a la carretera L-
512, i el giratori que s’haurà d’adaptar i dissenyar de manera compatible a la intersecció de l’actual 
variant.

P.Parcial + P.Rep + P. Urb. En cas que s'hagin realitzat cessions prèvies, aquestes es computaran 
a tots els efectes en el corresponent projecte de reparcel·lació
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MIQUEL ORTIZ I TERRÉ - Arquitecte -

SUD - 6
Nucli                    ARTESA DE SEGRE

SOL URBANITZABLE DELIMITAT
Nom: SUD - 6

Situació

Objectiu

Superfície 36.233 m2

Cessions

Edificabilitat 0,50 m2 sostre/m2 sòl

Sostre 18.117m2 (Reserva HPP: 3.623 m2 + HPC: 1.812 m2)

Densitat 35 hab./ha.

Ús i ordenació Ús Residencial i terciari.

e: 1/4000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE gener 2019

Al nord-est de la població. Entre la ctra. de Tremp i la ctra. de Lleida a la 
Seu d'Urgell.

Perllongar el desenvolupament edificatori dels terrenys amb front a la ctra. 
de Tremp i ctra. de Lleida amb la mateixa tipologia de les zones colindants 
consolidades. Transformació de sòl urbanitzable industrial a sòl 
urbanitzable residencial. Ubicar la tipologia d'habitatge plurifamiliar i ús 
terciari al llarg de la ctra. de Tremp.

Article 65 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme. Excloure del còmput de 
cessions zona amb pendent superior al 20%. (Article 7.1.b del R.LL.U.)

Observacions: Sector que acusa un important desnivell, qualificat com a urbanitzable industrial en les NSSP. Cal reorientar el seu us a residencial i terciari. 
Les alineacions a l'entorn de la ctra. de Tremp i de Lleida són grafiades en els plànols d'Ordenació. De manera vinculant, es concentrarà l'edificació a la 
Ctra de Tremp, i es respectarà l'alineació definida a la mateixa. Les cessions per sistema d'espais lliures es situarà de manera vinculant a l'entorn de la 
carretera C-14, en els terrenys de més alçada i pendent més pronunciat. Cessions de sòl corresponents al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 
Reserva d'habitatges de protecció pública del sostre residencial: 20% de règim general i especial i 10% de preu concertat. El sector assumirà la càrrega 
urbanística de les calçades laterals a la carretera L-512

Desenvolupament: P.Parcial + P.Rep + P. Urb. En cas que s'hagin realitzat cessions prèvies, aquestes es computaran a tots els efectes en el corresponent 
projecte de reparcel·lació
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MIQUEL ORTIZ I TERRÉ - Arquitecte -

SUD - 9
Nucli                    ARTESA DE SEGRE

SOL URBANITZABLE DELIMITAT

Nom: SUD - 9

Situació Al sud de la població. Entre la C-14 i el canal  

Objectiu

Superfície 9.438 m2

Cessions Article 65 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme

Edificabilitat 0,90 m2 sostre/m2 sòl

Sostre 8.494 m2 (Reserva HPP: 1.699 m2 + HPC: 849 m2)

Densitat 65 hab./ha.

Ús i ordenació Ús residencial. Alineaciío a Ctra. de Lleidal vinculant.

Observacions

Desenvolupament

e: 1/3000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE gener 2019

Perllongar el desenvolupament edificatori dels terrenys amb front a la 
ctra.C-14  amb la mateixa tipologia de les zones colindants consolidades. 

Les cessions de zona verda es deixaran al sud del sector llindant amb el 
canal d'Urgell. Cessions de sòl corresponents al 10% de l'aprofitament 
urbanístic del sector. Reserva d'habitatges de protecció pública del sostre 
residencial: 20% de règim general i especial i 10% de preu concertat. 
Terrenys amb pendent superior al 20% no edificables. Aquests terrenys, 
destinats a espais lliures, s'exclouran del còmput d'espais lliures i 
equipaments a efectes de compliment dels estàndars legals mínims.

P.Parcial + P.Rep + P. Urb. En cas que s'hagin realitzat cessions prèvies, 
aquestes es computaran a tots els efectes en el corresponent projecte de 
reparcel·lació
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MIQUEL ORTIZ I TERRÉ - Arquitecte -

SUD - 11
Nucli                    ARTESA DE SEGRE

SOL URBANITZABLE DELIMITAT

Nom: SUD - 11

Situació Al sud de la població. Tocant al Senill i a l'oest de la C-14.

Objectiu

Superfície 15.089 m2

Cessions Article 65 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme

Edificabilitat 0,90 m2 sostre/m2 sòl

Sostre 13.580 m2 (Reserva HPP: 2.716 m2 + HPC: 1.358 m2)

Densitat 60 hab./ha.

Ús i ordenació Ús residencial. Ordenació orientativa. 

e: 1/2000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE gener 2019

Crear una àrea de sòl urbanitzable de baixa densitat per a possibilitar un 
creixement limitat del nucli d'Artesa. Promoure la urbanització de l'espai 
verd públic del curs del Senill.

Observacions: En la redacció del corresponent Pla Parcial s'hauran de respectar les condicions establertes al Text Refós de l'estudi d'inundabilitat del 
Barranc del Senill. Durant la tramitació, caldrà demanar informe a l'ACA. Crear una infraestructura bàsica al costat del Senill que permeti integrar el nou 
sector al nucli existent. L'ordenació proposada haurà de donar continuïtat al carrer de sota l'institut fins a la C-14. Ja existeixen cessions realitzades pel vial 
a sud. Les cessions de zona verda deixaran a la resta del sector. Es vinculant la realitazació de la connexió amb la carretera mitjançant rotonda (junt 
Sectors S-5, S-14, i SUD-11), que es realitzarà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instr. per al disseny i projecte de rotondes 
de la Generalitat de Catalunya, havent d'obtenir l'informe favorable vinculant del servei territorial de carreteres de Lleida. Cessions de sòl corresponents al 
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. Reserva d'habitatges de protecció pública del sostre residencial: 20% de règim general i especial i 10% de preu 
concertat. El sector assumirà els costos proporcionals d'urbanització de la part de la rotonda.

Terrenys amb pendent > 20% no edificables. Aquests terrenys, destinats a espais lliures, s'exclouran del còmput d'espais lliures i equipaments a efectes 
de compliment dels estàndars legals mínims.

Desenvolupament: P.Parcial + P.Rep + P. Urb. En cas que s'hagin realitzat cessions prèvies, aquestes es computaran a tots els efectes en el corresponent 
projecte de reparcel·lació
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MIQUEL ORTIZ I TERRÉ - Arquitecte -

SUD - 13
Nucli                    ARTESA DE SEGRE

SOL URBANITZABLE DELIMITAT

Nom: SUD - 13

Situació

Objectiu

Superfície 18.675 m2

Cessions

Edificabilitat 1,20 m2 sostre/m2 sòl

Sostre 22.410 m2 (Reserva HPP: 4.482 m2 + HPC: 2.241 m2)

Densitat 80 hab./ha.

Ús i ordenació Ús residencial. Ordenació orientativa.

e: 1/3000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE gener 2019

A l'est de la població. A l'est de la C-14, des de la urbanització del Roc del 
Cudós al Canal d'Urgell, al costat de la Gasolinera.

Perllongar el desenvolupament edificatori dels terrenys amb front a la 
ctra.C-14 amb la mateixa tipologia de les zones colindants consolidades. 
Transformació de sòl urbanitzable industrial a sòl urbanitzable residencial. 
Promoure la urbanització de l'espai que es genera al costat del Senill

Article 65 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (a excloure del còmput 
275 m2 amb pendent superior al 20%)

Observacions: En la redacció del corresponent Pla Parcial s'hauran de respectar les condicions i zones inundables establertes al Text Refós de l'estudi 
d'inundabilitat del Barranc del Senill. Durant la tramitació, caldrà demanar informe a l'ACA. S'urbanitzarà amb les mateixes premisses establertes per la 
urbanització prevista per al parc urbà del Senill que travessa tota la vila i suposa un interessant pulmó verd i de qualitat de vida per a Artesa. Cessions de sòl 
corresponents al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. Reserva d'habitatges de protecció pública del sostre residencial: 20% de règim general i especial 
i 10% de preu concertat. Terrenys amb pendent superior al 20% no edificables. Aquests terrenys, destinats a espais lliures, s'exclouran del còmput d'espais 
lliures i equipaments a efectes de compliment dels estàndars legals mínims.

Desenvolupament: P.Parcial + P.Rep + P. Urb. En cas que s'hagin realitzat cessions prèvies, aquestes es computaran a tots els efectes en el corresponent 
projecte de reparcel·lació
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-   PLÀNOL DE PLANEJAMENT VIGENT:

 o.AS-1.2

 o.AS-1.2-B3

 o.AS-1.2-C1

 o.AS-1.2-C2

 o.AS-1.2-D2

 o.AS-1.2-D3

 o.AS-1.2-D4

 o.AS-1.2-D5

 o.AS-1.3

 io.AG-012

 io.AG-013

 io.AG-014

 O.G.00-04
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-   PLÀNOL DE PLANEJAMENT PROPOSAT:

 o.AS-1.2

 o.AS-1.2-B3

 o.AS-1.2-C1

 o.AS-1.2-C2

 o.AS-1.2-D2

 o.AS-1.2-D3

 o.AS-1.2-D4

 o.AS-1.2-D5

 o.AS-1.3

 io.AG-012

 io.AG-013

 io.AG-014

 O.G.00-04
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