










































WJm Generalitat de Catalunya 
~ Departament de Territori 

i Sostenibilitat 

SCULL/0038112014 10549851 L/3168406 

necessari per facilitar el manteniment actualitzat i homogeni deis sistemes d'informació, i 
també aportar el document técnic grafic amb el format definit en l'estandard d'intercanvi de 
les dades urbanístiques en format CAD, per facilitar l'elaboració del Mapa Urbanístic de 
Catalunya. Es poden trobar ambdós documents en l'adrec;:a: http://www20.gencat.caUportal/ 
site/territori. 

Fonaments de dret 
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Resolució TES/757/2012, de 20 d'abril, de delegació de competéncies de la persona titular 
de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en les Comissions Territorials 
d'Urbanisme i la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona, publicada al DOGC 
núm. 6117, de 27.4.2012. 

Resol u ció 
-1 Emetre informe sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal, del municipi de les 
Borges Blanques a l'efecte de !'informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que 
es preveu sotmetre a aprovació provisional previst a l'article 86 bis i a la disposició 
transitoria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, amb les observacions següents per tal que puguin ésser considerades en l'acord 
d'aprovació subsegüent: 

Cal ajustar el creixement d'acord amb les previsions del Pla territorial parcial de 
Ponent i la dinamica poblacional del municipi, mantenint la classificació del sól com 
a no urbanitzable deis terrenys inclosos en els sectors urbanitzables no delimitats 
tant residencials com d'activitat económica, excepte el SUND 05 (cooperativa). 

Cal preveure les qualificacions especifiques per habitatges de protecció pública en 
sól urba (PAUs) i els terminis obligatoris per a l'inici i per a l'acabament de la 
construcció d'aquests habitatges. 

Cal eliminar les cessions monetaries indicades en la regulació normativa de la 
qualificació de transformació urbanística de dotació avinguda Francesc Macia, clau 
2.3, i aclarir la qualificació de lliure privat clau LP i la qualificació de zona d'eixample 
tradicional intensitat 1, clau 2.1, en els darreres de la clau 2.3. 

Pel que fa als ambits de polígons d'actuació urbanística; 

En relació amb el PAU 1, cal excloure l'edifici sud per motius d'impacte 
paisatgístic i adequació als teixits limítrofs de baixa densitat. 
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Pel que fa PAU 2, cal eliminar els nous habitatges del polígon Serreta i 
incloure els terrenys de l'altre costat de l'avinguda Carrasco Formiguera 
completar les condicions d'urbanització del vial. 

Cal justificar el canvi de qualificació d'uns 1.000 m2 de sistema d'espais 
lliures a espai lliure privat en l'ambit del polígon d'actuació urbanística PAU 
6. 

En l'ambit PAU 7 cal preveure mesures per avaluar i reduir !'impacte 
paisatgístic tant per les edificacions previstes com per la formació deis 
talussos i el seu tractament. 

Caldria incorporar la reserva per habitatges de proteccíó pública en els 
ambits deis PAU 7 i 11. 

Cal eliminar el PAU 17 atés que no es considera que els terrenys tinguin 
condicions de sól urba no consolidat. 

Pel que fa el PAU 18, cal modificar la regulació normativa per adequar-se 
als usos i edificacions existents. 

Pel que fa als sectors de Pla de millora urbana; 

Cal concretar el cómput de les reserves d'habitatges de protecció publica 
pel que fa els sectors PMU 1 Farinera, PMU 4 Argolés i PMU 5 Cooperativa 
Pla d'Urgell. 

Cal modificar els parametres del sector PMU 1, per el desenvolupament 
residencial a l'altre costat del Canal d'Urgell. 

Cal ajustar a la baixa la densitat maxima i adequar-se als teixits urbans 
limítrofs deis PMU 4, 5 i 6. 

Cal justificar i concretar els usos admesos del sector PMU 1 O Masia les 
Garrigues. 

Cal esmenar els planols d'ordenació per tal que en terrenys classificats de sól 
urbanitzable delimitat només es dibuixi l'ordenació deis sistemes generals 
vinculants. 

Cal adequar les determinacions normatives del pla en relació amb el sector 
urbanitzable delimitat SUD R02 (anticPP2). 

Cal preveure el 15% de l'aprofitament urbanístic del sector urbanitzable d'ús 
industrial SUD 101 UNITEXT . 
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Cal eliminar l'ordenació deis plimols d'ordenació i la regulació normativa de l'articulat 
normatiu de les zones d'aprofitament privat del sector urbanitzable d'ús industrial 
SUD 103 Vaca roja. 

Cal buscar una solució urbanística en l'ambit d'implantació de !'empresa General 
d'Oiis i Oerivats, SL, ubicada en sól no urbanitzable. 

Cal incorporar la possibilitat de divisió horitzontal en masies i cases rurals en 
l'articulat normatiu del Pla, en coheréncia amb el contingut del cataleg. 

Cal adequar el contingut de l'article 297 relatiu als habitatges existents en sól no 
urbanitzable a la legislació urbanística vigent. 

Cal identificar i localitzar les activitats concretes i modificar el redactat de la 
disposició transitoria 1a per adaptar-lo a les previsions i tramitació establertes en la 
disposició transitoria quinzena apartat 3 de la Llei 3/2012, a més de preveure, coma 
maxim, ampliacions del 50%. 

Amb caracter general i específicament en relació amb la tramitació de construccions 
i instaHacions en sol no urbanitzable, cal adequar la normativa del pla al Decret 
64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
en vigor des del 4.6.2014, o bé incorporar una remissió a la legislació urbanística 
vigent sense citar articles concrets. 

Cal adequar el redactat normatiu de l'article 307, en relació amb les instal·lacions de 
telecomunicacions a la legislació urbanística i sectorial vigent. 

Pel que fa al quadre d'usos admesos en sól no urbanitzable de l'article 308, cal 
eliminar els usos no admesos perla legislació urbanística vigent en aquest tipus de 
sol com són la descontaminació i desballestament de vehicles i altres que s'inclouen 
en l'apartat d'equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb usos urbans. 

Cal establir els llindars per tots els tipus de sól no urbanitzable. 

Cal modificar i justificar la regulació deis horts familiars (article 310) en relació amb 
la construcció de casetes d'eines independents. 

Cal incorporar als planols d'ordenació del sól no urbanitzable les qualificacions del 
sistema hídric (Q1 00) i de zona inundable per episodis extraordinaris (Q500) 
corresponents a l'estudi d'inundabilitat deis torrents de la Femosa i Salat informal 
per I'ACA. 

Pel que fa les xarxes basiques existents, cal incorporar en la memoria un apartat de 
descripció i diagnosi deis déficits per tal de justificar les obres i recursos necessaris 
per a adaptar, ampliar o millorar aquestes xarxes basiques. A més, cal incorporar en 
el plano! corresponent l'abastament d'aigua del sistema contra incendis i els 
hidrants. (article 73.3. del Reglament de la Llei d'urbanisme). 
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Cal aclarir si el pla manté la vigéncia deis plans especials urbanístics vigents en sól 
no urbanitzable (línees eléctriques, termosolar, tennis club, medi rural. .. ) 

Cal esmenar les discrepancies en l'ambit que preveu el POUM i el Pla especial 
urbanístic per ampliar dipósit de residus sólids urbans, exp. 14/54246, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en sessió de 
8.10.2014. 

Cal completar !'Informe de sostenibilitat económica indicant la suficiéncia 
adequació del sól destinat a usos productius. 

Cal completar !'Agenda amb els terminis del sectors de sól urbanitzable. 

Cal determinar si les "Fitxes d'eixos cívics i itineraris paisatgístics urbans de la 
població de les Borges Blanques" tenen caracter normatiu o recomanable. 

Cal esmenar la llista del Cataleg de béns d'interés en sól no urbanitzable eliminant 
les referéncies a elements externs o incloent tates les fitxes d'elements que es 
vulguin protegir. 

Cal modificar el Cataleg de masies i cases rurals segons els apartats anteriors. 

U A efectes informatius (memoria), cal identificar les situacions de iHégalitat i en 
/ procés de protecció de la legalitat urbanística que es considerin rellevants en procés 

de revisió del planejament general. 

Cal incorporar les condicions deis informes sectorials emesos amb posterioritat al 
mes de juliol de 2014 i aportar !'informe amb caracter favorable de la Direcció 
General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment. 

- Cal esmenar les d'errades materials esmentades. 

-2 Indicar a l'ajuntament que aquest informe compleix les funcions de !'informe establert a 
les normes d'ordenació territorial deis plans territorials en relació amb els documents deis 
plans aprovats inicialment. 

-3 Indicar a l'ajuntament que aquest informe s'emet sense perjudici de la resolució que 
pugui adoptar-se definitivament quan s'elevi l'expedient a l'organisme competent. 

-4 Notificar aquest acord a l'ajuntament, a !'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental 
i a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya. 

Contra l'acord anterior, en tant que es tracta d'un simple acte de tramit que no decideix 
directament ni indirectament el fons de l'assumpte, ni impedeix la continuació del 
procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, no 
es pot interposar cap recurs, sense perjudici que pugueu al·legar oposició a l'esmentat 
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