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CONTINGUT 

El contingut detallat dels documents per a la 3ª EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL POUM DE LES 

BORGES BLANQUES és el següent: 

 

1. MEMORIA DE LA 3ª EXPOSICIÓ AL PÚBLIC 

1. Memòria 

2. Quadres generals de dades  

3. Situacions d’il·legalitat urbanística  

4. Convenis urbanístics 

DOCUMENT COMPRENSIU 

 

2. INFORMES DELS ORGANISMES   

       PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

3. MEMÓRIA AMBIENTAL 

 

4. AVALUACIÓ ECONÓMICA  

       INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÓMICA  

       AGENDA 

   

5. NORMES URBANÍSTIQUES 

1.  Normes urbanístiques 

2.  Annex 1: Fitxes dels sectors en sòl urbà 

3. Annex 2: Ordenació del SUD R03 

4. Annex 3: Estudi de detall del PP6 

5. Annex 4: Carta de colors 

 

6. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

P.01        CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I ESTRUCTURA GENERAL  - E:1/10.000 

P.02 a/e  ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE – E:1/10.000 

P.03        ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE – E:1/5.000 

P.03 a/p  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE – E:1/1.000 

P.04        SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
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1.- MEMORIA 

El POUM de Borges ha tingut fins al moment dues exposicions al públic que han generat un 

dilatat retard en la seva tramitació , i que ha comportat a la seva vegada  que en el moment 

actual hagin variat moltes normatives sectorials  i molt dels criteris d’ordenació territorial. Això   

ens situa en un marc substancialment diferent al que va fixar pel  POUM  l’informe de 27 de 

maig de 2009 de la Secretaria per la planificació territorial de la conselleria de PTOP de la 

Generalitat de Catalunya.   

 Una de les conseqüències  de més impacte en el model urbanístic proposat fins a les hores  

ha estat  la necessitat  d’ajustar el creixement a la baixa  d'acord amb les previsions del Pla 

territorial parcial de Ponent i la dinàmica poblacional del municipi. 

Això s’ha fet amb diferents modificacions del planejament exposat fins a les hores i que es 

concreten en els punts següents, i que corresponen en línies  generals a les consideracions 

contingudes en l’informe previ de 11 de febrer de 2015 , emès per la  Comisió Territorial 

d’Urbanisme de Lleida  : 

 

En relació a l’ajust  del creixement i a la classificació i qualificació del sòl : 

o S’ha eliminat la classificació de sòl urbanitzable  del SUND 06, que resta com a  sòl no 

urbanitzable en la proposta actual. 

o Es mantenen com a sòl urbanitzable no delimitat el  SUND 01, 02, 03, 04 i 05 , tot i que 

es disminueixen les seves densitats. S’ha considerat que aquests àmbits acaben de 

completar la trama urbana en uns intersticis de la població que mai faran les funcions 

pròpies del sòl no urbanitzable i que restaran com espais residuals i periurbans. 

o Per contra i per tal de reduir les previsions de creixement s’han remés als paràmetres de 

la normativa vigent el SUD R01 (ARE) i el SUD R02 (PP2) i s’han suprimit els PMU 04 

Agrolés i 05 Cooperativa Pla d’Urgell, tot dos es qualifiquen com àrees d’activitats en sòl 

urbà consolidat, amn l’objectiu de mantenir les cooperatives actualment implantades.  

o Concretament s’ha reduït el creixement de en nombre d’habitatges de nova implantació 

de 3.056 a 2.067 habitatges. 

o S’han qualificat específicament els habitatges de protecció pública i s’han establert els 

terminis obligatoris 

o S’han eliminat les cessions monetàries i s’ha qualificat de clau 2.2  en sòl urbà consolidat 

i de 2.3 les zones del  polígon d’actuació delimitat en aquesta àrea 

 

Pel que fa als polígons d’actuació urbanística : 

o S’ha establert en l’àmbit del PAU 01 un PMU  

o S’han inclòs en l’àmbit del PAU 02 els terrenys de l'altre costat de l'avinguda Carrasco 

Formiguera. No s’han eliminat els nous habitatges del polígon La Serreta que completen 
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una de les fileres perquè el polígon ha de ser econòmicament viable i s’ha d’indemnitzar 

un magatzem situat a sobre la prolongació del carrer Ricard Vives fins a l’avinguda de 

Carrasco i Formiguera i urbanitzar el vial. 

o S’han establert les mesures per avaluar i reduir l'impacte paisatgístic en el polígon del 

Castell Alt en  corresponent fitxa de l’annex 1 a la normativa  

o En el PAU 7 (ara PMU 09) i en el PAU 11 no s’han fet les reserves d’habitatges de 

protecció pública perquè han de ser zones d’habitatge unifamiliar, no obstant el conjunt 

del POUM compleix amb el 10% d’HPO de preu concertat i el 20% d’HPO de règim 

general. 

o S’ha eliminat el PAU 17 i s’ha classificat de SNU i qualificat de Zona Agrícola de reserva 

per activitats, clau 21d 

o L’àmbit del PAU 18 s’ha qualificat de Zona urbana d’activitat tipus 3a, clau 7.3.a  i s’ha 

exclòs la possibilitat d’habitatge unifamiliar vinculat a l’activitat .  

 

Pel que fa als sectors de Pla de millora urbana: 

o S’han suprimit els PMU 04  Agrolés i 05 Cooperativa Pla d’Urgell i s’ha concretat en la 

fitxa el sostre que s’ha de destinar a residencial i el que s’ha de destinar a altres usos en 

el PMU 01 Farinera  

o S’ha qualificat l’àmbit de la banda oest del canal de Zona d’edificació aïllada, clau 4 

o En el PMU 10 Masia de les Garrigues S’han concretat els usos admesos en la 

corresponent fitxa de l’annex 1 a la normativa  

o S’han esmenat els plànols d’ordenació i en el sòl urbanitzable delimitat només s’han 

dibuixat els sistemes generals  

o Les determinacions normatives del SUD R02 (antic PP2) són les de la modificació NNSS 

de les Borges Blanques aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Lleida en data 07/06/2007 i publicada al DOGC número 4948 de data 16/08/2007  

-  Altres modificacions  

o S’ha establert la cessió a l’administració actuant del 15 % de l’aprofitament urbanístic pel 

sector urbanitzable d'ús industrial SUD I01 UNITEXT. 

o En el sector Vaca Roja S’ha eliminat l'ordenació dels plànols d'ordenació i la regulació 

normativa de l'articulat normatiu de les zones d'aprofitament privat del sector urbanitzable 

d'ús industrial SUD I03 Vaca Roja. 

o Seguint la recomanació del conseller de Territori i Sostenibilitat en la carta adreçada a 

l’Alcalde de les Borges Blanques de data 23 de novembre de 2015 es delimita un sector 

urbanitzable d’ús industrial, en l’àmbit d'implantació de l'empresa General d'Olis i 

Derivats, SL. 

o S’ha incorporat la possibilitat de divisió horitzontal en masies i cases rurals  

o S’ha modificat l’article 297 (ara 271) de la normativa  per adaptar-ho a la legislació vigent 

o S’ha modificat la disposició transitòria 1a tot ajustant-la a la legislació vigent  
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o En les disposicions generals de la regulació d4e construccions en sòl no urbanitzable 

s’estableix la remissió al D 64/2014 

o S’ha modificat l’article 307 (ara 281) de la normativa urbanística per adequar-lo a la 

legislació sectorial  

o S’ha ajustat el regim d’usos en sòl no urbanitzable establert a l’article 308 (actualment 

282)  

o  S’han assimilat els llindars als establerts en el PTPP mitjançant remissió  en l’article 269 

de les NNUU 

o S’ha modificat l’article 284 tot eliminant la referencia a les casetes d’eines.  

o S’han incorporat als plànols d'ordenació del sòl no urbanitzable les qualificacions del 

sistema hídric (Q100) i de zona inundable per episodis extraordinaris (Q500) 

corresponents a l'estudi d'inundabilitat dels torrent de la Femosa informal per I'ACA. 

o Es conserva la vigència dels Plans especials urbanístics vigents en sòl no urbanitzable  

o S’ha esmenat l’àmbit del Pla especial urbanístic per ampliar dipòsit de residus sòlids 

urbans 

o S’ha completat l’informe de sostenibilitat econòmica  

o S’ha completat l’agenda amb els terminis de sòl urbanitzable 

o Les Fitxes d'eixos cívics i itineraris paisatgístics tenen caràcter de recomanació i s’han 

inclòs  

o S’han suprimit de la llista del Catàleg els elements no inclosos a les fitxes  

o El Catàleg de masies i cases rurals es tramitarà amb independència del POUM mitjançant 

un Pla especial urbanístic 

o S’ha afegit a la memòria de la informació l’apartat Situacions d’il·legalitat urbanística  

o S’han incorporat les condiciones dels informes sectorials i en especial s’ha establert com 

o S’han esmenat les errades materials  

 

 

               Lleida, juliol de 2016 

 

 

 

             Anna Costa Isern        David Portolés Martínez 
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2.- QUADRES DE DADES 

 

2.1 Paràmetres dels polígons d’actuació urbanística  

2.2 Paràmetres dels plans de millora urbana 

2.3 Paràmetres dels sòls urbanitzables delimitats 

2.4 Paràmetres dels sòls urbanitzables no delimitats  

2.5 Resum dels habitatges de nova implantació 

2.6 Habitatge de protecció oficial 

2.7 Habitatge dotacional públic 

2.8 Comparativa de la capacitat del POUM entre la 2a i la 3a exposició al públic  

2.9 Zones verdes en sòl urbà qualificades pel POUM  

2.10 Equipaments esportius qualificats pel POUM 
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2.1 Paràmetres dels polígons d’actuació urbanística 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal                                                          Ajuntament de Les Borges Blanques 
 

3a exposició al públic                                                                                                                             Memòria 8 
                                                         
 

2.2 Paràmetres dels plans de millora urbana 
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2.3 Paràmetres dels sòls urbanitzables delimitats 
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2.4 Paràmetres dels sòls urbanitzables no delimitats 
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2.5 Resum dels habitatges de nova implantació 

HABITATGES DE NOVA IMPLANTACIÓ  

PAU 337 

PMU 496 

SUD 736 

SUND 580 

TOTAL 2.149 

  



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal                                                          Ajuntament de Les Borges Blanques 
 

3a exposició al públic                                                                                                                             Memòria 13 
                                                         
 

2.6 Habitatge de protecció oficial 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal                                                          Ajuntament de Les Borges Blanques 
 

3a exposició al públic                                                                                                                             Memòria 14 
                                                         
 

2.7 Habitatge dotacional públic  

SISTEMA D'HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC 

  m2 u 

EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT 1.326,00 16 

      

TOTAL  1.326,00 16 

 

 

 

 

 

Situació de l’habitatge dotacional públic en sòl urbà consolidat 
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2.8 Comparativa de la capacitat del POUM entre la 2a i la 3a exposició al públic 

 

POUM 2a exposició al públic 

TOTAL SU  191,39 Ha 

SÒL URBÀ consolidat nucli 106,02 Ha 

SÒL URBÀ consolidat industrial discontinu 58,77 Ha 

TOTAL SÒL URBÀ CONSOLIDAT  164,79 Ha 

SÒL URBÀ no consolidat 26,60 Ha 

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 103,12 Ha 

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 46,89 Ha 

TOTAL CREIXEMENT 176,61 Ha 

TOTAL HABITTAGES NOVA IMPLANTACIÓ  3.056,00 Habitatges 

 

POUM 3a exposició al públic 

TOTAL SU  191,39 Ha 

TOTAL SU consolidat nucli 112,43 Ha 

SÒL URBÀ consolidat industrial discontinu 58,77 Ha 

TOTAL SÒL URBÀ CONSOLIDAT  171,20 Ha 

SÒL URBÀ no consolidat 20,19 Ha 

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 136,00 Ha 

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 27,00 Ha 

TOTAL CREIXEMENT 183,19 Ha 

TOTAL HABITTAGES NOVA IMPLANTACIÓ  2.149,00 Habitatges 
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2.9 Zones verdes qualificades pel POUM i no incloses en cap sector de planejament 

SISTEMA GENERAL D'ESPAIS LLIURES, CLAU SJ 

REFERÈNCIA NOM SUPERFÍCIE (m2) 

SJ-01 Banqueta del canal  59.808,00 

SJ-02 Bòbila 14.600,00 

SJ-03  Carrerada 8.518,00 

SJ-04 Castell Alt 7.947,00 

SJ-05 Placeta Germana Trinitat 908,00 

SJ-06  Entorn església  1.534,00 

SJ-07 Plaça Ramon Arqués 318,00 

SJ-08 Parc El Terrall 17.212,00 

SJ-09 Plaça Europa 4.776,00 

SJ-10 Placeta carrer Sant Jaume  340,00 

SJ-11 Plaça de les Escoles 318,00 

SJ-12 Av Francesc Macià 10.185,00 

SJ-13 Placeta carrer Dipòsit 531,00 

SJ-14 Placeta Via Aurèlia 634,00 

SJ-15 Antic PP6 6.817,00 

SJ-16 Placeta av Carrasco i Formiguera 637,00 

SJ-17 Polígon Verdures 23.137,00 

SJ-18 Castellots 20.145,00 

SJ-19  Placeta Castell Baix 622,00 

SJ-20 Polígon Joan Maragall 374,00 

SJ-21 Cementiri 9.713,00 

SJ-22 Ermita Sant Salvador 1 22.096,00 

SJ-23 Ermita Sant Salvador 2 6.739,00 

TOTAL SJ  217.909,00 

   

  

SUPERFÍCIE (m2) 

Sostre residencial admès en SU 1.044.271,00 

20m2 de SJ per cada 100m2 de sostre  208.854,20 
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2.10 Equipaments esportius qualificats pel POUM 

El Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), aprovat pel Decret 

95/2005, 31 de maig, proposa uns estàndards orientatius de sòl d’equipament esportiu per a 

municipis que no han redactat el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) 

que està establert entre 4,5 i 5 m2/habitant.  

L’ajuntament de Les Borges Blanques ha elaborat un MIEM qualificant de sistema d’equipament 

esportiu les superfícies de sòl següents :  
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EQUIPAMENTS ESPOTIUS 

REFERÈNCIA NOM SUPERFÍCIE (m2) 

SE -5.1 Camp de futbol petit 5.639 

SE -5.2 Camp de futbol principal 13.314 

SE-5.3 Poliesportiu Francesc Macià 2.323 

SE-5.4 Sala polivalent Pavelló de l'oli 1.889 

SE-5.5 Pistes esportives CEIP Joan XXIII 1.883 

SE-5.6 Pistes esportives IES J. Vallverdú 4.201 

SE-5.7 Pistes esportives col·legi MD Montserrat 2.831 

SE-5.8 Piscines municipals d'estiu 9.010 

SE-5.9 Piscina coberta 2.321 

SE-5.10 Centre de tecnificació de tennis taula 1.425 

SE-5.12 Club de tennis La Serreta 13.082 

SE-5.13 Club de tennis Borges Blanques 11.089 

TOTAL 69.007 

 

 

SÒL D'EQUIPAMENT ESPORTIU  69.007 m2 

Població actual  5.734 habitants  

Població en un escenari de creixement alt a 20 anys 8.000 habitants  

Sòl d'equipament esportiu actual  12 m2/hab 

Sòl d'equipament esportiu actual  9 m2/hab 
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3.-  SITUACIONS D’IL·LEGALITAT URBANÍSTICA 

A data d’avui existeixen en el municipi de les Borges Blanques les situacions d’il·legalitat urbanística 
amb expedient de disciplina urbanística oberts següents: 

1. Assumpte: Construcció d’una nau industrial en sòl no urbanitzable destinada a realitzar  
treballs amb pedra natural, promoguda pel senyor Domenech Altarriba i Vigatà.  
Número d’expedient: 96/000027 
Situació: Partida Vacarroja C-233, pk. 13,800 de Les Borges Blanques  
Motiu: Anul·lació llicència 
Incoat: Direcció General d’Urbanisme 
Data:19 de novembre de 1993 
Estat: incoat 
 

2. Assumpte: General d’Olis i Derivats, SL 
Número expedient : 60/2014 
Situació: Parcel·la 115  
Motiu: Obres dutes a terme sense llicència municipal 
Incoat: Ajuntament de les Borges Blanques  
Data: 1 d’agost de 2014 
Estat: Ordre d’enderroc de les construccions sense llicència i eliminació de la bassa 
d’oleàcies de més de 9.500m2 d’ocupació no autoritzada  
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Documentació de l’expedient de disciplina urbanística de la construcció d’una nau industrial 
en sòl no urbanitzable destinada a realitzar  treballs amb pedra natural, promoguda pel senyor 
DOMÈNECH ALTARRIBA I VIGATÀ  
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Documentació de l’expedient de disciplina urbanística per obres efectuades sense llicència  
per part de GENERAL D’OLIS I DERIVATS, SL 
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4.- CONVENIS URBANÍSTICS 

El POUM recull en aquesta nova exposició al públic, a més de les prescripcions dels informes 
sectorials , els convenis urbanístics següents: 

1.- Conveni amb GUALTOSAL, SA 

2.- Conveni amb GINÉ IBÓS, SL 

3.- Conveni amb PIEDRA NATURAL RUBIO, SL 

















CONVENI URBANisTIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES I 
GINÉ-IBÓS S.L. 

A les Serges Blanques a 16 d'octubre de 2012 

REUNITS 
El senyor Enrie Mir i Pifarré, Alcalde de I'AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES (en endavant Ajuntament), amb domicili al mateix municipi, carrer 
Carme, 21. Actua en nom i representacíó de l'Ajuntament que presideix, segons 
resulta de les facultats del seu cárrec. Actua assistit per a aquest aete per [a Sra. Celia 
Arqités Andrés, Secretaria General de la Corporació, en l'exercici de la (unció que li 
atribueix l'article 92.3 de la L1ei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim 
local. 

El Sr Josep Maria Giné Falcó, majar d'edat, amb NIF 78.05544DH, i amb domicili a les 
Sarges Blanquee, qu; actua en nom i representació de la mercantil GINÉ IBÓS S.L. 
NIF 8-25529892, i domiciliada a les Borqes Blanques, avinguda Francesc Macia, 32 
(en endavant el propletari) segons escriptura de constitució de la societat en data 5 de 
Juny de 2003 davant el notari Sr. Jose Luis Benavides Malo, número de protocol 782. 

.r- ..... Les parts es reconerxen mútua \ reciprocament la capacítat i competencia per a la 
,. ~/natura d'aquest converu urbanistic , I 

JI ~,
 

i / L _; ~ 1 MANIFESTEN
m~J 
e 

'~' "':;/J ~Uner - La proptetat objecte del present és situada al raval de Lleida sense número, 
I \1t _'h - ri~ situació urbanística viqent estabJerta per les NN SS és la seguent L' (~~--' ,\

reqim jurídic del so': sol no urbanitzable 
qualiñcació urbanistica : zona 15 de rec 
Superficie aproximada: 2.545 ml deIs quall'edificació n'ocupa 1.475 m2 

\ Referencia cadastral : poi 3 de rústica parcella 87 
Finca registral8128, menta al registre de la propietat de les Borges 
Blanques, tom 730, lIibre 125, folí B 

La parcetta es troba edificada amb diverses naus industrials de mes de trenta anys 
d'antiguitat, en bon estat de ccnservació on existeixen diferents activitats. 

l 

5egon.- Que el senyor Giné es proposa donar un ús adient a les navs. dedicant-les a 
activitats ccmerclals: a tal efecte, en data setembre de 2011 es va efectuar consulta 
als Serveis Técnica Municipals, que varen redactar l'informe annex. Així mateíx hom va 
evacuar consulta a la Direcció General de Oornerc. que va considerar favorablement a 
priori la proposta, pendent de la modificació de les NN.SS. corresponent. 

Tercer.- L'Ajuntament tramita el projecte de Pla d'Ordenació Urbana Municipal, 

(
 
document idoní per donar sortlda a les circurnstáncies descrites anteriorment.
 
Considerant J'estat avancat de tramitació del POUM, es valora com a mes adient
 
Incorporar la proposta descrita al punt anterior en el mateix procés.
 

~ 

Quart.- El document de POUM sotrnés a I'aprovació inicial per acord del PIe de la 
Corporació de 29 de juliol de 2010 proposa incloure els terrenys objecte del present 
Conveni en el sector de sol urbanitzable delirnitat SUD-102 amb fixacíó d'usos 
industrials. El sector referít abraca diferents sttuacions urbanlstiques que, de fet, 
dibuixen un hcritzó ccmplex de gestió, ja que hi conviuen una indústria textil 
consolidada que representa una proporció gran del sector conjuntament amb diverses 
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parceltes d'inferior dimensió; la gestió coordinada d'una estructura de \a propietat tan 
heterogénia és contradictoria en objectius i rñmes 

Per tanto la previsió de l'actuació comercial planteja la diferenciació deis ámbits. tant 
per a la diferenciació dels usos comercials com per a la mocañtat de gestió a efectes 
de fer-Ia més agiL 

Tot i que la propietat no ha acudít al termini d'inforrnació pública corresponent a 
l'aprovació inicial, les dues parts signants d'aquest Conveni consideren que es 
convenient incorporar I'esmena a la proposta de POUM en aquest mament del trámit. 
per que l'altemativa seria una modificació puntual del POUM que en res afavoriria el 
correcte planejament O bé una divisié del sector en dos poligons d'actuació de difícil 
delimitació. 

Cinque.- Que l'esmena a propasar al POUM ha de respectar per una banda ets 
continguts fonamentals que estable ix remete 65 de \a Llei d'Urbanisme de Catalunya 
(Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qua! s'aprova el Text refós de la Ue¡ 
d'urbanisme. incorporant la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text retos 
de la lje¡ d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost) pel que fa a 
beneficia i cárreques del ptanejament. Per una altra banda cal que I'esmena respectl el 
parárnetre d'ediflcabilitat bruta fíxada en el projecte aprovat inicialment. 

És per tant que les parts 
ACORDEN 

Primer.- L'Ajuntament inctourá en roroenecló del POUM l'ámbit previst determinat a 
I'expositiu primer amb les seqüents caracteristiques 

Régim jurídic del sol: sol urbá no consolidat. 
Qualificació urbanística zona d'ueos terciaris i comercials (I'edificabilitat 
neta es correspondrá amb la que s'establl inicialment per aplicació de 
I'edificabilitat bruta determinada per al sector urbanitzable) 
Modalitat de gestió poligon d'actuació amb sistema d'actuació de 
reparcel·lació per compensació bastea. 
Reserves de s61 : 15% de del sector en ámbít discontinu, localitzant la 
cessió de zona verda uo equipament en les proximitets del recinte esportiu 
municipal. 
Cessió o'aoroñtament a l'admfnistració actuant: 10%. 
Urbanització imputada: la part de I'avinguda de Lleida que hi confronta i els 
vials laterals, amb tots els serveis urbanistics assocíats. Els parámetres 
d'aquests servéis es concretaran en el projecte d'urbanització corresponent. 

5e90n.- El proptetar¡ es compromet a desenvolupar la gestio urbanística definida a 
I'acord primer amb l'anticipació suficlent a qualsevol sol licitud de Illcéncia que 
requereixi concrcons de solar per al terreny objecte d'aquest Convenio 

Tercer.- El present Conveni es redacta en aplícació del qué disposa l'article 104 de la 
lIei d'Urbanisme de Catalunya. i I'Ajuntament f donara el trámit d'aprovació j pub\icitat 
legalment establert per que es pugui incorporar a la documentació del POUM. 

/.:: ,', 'rj-~')r,"qué oonstl als efectes adients ha signen en data i Iloc ut supra. 
/ ~'.- ':"jJ-_~q '1(, 

.: n"" ~(:. ¡l "i e jose M. Giné Falcó 
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ANNEX AL CONVENI 

SITUACIO URBANlsTICA EN RELACIO A LA IMPLANTAC'O DE MITJANES 
I GRANS SUPERFIcIES COMERCIALS. 

En relació a la situació actual la ciutat és un conjunt urbanístic fortament consolidat 
caracteritzat per la pervivéncia del teixit tradicional de casa unifamiliar entre milgeres, 
amb I'afegit d'edificacions plurifamiliars de promoció recento No existeixen sectors de 
nova urbanitzaci6 amb tipologies adients a la implanlació d'aquests nous formats de 
ccrnerc, previstos expressament. 

En relació a les experiencias existente. els dos comercos aclualment assimilares la 
rnitjana superficie es traben en emplac;aments que per la vialitat i la situació urbana 
presenten problemas de mobilitat i tránsít: els solars disponibles a priori es traben en 
clrcumstáncles simHars. 

És per tot plagat que és aconsellable autoritzar els usos comerclaís de mitjana 
superficie en les bandes de I'accés a la ciutat des de Ueida: 

per les caracteristiques de la via i la facilitat de preveure els accessos i e/s 
aparcaments adients; 

per la importancia d'aquests usos en el procés de transformació de I'espai, 
essent convenient per a ciutat dignificar ¡ completar la urbanització de la 
seva entrada. 

Oescripció del tram del raval de L1e¡da en el tram compres entre al canal d'Urgell i la 
rotonda d'accés a les variants de les carreteres N-24D i C-233 

Es tracta d'un tram de vial que resulta de la cessió al municipi de I'antiga travessia de 
la N-240; actualment es troba en régim de sol no urbanitzable i la proposta del POUM 
aprovat inicialment preveu la urbanització del tram mitjanc;:ant la delimitaci6 deIs 
corresponents sectors de sol urbanitzable per a usos lndustrlars, comercials i terciaria, 

Les alineacions entre les edificacions permeten la urbanització d'una avinguda de 30 
m d'amplada; en compliment del Conveni entre el Ministerio de Fomento i l'Ajuntament 
de la ciutat es va redactar un avantprojecte d'urbanitzaci6 que preveu una solueió de 
tránsñ segregat amb un element de vegetació important. Els accessos a les diferents 
pareeHes que confronten amb I'avinguda es poden fer, per tant, amb tata I'adequació 
técnica. 

S'ha rebut consulta en relaeió a la implantaei6 d'un comerc;: de miljana superficie en un 
emplac;:ament concret. Pel que respecta a aquets emplac;:ament, ultra satisfer les 
caracteristiques que s'han apuntat amb carácter general, cal considerar que es tracta 
d'uns edificis de carácter industrial que són aptes per al propóslt determinat i que no 
presenten impediments técnics que aconsellin el seu canvi d'ús: en tot cas, caldrá 
supeditar les autontzacions a l'aprovaci6 definitiva del POUM. En aquestes 
circumstáncies es considera adient aplicar a aquest tram del Raval de L1eida rexcepclé 
prevista a I'article 9 del DECRET LLEI 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació deis 
equipaments comercials. 



S'adjunta reportatge fotoqráfic de l'ámbit, plánol on es detalla la delimitaciá de la trama 
urbana consolidada i I'emplac;ament del possible comerc de mitjana superficie l detall 
del POUM i de I'avantprojeete d'urbanitzaciá del vial. 

Vista des de la ciutat 

Vista lateral: 
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CONVENI URBANisTIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES I 
PIEDRA NATURAL RUBIO, S.L. 

A les Borges Blanques a 10 d'octubre de 2012 

REUNITS 

El senyor Enric Mir i Pifarré, Alcalde de I'AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES (en endavant Ajuntament), amb domiclll al rnateíx municipi, carrer 
Carme, 21. Actua en nom i representactó de l'Ajuntament que presideix, segons 
resulta de les facultats del seu cárrec, Actua asslsñt per a aquest acte per la Sra. Celia 
Argilés Andrés, Secretaria General de la Corporaci6, en l'exercici de la (unció que li 
atribueix l'article 92.3 de la L1ei 7/1985 de 2 d'abrli, reguladora de les bases de régim 
local. 

La Sra. Susanna Rubio Gallart, major d'edat, amb NIF 43.726.315-A, i amb domicili a 
les Sorges Slanques, qui actua en qualitat d'Administradora Única de la mercantil 
PEDRA NATURAL RUBIO. S.L AMB NIF B-25272592, i domiciliada a les Borges 
Slanques, polígon industrial les Verdunes, parcel·la 3-6, segons escriptura de 
cessament, nomenament ¡ trasllat de domicili atorgada davant el notari de Ueida Sr 
Rafael de la Fuente Garcia en data onze d'abril de 2005, número de protoco¡ 904. 

Les parts es reconeixen mútua i reciprocament la capacitat i competencia per a la 
signatura d'aquest conveni urbanístic , i 

MANIFESTEN 

Primer.- La propíetat de NATURAL RUSIO, S.L. objecle del present es situada al 
polígon industrial de les Verdunes i que es descriu en dues parts, la primera 
(identificada "a") a una parcel·la urbanitzada en execució del polígon de les Verdunes, 
desenvolupat al seu dia per I'Institut Catala del S61 i adquirit per I'empresa PEORA 
NATURAL RUBIO, S.L.. i la segona (Identificada "b"} a una resta de finca de les 
aportades a la creació del polígon esmentat que va ser adquirida igualment a 
1'1 NCAS6L. 

La situació urbanística vigent és la següent: 

Part "a" 
reqlm juridic del s61: s61 urbá consolidat per urbanització executada 

qualiñcació urbanística: zona industrial per a indústria afltada tipus I 
superficie 13.912,23 m'

...." ......:. referencia cadastral 0576507 

Part "b" 
régim jurídic del s61: s61 no urbanitzable 
qualificació urbanística: zona 21 c de seca tradicional. 

.> ,'. Superfície aproximada 19.960 m2 

j~ 111' - > Referencia cadastral poi 6 de rústica parcel-Ies 106,121,122 

• rt "a" es troba ocupada per la nau I les instal tectcna annexes de I'empresa \l~;'¡~a~.
/ \ :-.:..,:Pl; NATURAL RUBIO, S L dedicada al processat de pedra per a la construcció i ~ L '2r F 0iB ltets análoques; la part "b" es troba desocupada, amb un tancat i moviment de 

:~ 

~ terres que la fan irrecuperable per a usos agrlcoles. 
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Segon.· Que I'empresa va adquirir al seu dia dues parcians de la part "b" detallada al 
punt anterior, de superficies 4.794,83 i 11.819,06 m2 a I'INCASÓL amb la finalitat 
expressament de dedicar-la a usos urbans tnríustrlals. tal com es contemplava a la 
condici6 quarta del contracte de compravenda de data 3 de desembre de 2004, que 
s'adjunta a la present, i que estableix literalment: 

El comprador destinara les finques adquirides a usos industrials, i es 
compromet a respectar íntegrament les normes urbanístiques viqents a la zona 

Aquesta condició és traslladada a I'escriptura de segregació, compravenda i 
agrupaci6 atorgada davant del notari sr Enrique Peña Félix el dia vint-i-u de desembre 
de 2006, entre l'lnstitut Catalá del 561 i PIEDRA NATURAL RUBIO S.L., amb número 
de protocoI8?0? 

La resta de superficie de la "part b" fou adquirida per Piedra Natural Rubio SL al Sr 
José Maria Mas Bordel! en escriptura atargada davant del notari sr José Manuel 
Martínez Sánchez en data set de gener de 2005, amb numero de protocol 6. 

Tercer.- L'Ajuntament tramita el projecte de Pla d'Ordenació Urbana Municipal, 
document idoni per considerar les circumstánctes descrites anteriorment. En el 
document scímes a l'aprovacló inicial per acord del PIe de la Oorporació de 29 de juliol 
de 2010 es propasa mantenir la classificaci6 del terreny identificat en I'apartat "b" de 
I'expositiu primer com a sol no urbanitzable. Tot i que a propietat no ha acudit al 
termini d'intcrrnació pública corresponent a I'aprovació inicial, les dues parts signants 
d'aquest Conveni consideren que és convenient considerar I'esmena a la proposta de 
POUM (amb un canvi de qualificació acord a la manltestacló d'intencions de 
l'INCA8ÓL) en aquest moment del trámit, per poder ajustar I'avaluació ambiental a la 
totalitat del territori del terme municipal amb més fonament técnico 

Quart.- Que l'esmena a proposar al POUM ha de respectar els continguts fonamentals 
que estableix l'article 65 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'aqost. pel qua! s'aprova el Text refós de la L1ei d'urbanisme. incorporant 
la L1ei 3/2012, del 22 de febrer, de rnodiñcactó del text refós de la L1ei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost) pel que fa a beneficis i cárregues 
del planejament. 

És per tan! que les parts 
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ACORDEN 

Primer.- L'Ajuntament lnclourá en l'ordenació del POUM l'árnbit previst determinant al 
punt "b" de I'expositiu primer amb les següents característiques 

Régim jurídic del 561 : 561 urbá no consolidat.
 
Oualiñcació urbanística: zona Industrial per a industria aHlada tipus 1.
 
Modalitat de gestió poligon d'actuació amb sistema d'actuació de
 
reparcellació per comoensació básica,
 
Reserves de sól 15% de del sector en ámbit discontinu, localltzant la
 
cessió de zona verda i/o equipament en les proximitats del recinte esportiu
 
municipal.
 
Cessió d'aprofitament a l'administraci6 actuant: 10%.
 
Urbanització imputada: el vial que confronta amb el caml e les Verdunes,
 
I'ampliació de la potencia eléctrica installada, i el cost corresponent al
 
sanejament de I'aigua residual, si s'escau. Els parámetres d'aquests serveis
 
es concretaran en el projecte d'urbanitzaci6 corresponent, atenent al detall
 
de lús previst.
 

Segon.- PEORA NATURAL RUBIO, S.L. es compromet a desenvolupar la gestió 
urbanistica definida a I'acord primer amb I'anticipació suficient a qualsevol solficitud de 
lIicéncia que requereixi condicions de solar per al terreny objecte d'aquest Convenio 

Tercer,- El present Conveni es redacta en aplicació del qué disposa I'article 104 de la 
L1ei d'Urbanisme de Catalunya, i l'Ajuntament li donara el trámit d'aprovactó ¡ publicitat 
legalment establert per qué es pugui incorporar a la documentació del POUM. 

I per qué consti als efectes adients ha signen en data i lIoc uf supra , 
.f " GallartL'alcal~j1 Susanna ,KublO ""tura' 
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