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1.1 ANTECEDENTS
En data 24 de novembre de 2005, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va
aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del
municipi de Puigverd d’Agramunt, redactat pel Servei de Documentació i Estudis
de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (avui Departament de Territori i Sostenibilitat).
Des de llavors, l’Ajuntament ha realitzat diverses actuacions d’interès públic en
diferents àmbits del nucli, prèvia obtenció dels terrenys o edificacions necessàries,
vinculades a la implantació d’equipaments o espais lliures públics, alguns d’ells ja
previstos total o parcialment pel planejament urbanístic vigent i altres no.
Entre aquestes actuacions, destaca el recent enderroc (realitzat durant el 2018) de
diverses edificacions i instal·lacions, corresponents a una explotació ramadera en
desús, que es trobaven adossades a l’antic molí fariner (Molí del Siscar o Molí del
Senyor), edifici del S.XV-XVI declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i / o recolzades sobre
l’antiga muralla, bé cultural catalogat BCIL pel planejament urbanístic.
Tant l’antic molí com la muralla constitueixen dos elements amb un innegable valor
patrimonial, i es troben situats fent front a l’espai que constitueix l’accés principal a
la població (accés sud del nucli), on el POUM vigent preveu la configuració d’un
espai lliure públic, el de major dimensió dins el sòl urbà de la població, en
substitució de l’antiga granja en desús enderrocada, que pel seu fort impacte visual
desvirtuava la imatge del conjunt del nucli.
Així, amb l’enderroc de la granja esmentada (edifici de dues plantes i uns 450m2
d’ocupació) que ha deixat al descobert el dipòsit d’aigua vinculat al molí fariner
situat sota la granja, i amb el trasllat de la bàscula municipal situada també a
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l’indret, s’inicia una important operació de transformació urbanística en aquest
àmbit d’entrada a la població, que no només comporta l’esponjament de la trama
urbana vora el molí i la muralla, sinó que també millorarà notablement la seva
imatge global, al temps que es recuperen i posen en valor els elements
patrimonials esmentats.
Tanmateix, per tal de resoldre adequadament la transformació d’usos i la
urbanització d’aquest espai urbà, es fa necessari modificar puntualment el
planejament vigent en algunes de les seves qualificacions urbanístiques, mantenint
però l’estructura global d’ordenació urbana prevista pel POUM.
El mateix succeeix amb altres actuacions previstes pel Consistori en altres àmbits
de la població, on també s’hi preveuen implantar diferents equipaments públics en
sòls que durant aquest darrers anys han adquirit la titularitat pública o be ja la
tenien inicialment, i en altres que l’ajuntament te previst obtenir, en els quals
aquest document proposarà també diferents modificacions del planejament vigent.
Per altra banda, en el dia a dia de la dinàmica urbanística del municipi, s’ha
detectat també la necessitat de regular, de forma més precisa, dos aspectes
puntuals de la regulació del sòl urbà :
a) El usos d’allotjaments turístic en sòl urbà, per tal d’admetre com a ús principal
els usos d’establiments d’allotjament turístic admissibles el sòl urbà (segons les
diferents modalitats definides pel Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic), en tant que
assimilables a l’ús residencial, per tractar-se d’usos molt adequats a les
característiques de la població (231 habitants), i atesa la voluntat municipal de
poder donar resposta a les possibles iniciatives que puguin presentar-se en
aquests sentit.
b) Els materials i cromatisme dels baixants admesos en la Zona d’Eixample de
casc antic, clau 2.
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Aquest document de Modificació de POUM, per tant, es redacta a l’objecte de
modificar puntualment la ordenació en diversos àmbits del nucli destinats a
Equipament, i també per regular amb major precisió els usos turístics i les
condicions estètiques dels baixants en sòl urbà.
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1.2 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DE POUM

L’àmbit d’aquesta Modificació de POUM està format per les superfícies següents:
Superfície 1 : “Entorn de l’antic Molí fariner”
Superfície de 1.547,50 m2, ocupada per l’antic molí fariner (Molí del Siscà), la
bassa d’aigua que ha deixat al descobert l’enderroc de l’antiga granja sobreposada
i el seu entorn immediat, descrit en l’apartat Antecedents d’aquesta Memòria.
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Es tracta d’una superfície de titularitat municipal que, tal i com es descriu en
l’apartat d’Antecedents d’aquesta Memòria, ha estat durant els últims mesos
objecte de l’enderroc, per part del Consistori, de les edificacions i instal·lacions
adossades a l’antic molí fariner i sobreposades a la muralla : antiga granja en
desús situada sobre el dipòsit de reserva d’aigua del molí, dipòsits d’aigua sobre la
coberta del molí, caseta de la bàscula municipal adossada a la muralla,...
Actualment s’està en procés de consolidació i restauració d’aquests dos elements
patrimonials (molí i muralla) així com d’adequació de l’àmbit global, per tal
d’esdevenir un espai cultural polivalent.
L’àmbit constitueix l’espai d’arribada a la població des del seu accés històric, el
situat en la seva part sud, i defineix la imatge del nucli des de l’entorn immediat.
Presenta un important desnivell, fet que caracteritza, en general, tot el nucli urbà
de Puigverd d’Agramunt, existint una diferencia de cota, entre el punt més baix i el
més alt, d’aproximadament 8m.
Un cop finalitzat l’enderroc de les edificacions annexes als elements patrimonials
del molí i muralla, resten en l’àmbit : l’antic molí fariner, l’edifici annex a aquest que
havia fet les funcions de molí d’oli, l’espai antigament ocupat per la reserva d’aigua
del molí fariner (reclosa mitjançant un gran mur de pedra que ha quedat al
descobert amb l’enderroc de la granja situada a sobre), l’espai lliure davant la
muralla parcialment ocupat per la bascula municipal i l’espai de connexió viaria
posterior, que restava interromput en la seva part central per la existència d’un
volum de terrassa sobresortint de la façana posterior dels habitatges situats al nord
de l’àmbit, a cota superior. Aquest últim element, també enderrocat, serà substituït
per una terrassa-porxo que permetrà el pas públic de vianants per sota.
(Veure fotos 2-3-4-5-6-7-8-9-10 de l’Annex II : Reportatge fotogràfic)
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Supefície 2 : “Carrer Ponent”
Superfície situada al sud-oest del nucli, amb front al carrer de Ponent i carrer de la
Roca, de 747,14 m2.

Es tracta d’una superfície formada per una parcel·la de titularitat municipal, la
parcel.la contigua a l’est, de titularitat privada, que l’ajuntament te intenció de
comprar i part d’una parcel·la, també de titularitat privada, contigua a la primera pel
nord oest. Pel que fa a la primera, la seva part superior amb front al carrer de la
Roca, està ocupada per ruïnes i la part topogràficament inferior, amb front al carrer
Ponent, s’ha incorporat a l’espai de vialitat pública en la confluència d’aquest amb
la baixada del Molí.
Pel que fa a la segona, actualment edificada, fa també front als carrers de la Roca i
Ponent.
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Pel que fa a la part de la parcel·la descrita en tercer lloc, esta constituïda per un
espai no edificat sense ús específic, a cota del carrer Ponent, es a dir, uns 5m per
sota de la façana posterior de l’habitatge que ocupa la part superior de la mateixa
parcel·la, diferencia de cota que es salvada per un mur de contenció de formigó.
(Veure fotos 11-12 de l’Annex II : Reportatge fotogràfic)
Superfície 3 : “Antic Centre Republicà”
Superfície de 96,53 m2 situada al centre del nucli, molt propera a l’edifici de
l’Ajuntament, fent front al carrer del Forn (cota superior) i al carrer Corriol (cota
inferior).
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Es tracta de una superfície ocupada per l’edifici de l’antic Centre Republicà, de tres
plantes d’alçada al carrer del Forn i quatre plantes al carrer del Corriol, que
després de la guerra civil va ser incautat, però anys més tard, mitjançant subhasta,
va passar a ser de titularitat privada, exercint les funcions de casal, lloc de trobada
i centre lúdic de la població (anomenat El Café pels veïns). Havia acollit també
actes de la festa Major quan la pluja impedia fer-ho a l’exterior (concerts i ball).
Durant la dècada dels 90 va tancar portes i recentment, l’Ajuntament ha obtingut la
seva titularitat, mitjançant donació del propietari.
(Veure fotos 13-14 de l’Annex II : Reportatge fotogràfic)
Superfície 4 : “Carrer raval de Castellnou”
Superfície de 573,2 m2 situada a l’est del nucli, amb front al carrer raval de
Castellnou, que és un dels vials d’accés rodat al nucli per la banda est.

Es tracta d’un terreny pràcticament pla i no edificat, que actualment s’utilitza com a
aparcament públic de vehicles i es troba molt proper a l’entrada est de la població,
que es produeix pel carrer Raval de Castellnou, el qual constitueix també l’accés al
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terreny en qüestió. El seu límit sud coincideix amb el límit del sòl urbà del nucli i a
banda i banda limita amb solars consolidats per l’edificació.
(Veure foto 15 de l’Annex II : Reportatge fotogràfic)

Finalment, i en tant que es proposa modificar el redactat dels articles normatius 94
(Condicions d’Edificació i Condicions d’ús), 95 (Condicions estètiques i Condicions
d’ús) i 97 (Condicions d’ús), corresponents a la Zona de Nucli Antic, clau 1, Zona
d’eixample, clau 2 i Zona de Cases Aïllades, clau 5, respectivament, així com
l’article 89 corresponent al sistema d’Equipaments, també cal considerar els
terrenys així qualificats dins el sòl urbà, com a part de l’àmbit d’aquesta modificació
de POUM.
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1.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
Superfície 1 “Entorn de l’antic Molí fariner” :
Es tracta d’una superfície formada per dues parcel·les municipals, part d’una
parcel.la privada i l’espai públic viari que les envolta.
La parcel.la municipal de dimensió menor, està ocupada per l’antiga bàscula
municipal i la caseta corresponent (Ref. Cadastral : 4068315CG4236N0001OY) i
l’altra, de major dimensió, va adquirir la titularitat pública mitjançant la compravenda, per part de l’Ajuntament, del terreny a l’anterior propietari privat
(4068307CG4246N0001PP).
La part de parcel.la privada inclosa en l’àmbit, está constituida pel volum
sobresortint de la façana de “darreres” que dona a aquest espai, configurat abans
de l’enderroc com una terrassa que interrompia la continuïtat viària per la seva part
nord. L’Ajuntament preveu reconstruir aquest volum (mitjançant conveni amb la
propietat) de forma que pugui mantenir-se la terrassa preexistent en el lloc, però
configurar-la com un porxo en la planta inferior, de forma que permeti el pas públic
dels vianants per sota. (Ref. Cadastral : 4068306CG4246N0001QP)
Superfície 2 “Carrer Ponent” :
Es tracta d’una superfície formada per les parcel·les següents :
-

parcel·la de titularitat municipal que fa front a la plaça de la Roca i carrer
Ponent (Ref. Cadastral : 3969906CG4236N0001FY)

-

parcel.la de titularitat privada, contigua a la primera per la seva part sud est,
que

l’ajuntament

te

intenció

de

comprar

(Ref.

Cadastral

:

3969907CG4236N0001MY )
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-

part topogràficament inferior de una altra parcel·la, de titularitat privada, que
està edificada en la part externa a l’àmbit, amb front al carrer de la Roca, de
forma que el desnivell existent dins la pròpia parcel·la, de uns 5m, està salvat
mitjançant un mur de contenció de formigó. Aquesta parcel.la es també
contigua a la primera per la seva part nord oest. (Ref. Cadastral :
3969903CG4236N0001PY )

Superfície 3 “Antic Centre republicà” :
Es tracta d’una parcel·la edificada, actualment de propietat municipal, havent-se
obtingut la titularitat pública mitjançant donació efectuada per l’anterior propietari
privat. (Ref. Cadastral : 4069205CG4236N0001HY )
Superfície 4 “Carrer raval de Castellnou” :
Es tracta d’una superfície formada per les parcel·les següents :
-

parcel.la de titularitat privada, amb front al carrer raval de Castellnou, que
l’ajuntament te intenció de comprar. (Ref. Cadastral : 25224A001002760001ID )

-

part de la parcel.la contigua a la primera per la seva part est, parcialment
inclosa en sòl urbà, que constitueix la resta de la finca matriu de la qual es va
segregar les dues parcel·les de cases en filera veïnes. Actualment és de
titularitat privada i l’ajuntament te intenció de comprar-la. (Ref. Cadastral :
25224A001002750001IR )

-

una petita part de parcel.la situada al sud oest de la primera, que el
planejament vigent també inclou en sòl urbà. Al igual que les anteriors ,
actualment és de titularitat privada i l’ajuntament te intenció de comprar-la. (Ref.
Cadastral : 25224A001002770001IX )

Veure Annex I : Documentació cadastral
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1.4 PLANEJAMENT VIGENT
El planejament urbanístic vigent en l’àmbit és el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) del municipi de Puigverd d’Agramunt, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 24 de novembre de 2005, i
redactat pel Servei de Documentació i Estudis de la Direcció General d’Urbanisme
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (avui Departament de
Territori i Sostenibilitat).
En data 18 d’abril de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va
aprovar definitivament la Modificació puntual del POUM de Puigverd d’Agramunt
en relació als magatzems agrícoles i les activitats ramaderes (apartats 3 i 4 de
l’article 118 i punt 84.b) del Capítol VIII de l’Annex 2), que no afecten l’àmbit
d’aquesta Modificació.
Segons el planejament general vigent, l’àmbit objecte d’aquesta modificació està
classificat de sòl urbà, amb les qualificacions següents.
Superfície 1 (entorn de l’antic Molí fariner) :
-

Sistema d’Espais lliures, clau VP1, definit a l’article 84 de la Normativa del
POUM.

-

Sistema d’Equipament públic, clau EQ, definit a l’article 89 de la Normativa del
POUM.

-

Sistema de Serveis Tècnics i Ambientals, clau TA, definit a l’article 90 de la
Normativa del POUM.

-

Zona de nucli antic, subzona vessant del riu, clau 1b, definida a l’article 94 de la
Secció 2 de la Normativa del POUM.

-

Sistema viàri
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Superfície 2 (àmbit amb front al carrer Ponent) :
Les qualificacions vigents en l’àmbit són :
-

Sistema viàri

-

Sistema de Habitatge Dotacional, clau HD, definida a l’article 87 de la
Normativa del POUM.

-

Sistema d’Equipament públic, clau EQ, definit a l’article 89 de la Normativa del
POUM.

-

Zona de nucli antic, subzona vessant del riu, clau 1b, definida a l’article 94 de la
Secció 2 de la Normativa del POUM.

Superfície 3 (antic Centre republicà) :
La qualificació vigent en l’àmbit és de Zona de nucli antic, subzona muralla, clau
1a. La seva regulació està definida a l’article 94 de la Secció 2 de la Normativa del
POUM.
Superfície 4 (Carrer raval de Castellnou) :
Les qualificacions vigents en l’àmbit són :
-

Zona 2 d’Eixample nucli antic, subzona 2b, Eixample suburbà als accessos del
nucli. La seva regulació està definida a l’article 95 de la Secció 2 de la
Normativa del POUM.

-

Zona 4b Cases en filera. La seva regulació està definida a l’article 96 de la
Secció 2 de la Normativa del POUM.

Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net

16

Es reprodueixen a continuació els articles normatius esmentats :
Artícle 84. Sistema d’espais lliures, clau VP
Formen el sistema d’espais lliures / zona verda, tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai
lliure i verd públic de Puigverd d’Agramunt, situat en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable
existent o de nova creació grafiats en els plànols d’ordenació.
Són els espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, tenen
com a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població i per tant el seu pendent mitjà serà
inferior al 10% i la seva amplària mínima 10 m. S’especifiquen en els plànols amb la clau VP. La
seva ubicació i els seus límits són inalterables d’acord amb l’article 95 LUC en la redacció
determinada per la MLUC.
Només s’admetran les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, els jocs infantils i
serveis, sempre que ocupin menys del 5% de la superfície del parc. En cap cas s’admetran
aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais lliures. No obstant això, al subsòl
d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi l la possibilitat
d’enjardinament de la superfície i el manteniment de la qualitat dels aqüífers (o subsòl).
Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires i atraccions que no malmetin els espais enjardinats.
Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran obrir finestres a l’espai públic prèvia
llicència municipal
En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon ús dels
recursos naturals, d’entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la selecció
de les espècies vegetals i alhora ornamentals més ben adaptades al sòl i al clima d’aquesta part de
l’Urgell, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la pèrdua de la fertilitat i la
impermeabilització.

Artícle 87. Sistema d’habitatge dotacional públic, clau HD
El sistema d’habitatge dotacional públic comprèn les actuacions públiques d’habitatges destinades
a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificades en les polítiques socials especificades a la Memòria social.
Aquest POUM qualifica com a sistema d’habitatge dotacional el solar edificat de propietat municipal
situat entre el carrer de Ponent i el carrer de la Roca, grafiat als plànols d’ordenació O.3.
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Les condicions d’ordenació han de permetre la rehabilitació de la volumetria actual tot respectant
els criteris de l’entorn clau 1b.

Artícle 89. Sistema d’equipaments, clau EQ
1. Formen el Sistema d’equipaments el sòl destinat a usos públics, col·lectius i comunitaris, d’acord
amb les categories següents:
-

EQ1, Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes.

-

EQ2, Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent
en aquesta matèria.

-

EQ3, Administratiu i Proveïment: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de
seguretat pública.

-

EQ4, Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, dispensaris, hospitals, centres extrahospitalaris i residències geriàtriques.

-

EQ5, Sociocultural i Religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus, videoteques,
centres socials, llars de vells, centres d’esplai, temples i centres recreatius i religiosos.

-

EQ6, Cementiri.

Els terrenys reservats per equipaments de nova creació sense ús assignat s’identifiquen als plànols
d’ordenació amb la clau EQ7.
2. Els equipaments existents classificats com a tals pel POUM restaran afectats al destí que tinguin
en el moment de l’aprovació del Pla. Per a canviar l’ús de l’equipament, dintre dels admesos en
aquest tipus de sòl es requerirà l’elaboració d’un Pla especial de la unitat de zona de que es tracti.
L’Ajuntament podrà denegar la tramitació del Pla especial si considera que la supressió del servei
existent augmentaria els dèficits urbanístics.
En cas de denegació de la sol·licitud de canvi que doni lloc al tancament del servei, l’administració
actuant iniciarà el tràmit d’expropiació dels solar i les instal·lacions en el termini de dos anys.
3. El sòl classificat d’equipaments, per a equipaments de nova creació, haurà d’ésser de titularitat
pública, i en conseqüència, haurà d’ésser adquirit per l’administració per compra, expropiació,
cessió gratuïta o qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació. L’assignació de
l’ús i condicions d’edificació dels EQ7 es faran a través de Plans especials.
L’edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta de considerar les
possibilitats edificatòries de les zones confrontants i els índexs següents:
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-

EQ1 Esportiu:

0,50 m2st/m2s

-

EQ2 Docent:

0,50 m2st/m2s

-

EQ3 Administratiu

1,50 m2st/m2s

-

EQ4 Sanitari-assistencial:

1,00 m2st/m2s

-

EQ5 Sociocultural i Religiós:

1,20 m2st/m2s

-

EQ6 Cementiri:

0,25 m2st/m2s

Tot i que els equipaments són de titularitat pública, s’admetrà que puguin ser de titularitat privada
quan s’acompleixin les condicions següents:
Que les entitats promotores no tinguin ànim de lucre o que els béns necessaris del contingut, en
quina gestió no tinguin ànim de lucre les citades entitats.
Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals, de culte i activitats religioses,
científiques, benèfiques i d’assistència social, sanitàries, esportives i docents, a les que es
reconegui la seva utilitat pública o interès social.
Que es justifiqui els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a idèntic fi, l’actuació
pública.
Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l’equipament en l’àmbit territorial en que s’inscriu, i es
respecti dins els fins específics per a equipaments la igualtat dels ciutadans al seu accés.
4. S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic. Admet també l’ús residencial
restringit a les persones directament relacionades amb la gestió de l’equipament sempre que el
sostre destinat a residència no sobrepassi el 10% del total del sostre edificable en la parcel·la on es
localitza l’equipament, ni el màxim de 150 m2.
5. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a
l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del municipi. Les
condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la zona contigua on se situa
l’equipament. En el cas de que l’equipament sigui col·lindant a dues zones diferents, s’adoptaran
les condicions de menor impacte per l’entorn immediat.
Es prestarà especial atenció al cromatisme de l’edificació, al tractament de l’espai no edificat de la
parcel·la i al tipus de tanca.
6.Prèviament a l’execució de l’equipament EQ7 situat al sud del nucli urbà i a l’est del sector PPU-1
residencial la Mata, caldrà realitzar un estudi hidrològic - hidràulic detallat al qual s’ajustarà el
projecte de l’equipament.
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Artícle 90. Sistema de serveis tècnics i mediambientals, clau TA
1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures:
-

TA1, d’abastament d’aigües potables, plantes de tractament i potabilitzadores, ...

-

TA2, centrals generadores, estacions transformadores, xarxes d’energia elèctrica, de gas,
parcs eòlics, les instal·lacions vinculades a l’estalvi energètic, ...

-

TA3, d’aigües residuals, pluvials, depuradores, ...

-

TA4, plantes de triatge, compostatge, dipòsits controlats de residus, incineradores i altres
potencials serveis de caràcter ambiental, ...

-

TA5, de comunicacions i de telefonia, georeferenciació, ...

-

TA6, infraestructures de rec, instal·lacions de prevenció d’incendis, parcs mòbils de maquinària

-

TA7, reserves sense us assignat

També s’inclouen tots els elements necessaris pel correcte funcionament d’aquestes instal·lacions.
2. Són sòls preferentment de titularitat pública encara que poden ser de titularitat i gestionats per
empreses privades de serveis.
3. Només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei tècnic-ambiental de
que es tracti, amb les condicions de funcionament i seguretat específicament regulades en la
legislació tècnica de la matèria.
4. L’edificació i les instal·lacions s’adaptaran a les necessitats del programa del servei tècnicambiental que contenen, s’evitarà la formació de superfícies de contrast amb l’entorn, dotant-les
d’una tonalitat cromàtica que amenitzi línies i relleus al seu voltant; i es disminuirà l’impacte visual
produït des dels camins, o les poblacions contigües mitjançant la instal·lació de barreres vegetals.
Els espais lliures d’edificació o instal·lació que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es
consideraran com a espais lliures i rebran un tractament amb vegetació autòctona i compatible amb
les servituds derivades del servei.
5. Aquest POUM fa una reserva específica de sòl per a la instal·lació d’una depuradora i l’ampliació
de la superfície de la Planta de Compostatge per a la ubicació de les instal·lacions necessàries per
al desenvolupament de l’activitat, sense ampliar la producció d’aquesta.
Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels serveis abans
assenyalats i no n’existeixi una reserva específica de sòl en aquest Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal , es podran situar en sòl no urbanitzable, d’acord amb el procediment de l’article 48 de la
Llei d’Urbanisme en la redacció definida per la MLUC, previ el tràmit del Decret 136/1999, de 18 de
maig, de desplegament de la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’administració ambiental.
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6. La seva localització i servituds generades per les instal·lacions, es grafien en el plànol
d’estructura general.
La servitud de les línies elèctriques aèries s’ha fixat orientativament a 12 m a banda i banda en les
línies de mitja tensió (1kv<x<66kv) i a 25 m a banda i banda per les línies d’alta tensió (>66kv);
tanmateix en cas de requerir-se un major detall s’imposaran les servituds calculades segons l’article
162 del Real Decret 1955/2000, de 1 de desembre
Les línies de baixa tensió hauran de complir les distàncies de protecció que estableix el Reglament
Electrotècnic de baixa tensió.

Artícle 94. Zona de nucli antic, clau 1
Definició
Comprèn l’antic nucli urbà del municipi de Puigverd d’Agramunt que correspon al creixement inicial
al planell més elevat i posterior extensió pels vessants del tossal. L’ordenació històrica es produeix
en illes allargassades amb edificació entre mitgeres alineada a vial. Les normes regulen tant les
obres de conservació i millora de l’edificació actual com les de nova edificació. Tot, amb l’objectiu
de potenciar la morfologia del poble sobre el turó i conservar les estructures urbanes objecte
d’especial preservació pels seus valors patrimonials, històrics i característics del paisatge.
Subzones
S’estableixen les següents subzones: nucli antic muralla, clau 1a; nucli antic vessant riu, clau 1b;
nucli antic de restauració, clau 1c.

Condicions de parcel·lació
Front mínim: 10 m
Superfície mínima: 150 m2.
Les parcel·les amb façana o superfície inferior a l’establerta, registrades al Registre de la propietat
amb anterioritat a la data d’aprovació inicial del POUM també seran edificables.
Es obligatori que les construccions ocupin tota l’amplada del solar
S’admet l’agrupació de finques però la façana exterior haurà de mantenir la modulació vertical de la
parcel·lació original.

Condicions de l’edificació

Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net

21

Tipus d’ordenació: edificació alineada a vial
Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge per cada 115 m2 de sostre de la parcel·la. No obstant
això també podrà edificar-se una vivenda en els solars amb superfície inferior a la prevista en
aquest Pla sempre que l’habitatge compleixi amb els requisits mínims d’habitabilitat i s’acrediti la
preexistència del solar respecte la data d’aprovació inicial mitjançant certificació de la seva
inscripció registral com a finca independent.
Edificabilitat màxima: l’índex resultant de l’aplicació de les condicions d’ordenació de la zona:
alçada reguladora, fondària edificable, espai lliure parcel·la,...
Fondària edificable: El criteri fonamental serà l’adaptació a les característiques de les edificacions
existents:
Nucli muralla (clau 1a) i nucli de restauració (clau 1c): La delimitació de la fondària coincidirà amb la
del verd privat (espai lliure d’edificació preferentment enjardinat) grafiat al plànol d’ordenació O.3
Nucli vessant riu (clau 1b): La delimitació de la fondària queda grafiada en el plànol d’ordenació
O.3. Sempre que no s’alteri l’aprofitament de la parcel·la es permet ampliar la fondària edificable en
planta baixa fins a 3 metres. En aquest cas, la coberta podrà ser plana transitable com espai
vinculat a l’edificació principal.
Per tal d’harmonitzar la volumetria per raó del desnivell topogràfic i millorar les condicions
d’assolellament del conjunt del Nucli vessant riu (clau 1b), a les illes on la línia de fondària
edificable defineix el salt volumètric referit a cada vial, opcionalment, es pot reduir el nombre de
plantes permès al carrer de cota superior, incrementant el nombre de plantes del front al carrer
situat a una cota inferior, sempre i quan es mantingui el sostre total de la parcel·la definit al plànol
O.3 i un mínim d’una planta baixa. (Veure secció plànol O.3).
Les illes han de complir les condicions d’edificació i habitabilitat establertes en el Capítol I del Títol
II i annexos d’aquesta normativa.
Alçada reguladora i nombre de plantes màxims: Amb caràcter general es mantenen les alçades i el
nombre de plantes existents a les finques ja edificades. Els plànols d’ordenació grafien el nombre
màxim de plantes en referència al vial, tant per a les edificacions existents com per a les noves
construccions.
A les noves construccions o ampliació de les existents les alçades reguladores màximes
corresponents a planta baixa i dues plantes pis no superaran els 9,75 m; i per planta baixa i planta
pis el màxim admès són 7,25 m.
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: d’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels
paràmetres referents al carrer . En les illes en pendent, s’identifica al plànol d’ordenació O.3B, amb
en triangle. Coberta: Pendent comprés entre el 20% i 30%. Les cobertes es revestiran amb teula
àrab ceràmica de color terra.

Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net

22

Sotacoberta habitable: com ampliació del programa de l’habitatge del pis inferior.
Elements sortints: vol del ràfec igual al dels cossos sortints. A la resta d’elements el vol màxim
permès són 10 cm.
Cossos sortints: només s’admetran si són totalment oberts i compleixen les següents condicions:
vol no superior a 20 cm en carrers de menys de 4 m d’ample, de 40 cm als carrers d’ample entre 4 i
6 m i de 60 cm als carrers més amples de 6 m.
Reculades d’edificació: no s’admeten a excepció de les que per raons de preexistència, s’han
incorporat a la fesomia del nucli.
Ocupació planta soterrani: la profunditat edificable.
Verd privat: no admet edificació i es podrà dedicar exclusivament a jardí, hort o pati per a ús dels
habitants de l’edifici amb el que està vinculat.
Pas porticat: es mantindrà el pas porticat existents al carrer Cendra.
Condicions estètiques
Composició de les façanes:
-

les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol màxim de 60
cm funció de l’amplada del carrer, un cantó motllurat no superior a 12 cm i un separació a
mitgeres mínima de 1,00 m.

Acabats de façana:
-

les façanes es realitzaran amb materials que no desvirtuïn el caràcter del nucli que no pot
perdre els seus valors tradicionals: totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades,
arrebossades i pintades o amb paret de pedra del país.

-

l’acabat exterior serà únic per a tota la façana permetent-se només en la planta baixa una
variació respecte a la resta. Seran prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, l’obra vista, les
parets de vidre i els aplacats de plàstic o metàl.lic. Es podran col.locar reixats a les obertures
sempre que no sobresurtin del pla de façana. Els vidres de portes, finestres i balcons no podran
ser ni reflectors ni tipus mirall.

-

totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta cromàtica excepte
les de paredat de pedra. Els colors dels diferents elements que composen la façana seran
harmònics amb els predominants.

Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes han de tractar-se amb els mateixos materials,
textures i colors que les façanes principals.
Proporcions de les obertures:
-

Els portals de la planta baixa mantindran el format històric, no superant els 3 m d’amplada i
tindran proporcions verticals

-

Tots els balcons i finestres tindran proporcions verticals segons la composició tradicional amb
vol inferior a 0’60 m dominant en qualsevol cas els paraments plens sobre els buits
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Fusteria i baranes:
-

tota la fusteria exterior dels edificis serà preferentment de fusta, admetent-se el ferro o alumini
lacat de tonalitat similar a la fusta. Tots aquests elements de fusteria s’hauran d’ajustar als
colors admesos a la carta cromàtica.

-

als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les d’obra a base
de gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes sols podran ser de ferro amb barrots,
preferentment verticals, rodons, quadrats o en espiral, de secció menor de 2 cm de diàmetre i
no podran sobresortir del pla del balcó.

Elements de coberta:
-

Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies i fumeres. Sota d’aquesta
s’hauran d’englobar les caixes d’escala, aire condicionat i d’altres elements i/o aparells similars.

-

Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a
excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb obra
arrebossada i pintada de color similar a la façana o de pedra, i amb remats tradicionals. Les
alçades no superaran 1,30 m comptats des del carener.

Canaleres i baixants:
-

Les canaleres podran quedar dintre de la cornisa o bé penjades i seran de ceràmica, de xapa
lacada o de ferro colat pintat.

-

Els baixants, si van a l’exterior, seran de coure, xapa lacada o de ferro colat pintat.

-

Es prohibeixen expressament el fibrociment i els materials

plàstics que no tinguin el

cromatisme definit a la carta de colors.
Publicitat comercial
-

Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres exteriors,
exceptuant aquelles que l’ajuntament assenyali per aquesta finalitat.

-

La decoració publicitària dels establiments comercials s’efectuarà exclusivament dins del buit
de les obertures de façana de planta baixa, a una fondària mínima de 15 cm respecte el seu pla
exterior deixant la façana, arcs, dintells i brancals lliures i sense superposició de materials
aliens a la mateixa. Sobre aquests elements podran col·locar-se solament discrets rètols
formats per elements de ferro forjat, bronze o un altre material de qualitat, però en cap cas de
plàstic o de neó.

Condicions d’ús
Ús principal: residencial unifamiliar i plurifamiliar
Usos compatibles: comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall s’adequarà a allò que
determina el PTEC 2001-2004), taller i magatzem només a les plantes baixes; sociocultural,
restauració, docent, hoteler, sanitari i administratiu.
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La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri: l’ús principal haurà
d’ocupar un mínim del 50% del sostre. Per reduir aquest percentatge serà necessari la redacció
d’un Pla de millora urbana que ho justifiqui.
Dotació mínima d’aparcament: es obligat de dotar als edificis nous o objecte de rehabilitació integral
amb una plaça d’aparcament per habitatge. Excepció feta d’aquelles que L’Ajuntament exoneri bé
per raó d’amplada de carrer, bé perquè la dimensió de front de parcel·la ho impossibilita
tècnicament o bé per tractar-se d’una finca inclosa al catàleg de béns a protegir del municipi. Les
places poden ser en el mateix edifici o estar a l’aire lliure dins la pròpia parcel·la o situades en una
altre edifici pròxim.

Zona d’eixample nucli antic, clau 2
Definició
Aquesta zona ordena l’edificació de l’eixample del nucli antic de Puigverd d’Agramunt, que
correspon a les àrees que s’han desenvolupat properes al nucli històric, de forma compacta i al
llarg dels camins d’accés a la població. Es distingeixen com a primers creixements els limitats pels
carrers Pla de la Segla i Raval Castellnou conformant unes illes irregulars tancades. Les
edificacions entremitgeres ordenades al llarg dels camins antics defineixen un tipus de teixit més
lineal.
Les normes regulen tant les obres de nova edificació com les de conservació i millora de
l’edificació. Tot, sense canviar substancialment les seves característiques urbanes
Subzones
S’estableixen les següents subzones: eixample en illa compacte, clau 2a; eixample suburbà als
accessos del nucli, clau 2b.
Condicions de parcel·lació
Front mínim: 8m clau 2a i 7m clau 2b
Superfície mínima: 225 m2 clau 2a i 125 m2 clau 2b.
Les parcel·les amb façana o superfície inferior a l’establerta, registrades al Registre de la propietat
amb anterioritat a la data d’aprovació inicial del POUM també seran edificables.
Condicions de l’edificació
Tipus d’ordenació: edificació alineada a vial
Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge/100 m2st. No obstant això també podrà edificar-se una
vivenda en els solars amb superfície inferior a la prevista en aquest Pla sempre que l’habitatge
compleixi amb els requisits mínims d’habitabilitat i s’acrediti la preexistència del solar respecte la
data d’aprovació inicial mitjançant certificació de la seva inscripció registral com a finca
independent.
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Edificabilitat màxima: l’índex resultant de l’aplicació de les condicions d’ordenació de la zona:
alçada reguladora, fondària edificable, espai lliure parcel·la,...
Fondària edificable: La definida en el plànol d’ordenació O.3.
Alçada reguladora i nombre de plantes màxims: El criteri és unificar la línia de cornisa al llarg de
cada tram edificat. Els plànols d’ordenació grafien el nombre màxim de plantes en referència al vial,
tant per a les edificacions existents com per a les noves construccions. A les noves construccions o
ampliació de les existents les alçades reguladores màximes corresponents a planta baixa i dues
plantes pis no superaran els 9,75 m; i per planta baixa i planta pis el màxim admès són 7,25 m.
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: d’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels
paràmetres referents al carrer
Coberta: Pendent comprés entre el 20% i 30%. Les cobertes es revestiran amb teula àrab ceràmica
de color terra.
Sotacoberta habitable: com ampliació del programa de l’habitatge del pis inferior.
Ocupació planta soterrani: el 80 % de la parcel·la
Elements sortints: vol del ràfec igual al dels cossos sortints. A la resta d’elements el vol màxim
permès són 10 cm.
Cossos sortints: només s’admetran si són totalment oberts i compleixen les següents condicions:
vol no superior a 20 cm en carrers de menys de 4 m d’ample, de 40 cm als carrers d’ample entre 4 i
6 m i de 60 cm als carrers més amples de 6 m.
Espai lliure de parcel·la: l’espai de verd privat grafiat al plànol d’ordenació O.3 no admet edificació i
es podrà dedicar exclusivament a jardí, hort o pati per a ús dels habitants de l’edificació a la que
estigui vinculat. A la resta d’espai lliure de parcel·la el criteri és permetre ampliar la fondària
edificable en planta baixa.
Condicions estètiques
Composició de les façanes:
-

s’han de mantenir les normes compositives i estètiques de les edificacions veïnes i el caràcter
pla de les façanes. En els projectes tant de rehabilitació com d’obra nova, les façanes es
presentaran acompanyades de les veïnes a fi i efecte de garantir la seva integració en el
conjunt urbà.

-

les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol màxim de 60
cm funció de l’amplada del carrer, un cantó motllurat no superior a 12 cm i un separació a
mitgeres mínima de 1,00 m.

Acabats de façana:
-

totes les façanes exteriors i interiors excepte les de paredat de pedra aniran estucades,
arrebossades i pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta cromàtica. L’acabat exterior
serà únic per a tota la façana permetent-se només en la planta baixa una variació respecte a la
resta. Els colors dels diferents elements que composen la façana seran harmònics amb els
predominants
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-

seran prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, l’obra vista, les parets de vidre i els aplacats
de plàstic o metàl·lic. Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del
pla de façana. Els vidres de portes, finestres i balcons no podran ser ni reflectors ni tipus mirall

Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes han de tractar-se amb els mateixos materials,
textures i colors que les façanes principals.
Proporcions de les obertures:
-

Tots els balcons i finestres tindran proporcions verticals i una amplada no superior a 1,25 m tot
dominant en qualsevol cas els paraments plens sobre els buits.

Fusteria i baranes:
-

tota la fusteria exterior dels edificis serà de fusta, ferro o alumini lacat; a les plantes pis, les
obertures sols podran tancar-se amb porticons o persianes de llibret; només s’admeten les
persianes enrotllables pel tancament de les plantes baixes. Tots aquests elements de fusteria
s’hauran d’ajustar als colors admesos a la carta cromàtica.

-

als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les d’obra a base
de gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes sols podran ser de ferro amb barrots,
preferentment verticals, rodons, quadrats o en espiral, de secció menor de 2 cm de diàmetre i
no podran sobresortir del pla del balcó.

Elements de coberta:
-

Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies i fumeres. Sota d’aquesta
s’hauran d’englobar les caixes d’escala, aire condicionat i d’altres elements i/o aparells similars.

-

Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a
excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb obra
arrebossada i pintada de color similar a la façana o de pedra, i amb remats tradicionals. Les
alçades no superaran 1,30 m comptats des del carener.

Canaleres i baixants:
-

Les canaleres podran quedar dintre de la cornisa o bé penjades i seran de ceràmica, de xapa
lacada o de ferro colat pintat.

-

Els baixants, si van a l’exterior, seran de coure, xapa lacada o de ferro colat pintat.

-

Es prohibeixen expressament els materials plàstics i de fibrociment.

Publicitat comercial
-

Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres exteriors,
exceptuant aquelles que l’ajuntament assenyali per aquesta finalitat.
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Condicions d’ús
Ús principal: residencial unifamiliar i plurifamiliar
Usos compatibles: comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall t’adequarà a allò que
determina el PTEC 2001-2004), taller i magatzem només a les plantes baixes; sociocultural,
restauració, docent, hoteler, sanitari i administratiu.
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri: l’ús principal haurà
d’ocupar un mínim del 50% del sostre. Per reduir aquest percentatge serà necessari la redacció
d’un Pla de millora urbana que ho justifiqui.
Dotació mínima d’aparcament: una plaça per habitatge

Zona de cases en filera, clau 4b
Definició
Aquesta zona ordena l’edificació destinada a habitatge unifamiliar amb caràcter gairebé exclusiu,
caracteritzada per l’ordenació en filera i l’existència d’un espai no edificable a cada parcel·la.
Condicions de la parcel·lació
Superfície mínima: 130 m2
Front mínim: 6 m
Condicions de l’edificació
Tipus d’ordenació: alineada a vial
Densitat màxima: 1 habitatge per parcel·la
Edificabilitat màxima: 1,4 m2st/m2s
Ocupació màxima: 55%.
Fondària mínima: 18 m en planta baixa i 12 m en planta pis.
Longitud màxima del conjunt edificat: 30 m
Alçada reguladora màxima: 7 m
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: d’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels
paràmetres referents al carrer
Alçada lliure: 2,20 m el soterrani i 2,50 m la planta baixa i la planta pis.
Nombre màxim de plantes, planta baixa més una planta pis: (2P)
Coberta: pendent comprés entre el 20% i 30%. Les cobertes es revestiran amb teula àrab ceràmica
de color terra.
Sotacoberta habitable només com a ampliació del programa de l’habitatge del pis inferior.
Separacions mínimes: les existents. En cas de nova edificació la separació a front de parcel·la es
fixa en 3m, la distància mínima a laterals de parcel·la de 3m, a fons de parcel·la de 5 m i entre
conjunts edificats de 6 m
Cossos i elements sortints: només s’admetran si són totalment oberts i no tenen un vol superior a
60 cm.
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Construcció auxilia no s’admet.
Tanques: alçada màxima 1,60 m dels quals 0,40 m podran ser massissos, de pedra o aplacat de
pedra autòctona, i la resta vegetal tant a les tanques de parcel·la entre els sòls lliures privats com a
carrer.
Espai lliure de parcel·la: es destinarà a espai enjardinat
Material i color de façana: segons carta cromàtica
Condicions d’ús
Ús principal: habitatge unifamiliar
Usos compatibles: oficines i cultural. Només s’admeten en planta baixa.
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri: l’ús principal haurà
d’ocupar un mínim del 60% del sostre. Per reduir aquest percentatge serà necessari la redacció
d’un Pla de millora urbana que ho justifiqui.
Dotació mínima d’aparcament: una plaça per habitatge.
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1.5 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
1.5.1 Objecte de la proposta
L’objecte de la proposta, promoguda per l’Ajuntament, es modificar puntualment la
ordenació en diversos àmbits del nucli de Puigverd d’Agramunt (a l’entorn de l’antic
molí fariner, al carrer Ponent, a l’edifici de l’antic centre republicà i al carrer raval
de Castellnou), per tal de realitzar en ells diverses actuacions d’iniciativa municipal
i interès públic (implantació d’equipaments i espais lliures públics, reurbanització i
connexió viaria per a vianants, habilitació d’un aparcament i punt de servei
municipals per a autocaravanes, implantació d’un punt de recàrrega per a vehicles
elèctrics ).
En alguns d’ells s’ha obtingut, prèviament, la titularitat dels terrenys o edificacions
necessàries (veure apartat 1.3 Estructura de la propietat d’aquesta Memòria), i en
altres es preveu la seva compra per part de l’Ajuntament.
També es objecte d’aquesta proposta la regulació, de forma precisa, de l’admissió
dels usos d’allotjament turístic dins el sòl urbà, per tractar-se d’usos molt adequats
a les característiques de la població, i atesa la voluntat municipal de poder donar
resposta a les possibles iniciatives que puguin presentar-se en aquests sentit.
I finalment, s’aprofita també per introduir una major precisió en la regulació dels
materials i cromatisme dels baixants admesos en la Zona d’Eixample de casc
antic, clau 2.
Així les modificacions proposades es concreten de forma següent :
a)

Reordenació de l’àmbit ocupat per l’antic molí fariner i el seu entorn
(superfície 1), per tal de possibilitar la seva transformació cap a un espai de
qualitat d’arribada a la població, que posi en valor els elements patrimonials
existents en ell i possibiliti usos d’interès públic, com són : la adequació d’un
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espai cultural polivalent, la urbanització de l’espai lliure públic i la connexió
viaria per a vianants per la part posterior.
b)

Reordenació de l’àmbit del carrer Ponent (superfície 2) per tal de substituir
la previsió d’Habitatge Dotacional per la d’Equipament públic, per no existir
en el municipi col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació que precisin actuacions públiques d’habitatges destinades a
satisfer els seus requeriments temporals, i en canvi sí existir la necessitat
d’un Centre de Serveis (per a l’assistència a gent gran o la que ho precisi) al
que el Consistori vol donar sortida.
La ubicació d’aquest nou Equipament incorpora també el solar contigu, de
propietat privada, que l’Ajuntament preveu comprar, i va acompanyada
també de la previsió d’un nou espai lliure públic adjacent al carrer Ponent,
en substitució de l’espai edificable situat en els darreres dels habitatges
existents, situat a una diferencia de cota d’uns 5m respecte d’aquests i
actualment no edificat.

c)

Adequació de la qualificació urbanística de l’edifici de l’antic Casal republicà
(superfície 3), a la seva titularitat actual i destinació prevista, com a
edificació d’ús públic al servei de la població, un cop ja ha estat efectuada la
seva donació al municipi per part de la propietat privada.

d)

Adequació de les qualificacions urbanístiques de l’àmbit amb front al carrer
raval de Castellnou (superfície 4) coherentment a la destinació prevista, com
a punt d’aparcament i de servei per a autocaravanes de caràcter públic
municipal amb implantació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Els serveis que s’oferiran a les autocaravanes són : descarrega per a dipòsit
d’aigües negres, descàrrega d’aigües grises, rentadora, dutxes, serveis
públics (inclosos per a minusvàlids) i deixalleria selectiva.
(Veure esquema de proposta de l’actuació municipal prevista en aquesta
superfície 4 en la documentació complementaria aportada com a Annex III)
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e)

Incorporació d’una nova categoria d’Equipament, EQ8, en la regulació
normativa del planejament general, corresponent a l’equipament turístic
vinculat a l’aparcament d’autocaravanes, per tal de poder qualificar així el
nou equipament públic descrit a l’apartat anterior, de forma que s’emmarqui
dins d’una de les categories d’equipament previstes pel planejament
general.

f)

Previsió expressa dels usos d’establiment d’allotjament turístic (exceptuant
l’hoteler i el càmping) i d’habitatge d’ús turístic en les zones del nucli urbà
tipològicament adients, coherentment a la dimensió i característiques del
nucli (231 habitants), que permeten la implantació d’aquests usos no només
en sòl no urbanitzable, sinó també dins el sòl urbà i en tant que poden
considerar-se usos assimilables a l’ús residencial, que és l’ús principal en
aquestes zones.
S’aprofita també per suprimir la limitació de ocupació màxima del 50% del
sostre en el cas de l’ús hoteler (ja permès com a ús compatible en les zones
1 i 2) sempre i quan, en el moment de la llicència, es justifiqui que no es
produeix una transformació de l’ús principal en el conjunt de la zona on
s’implanta.

g)

Finalment, es precisa la regulació dels baixants en la Zona d’Eixample, clau
2, en relació als materials a utilitzar i cromatisme.

1.5.2 Modificacions en la ordenació gràfica de zones i sistemes
Les modificacions en la ordenació gràfica de les diferents superfícies de l’àmbit,
respecte del planejament vigent, són les grafiades en el plànols següents :
Plànol 7 Proposta de Modificació del nucli, E: 1/1.000
Plànol 8 Detall Propostes de Modificació 1,2 i 3, E: 1/500
Plànol 9 Detall Proposta de Modificació 4, E: 1/500
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Plànol 10 Detall Propostes de Modificació 1, 2 i 3 sobre Topogràfic actualitzat (1:1000
ICGC) E: 1/500.
Plànol 11 Detall Propost4 de Modificació 4 sobre Topogràfic actualitzat (1:1000
ICGC) E: 1/500.

Consisteixen en el següent:
Superfície 1 “Entorn de l’antic molí fariner” :
o

Canvi de qualificació, de Zona de Nucli antic subzona vessant del riu, clau
1b, a Sistema d’Equipament públic sociocultural i religiós (clau E5), de la
superfície ocupada per l’antic molí fariner i volum annex (antic molí d’oli),
mantenint la protecció patrimonial vigent del primer.

o

Ajust de l’alineació viària de la unitat de zona 1b, al nord de l’àmbit, a la
realitat consolidada, amb substitució de la indicació del nombre de plantes
“PB” situat sobre el volum sobresortint que interromp la continuïtat viària
esmentada al punt anterior, per la indicació “PB-porxo” de forma que pugui
mantenir-se la terrassa preexistent en el lloc, però amb la condició de
configurar-la com un porxo que permeti el pas públic dels vianants per sota.

o

Canvi de qualificació, de Sistema de Serveis Tècnics i Ambientals a Sistema
d’Espais lliures públics, de l’àmbit ocupat per l’antiga balança municipal,
actualment traslladada fora de la població (en l’àmbit proper al camí de
circumval·lació).

o

Qualificació com a sistema viari de la perllongació del pas de vianants que
es proposa al nord de l’àmbit.

o

Ajust de la delimitació de l’espai qualificat de Sistema d’Espais lliures, clau
VP1, incrementant lleugerament la seva superfície (de 1080,24m2 a
1090,41m2) i sense alterar-ne la funcionalitat ni la localització en el territori.
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Superfície 2 “Carrer Ponent” :
o

Canvi de qualificació de Sistema d’Habitatge Dotacional a Sistema
d’Equipament públic sociocultural i religiós (clau E5), de la superfície situada
entre els carrers Ponent i de la Roca, al sud-oest de la població.

o

Canvi de qualificació, de Zona de Nucli antic vessant del riu, clau 1b, a
Sistema d’Equipament públic sociocultural i religiós (clau E5), de la
superfície contigua a l’est de l’anterior, situada també entre els carrers
Ponent i de la Roca, al sud-oest de la població.

o

Canvi de qualificació, de Sistema d’Equipament públic a Sistema d’Espais
lliures públics, clau VP1, de l’espai de propietat municipal contigu a l’espai
descrit en el primer punt.

o

Canvi de qualificació, de Zona de Nucli antic vessant del riu, clau 1b, a
Sistema d’Espais lliures públics, clau VP1, de l’espai de propietat privada
contigu pel nord oest a l’espai descrit en el punt anterior. S’aprofita també
per ajustar l’alineació viària per tal de suavitzar la corba del seu traçat, tal i
com es va preveure durant la seva urbanització, moment en que ja es va
comprar una petita superfície de parcel·la al seu titular.

Superfície 3 “Antic Centre Republicà” :
o

Canvi de qualificació, de Zona de Nucli antic subzona muralla, clau 1a, a
Sistema d’Equipament públic sociocultural i religiós (clau E5), de l’àmbit
ocupat per l’edifici de l’antic Centre republicà.

Superfície 4 “Carrer raval de Castellnou” :
o

Canvi de qualificació, de Zona d’Eixample suburbà als accessos del nucli,
clau 2b, a Sistema d’Equipament públic turístic, clau E8, d’una superfície de
310,59m2, situada a la part posterior de l’última edificació de tipologia urbà
tradicional situada amb front a l’alineació sud del carrer raval de Castellnou,
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poc abans que aquest vial travessi el límit est del sòl urbà de la població i
s’introdueixi en el sòl rústic. La major part de l’esmentada superfície està
grafiada en plànols normatius com a “espai lliure d’edificació” i una petita
part, al nord, està inclosa dins la profunditat edificable de 12m grafiada en el
front edificable de la zona on es troba. Es tracta d’una superfície sense front
a vial.
o

Canvi de qualificació, de Zona de cases en filera, clau 4b, a Sistema
d’Equipament públic turístic, clau E8, d’una superfície de 262,69m2, situada
de forma contigua a l’anterior, amb front al carrer raval de Castellnou.

1.5.3 Modificacions en la regulació normativa.
a) En l’article 94, corresponent a la Zona de Nucli antic, clau 1, concretament en el
seu apartat Condicions d’edificació, en el punt anomenat Pas porticat, s’afegirà la
obligació de que el cos edificable permès amb qualificació 1b, situat sobre la
connexió viària entre la baixada del Molí i l’avinguda del Sió, serà una terrassa–
porxo que permeti el pas públic per sota.
b) A l’article 89, corresponent al Sistema d’equipaments, clau EQ, s’afegeix a la llista
de categories d’equipaments de l’apartat 1 una nova categoria EQ8, per tal de
poder

qualificar

així

el

nou

equipament

públic

proposat

d’aparcament

d’autocaravanes, de forma que s’emmarqui dins d’una de les categories previstes
pel planejament general.
Es la següent :
EQ8, Turístic vinculat a l’aparcament d’autocaravanes, incloent els serveis
complementaris i punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
A l’apartat 3 del mateix article, s’afegeix a la llista d’índex d’edificabilitats netes dels
diferents equipaments el corresponent a la nova categoria d’equipaments definida :
EQ8 Turístic vinculat a l’aparcament d’autocaravanes : 0,10 m2st/m2sòl
Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net

35

En el benentès que, al igual que per a la resta de categories d’equipaments
definits en l’article, l’edificabilitat neta per als nous equipaments EQ8 es regularà
per la major que resulta de considerar les possibilitats edificatòries de les zones
confrontants i l’índex corresponent.
c) Les modificacions en la regulació normativa referents a l’admissió dels usos de
establiment d’apartaments turístics, establiment de turisme rural i habitatge d’ús
turístic dins el nucli urbà, es proposen en el redactat de l’Annex 1.B, punt 1 “Ús
d’habitatge” de l’apartat “Classificació d’usos segons l’activitat” i també en els
articles 94, 95 i 97, que regulen les zones següents :
x

Zona de Nucli antic, clau 1

x

Zona d’Eixample de nucli antic, clau 2

x

Zona de Cases aïllades, clau 5

En l’Annex 1.B, punt 1 “Ús d’habitatge”, es proposa la introducció d’una precisió a
l’objecte d’aclarir que els usos d’allotjament turístic que puguin desenvolupar-se
en sòl urbà (diferents de l’hoteler i càmping), així com els habitatges d’ús turístic,
s’entenen inclosos dins la definició de l’ús d’habitatge (destinat a l’allotjament o
residencia familiar).
Per a la resta d’usos d’allotjament turístic previstos a la legislació sectorial vigent
(Decret 159/2012), es a dir, pels usos hoteler, càmping i caravàning, el mateix
Annex 1.B ja estableix la seva pròpia definició en els punts 4 i 22, respectivament.
En les zones 1, 2 i 5, en l’apartat Condicions d’ús, quan s’estableix com a ús
principal el residencial unifamiliar i plurifamiliar (zones 1 i 2) o únicament el
d’habitatge unifamiliar (zona 5), s’introdueix la precisió de que s’entenen inclosos
com a tal els habitatges d’ús turístic i els usos d’allotjament turístic que puguin
desenvolupar-se en sòl urbà, diferents del hoteler i el càmping.
En les zones 1 i 2, on l’ús hoteler és compatible, s’aprofita també per suprimir la
limitació d’ocupació màxima del 50% del sostre fixada per aquest ús, sempre i
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quan, en el moment de la llicència, es justifiqui que no es produeix una
transformació de l’ús principal en el conjunt de la zona on s’implanta.
d) En l’article 95, corresponent a la Zona d’Eixample de nucli antic, clau 2,
concretament en el seu apartat Condicions estètiques, en el punt anomenat
Canaleres i baixants, s’assimilarà la regulació a la corresponent a la Zona de nucli
antic, clau 1, sota aquest mateix concepte, en el sentit de precisar que la prohibició
de materials plàstics per als baixants a l’exterior, és en cas que “no tinguin el
cromatisme definit a la carta de colors”.

(Veure redactat proposat per cadascun dels articles modificats en l’apartat Normativa
d’aquest document)
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1.5.4 Quadre de paràmetres.
ZONIFICACIÓ

POUM vigent

Superfície 1

1.547,50 (100%) 1.547,50 (100%)

Sistema viari (m2)
Sistema d’Espais lliures (m2)

90,33 (5,84%)

113,63 (7,34%)

1.080,24 (69,80%) 1.090,41 (70,46%)

Sistema d’Equipaments EQ5 (m2)
Sistema Serveis Tècnics (m2)
Zona 1 Nucli antic (m2)

Modificació de POUM

0,00 (0%)
27,50 (1,78%)

349,43 (22,58%)

Superfície 2
Sistema viàri (m2)
Sist. Habitatge Dotacional (m2)
Sistema d’Espais lliures (m2)

747,14 (100%)
0,00 (0%)
252,72 (33,82%)
0,00 (0%)

303,24 (19,60%)
0,00 (0%)
40,22 (2,60%)
747,14 (100%)
13,99 (1,87%)
0,00 (0%)
348,75 (46,68%)

Sistema d’Equipaments EQ5(m2) 156,27 (20,92%) 384,40 (51,45%)
Zona 1 Nucli antic (m2)
Superfície 3
Sistema d’Equipaments EQ5(m2)
Zona 1 Nucli antic (m2)
Superfície 4

338,15 (45,26%)
96,53

0,00 (0%)
96,53

0,00 (0%)

96,53 (100%)

96,53 (100%)

0,00 (0%)

573,28 (100%)

573,28 (100%)

Zona 2b Eixample suburbà (m2)

310,59 (54,18%)

0,00 (1,87%)

Zona 4b Cases en filera (m2)

262,69 (45,82%)

0,00 (0%)

Sistema d’Equipaments EQ8 (m2)

0,00 (0%)

573,28 (100%)
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Superfície total àmbit modificació

2.964,45 (100%)

Sistema viari

90,33 (3,05%)

2.964,45 (100%)
127,62 (4,30%) (+37,29)

Sistema d’Espais lliures

1.080,24 (36,44%) 1.439,16 (48,55%) (+358,92)

Sistema d’Equipaments

156,27(5,27%) 1.357,45(45,79%) (+1201,18)

Sistema de Serveis Tècnics

27,50 (0,93%)

0,00 (0%)

(-27,50)

Sistema d’Habitatge Dotacional 252,72 (8,52%)

0,00 (0%)

(-252,72)

Zona 1 Nucli antic (m2)

784,11 (26,45%)

40,22 (1,36%) (-743,89)

Zona 2b Eixample suburbà (m2)

310,59 (10,48%)

0,00 (0%)

(-310,59)

Zona 4b Cases en filera (m2)

262,69 (8,86%)

0,00 (0%)

(-262,69)
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1.6 JUSTIFICACIÓ LEGAL
1.6.1 Justificació legal
La modificació planejament objecte d’aquest expedient s’efectua en base a l’article
96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012).
D’acord a l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, que estableix que la modificació de qualsevol
dels elements d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la seva formació, la seva tramitació s’ajustarà al
procediment establert en l’art. 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i en
general, als articles que siguin d’aplicació en l’establert en el Capítol II “Formació i
tramitació de les figures de planejament urbanístic” del Títol Tercer.
En la superfície 1, l’ajust en la delimitació del perímetre del Sistema d’Espais
lliures, clau VP1, no comporta la tramitació regulada a l’apartat 98.2 del Decret
legislatiu 1/2010, en tant

es tracta d’un ajust en la delimitació d’aquest espai

mantenint el seu emplaçament, de forma que s’incrementa lleugerament la seva
superfície i no s’altera la seva funcionalitat ni la localització en el territori.
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1.6.2 Justificació de la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
(compliment de l’article 97.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme).
Superfície 1 “Àntic molí fariner i entorn” :
a) La reordenació de l’àmbit ocupat per l’antic molí fariner i el seu entorn, es
justifica per la voluntat municipal de recuperació i revalorització la qualitat
urbana d’aquest espai, que constitueix l’arribada a la població des del seu
accés històric (el situat en la seva part sud) i defineix la imatge del nucli des
de l’entorn immediat.
b) La proposta en aquesta superfície 1, posa en valor els elements
patrimonials existents, adequa la qualificació de les edificacions a la
titularitat pública recentment adquirida i als usos d’interès públic previstos
en ells (espai cultural polivalent), garantint així la seva destinació a aquesta
finalitat.
c) Pel que fa a l’ajust de l’alineació viària de la unitat de zona 1b a la realitat
física de la façana consolidada i els cossos volats existents (veure fotos
núm. 8 i 9 de l’Annex II Reportatge Fotogràfic), es justifica per la voluntat de
connexió del recorregut per a vianants en la franja de terreny adjacent a les
façanes posteriors dels habitatges existents al nord de la superfície 1,
topogràficament més elevada que la resta de la superfície i separada
d’aquesta per un mur de contenció.
d) Amb aquesta mateixa finalitat es proposa la substitució de la indicació del
nombre de plantes “PB” en el volum sobresortint que interromp la continuïtat
viària esmentada, per la indicació “PB-Porxo” de forma que pugui mantenirse la terrassa preexistent en el lloc, però amb la condició de configurar-la
com un porxo que permeti el pas públic dels vianants per sota.
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e) Pel que fa al canvi de qualificació, de Sistema de Serveis Tècnics i
Ambientals a Sistema d’Espais lliures públics, de l’àmbit ocupat per l’antiga
balança municipal, es justifica per haver-se traslladat aquesta fora de la
població, en un àmbit de titularitat pública proper al camí de circumval·lació,
i per la millora que això suposa en la qualitat urbana de l’espai a l’entorn del
molí (el nou àmbit ocupat per la balança municipal es també objecte de
modificació, per adquirir la qualificació de Sistema de Serveis Tècnics
Ambientals, en la Modificació de POUM que es redacta simultàniament a
aquest document, en relació al Sòl no urbanitzable del municipi).
f) Pel que fa a l’ajust del perímetre de la qualificació de Sistema d’Espais
lliures, clau VP1, en l’indret, es justifica per la voluntat de fer-la extensible
sobre l’espai públic existent al nord de l’antic molí, garantir la protecció de
l’entorn immediat d’aquest element patrimonial que es vol recuperar, així
com sobre el buit deixat per la bàscula que es trasllada, alhora que
s’aconsegueix mantenir (i en petita mesura, s’augmentar) la seva superfície
global en aquesta localització.
Superfície 2 “Carrer Ponent” :
g) En relació a la proposta de canvi de qualificació de Sistema d’Habitatge
Dotacional a Sistema d’Equipament públic sociocultural i religiós (clau E5),
de la superfície situada entre els carrers Ponent i de la Roca, al sud-oest de
la població, s’ha analitzat el contingut dels diferents textos legals que
estableixen la definició, previsions, objectius i regulació d’aquesta
qualificació, reproduïts a continuació :
Art.87 de la Normativa del POUM de Puigverd d’Agramunt.
Habitatge Dotacional públic, clau HD.
El sistema d’habitatge dotacional públic comprèn les actuacions públiques d’habitatges
destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb
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necessitats

d’assistència

o

d’emancipació

justificades

en

les

polítiques

socials

especificades a la Memòria social.

Apartat 2 de la Memòria social del POUM de Puigverd d’Agramunt.
Objectius socials del POUM
Apartat 2.1 Objectius socials
“...Proveïr habitatge protegit per a garantir l’accés a l’habitatge a aquelles persones que
tenen dificultats per accedir al mercat d’habitatge lliure....”

Apartat 2.2 Cohesió social, integració i habitatge
La petita dimensió i la pròpia morfologia del nucli urbà facilita la cohesió social.
Majoritàriament la població del municipi és autòctona, encara que la presencia de granges
al municipi, així com l’activitat industrial d’Agramunt, comença a fer arribar alguna família de
fora que s’assenta en el nucli antic en habitatge de lloguer, en tant que és l’habitatge més
assequible.
En el moment actual no existeixen bosses de marginalitat i la proposta d’ordenació, amb
l’objectiu de facilitar la integració dels nouvinguts, no indueix la seva formació, en ser
compacta, ben comunicada i amb suficient dotació d’equipaments i serveis.

Apartat 2.4 Habitatge Dotacional públic
El POUM preveu com a sistema urbanístic una reserva de sòl destinat a habitatge
dotacional públic dins de les actuacions públiques d’habitatges destinades a satisfer els
requeriments temporals

de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o

d’emancipació justificades en les polítiques socials definides.
La parcel·la de 252m2 és de propietat municipal i està situada al carrer de la Roca, al sudest del nucli. L’actuació ha de ser de rehabilitació i adaptació del teixit existent per a complir
el nou requeriment de com a mínim 6 habitatges dotacionals.
La reserva de sòl compleix l’article de la Llei 10/2004 : text refós de l’article 58.1 de la Llei
2/2002 d’Urbanisme, en tant que el POUM destina 6.665 m2 per a equipaments locals, el
5% de la qual són 333 m2, xifra superior als 250 m2 previstos amb el destí d’habitatge
dotacional.

Article 58.1.g) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme
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Substitueix l’article amb el mateix número de la Llei d’Urbanisme vigent en el moment de la
redacció de la Memòria Social del POUM de Puigverd d’Agramunt (Llei 2/2002
d’Urbanisme)
Poden definir el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics que estableix l’article
34.3 i preveure reserves d’aquest tipus en sectors de planejament urbanístic derivat en
substitució total o parcial de la reserva d’equipaments , sempre que s’acrediti que no cal
destinar-los a equipaments públics. Aquestes reserves incloses en sector no poden ésser
superiors al 5% de la reserva global del municipi per a equipaments públics locals.

Tenint en compte les determinacions aquí reproduïdes, així com la
informació aportada pel Consistori, es desprèn que no resulta necessari
mantenir la qualificació de Sistema d’Habitatge Dotacional en aquesta
superfície de titularitat municipal, per no existir en el municipi requeriments
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació, ni tampoc previsions futures d’aquests requeriments, atesa
la dinàmica urbanística i social que s’ha desenvolupat en el municipi durant
els anys transcorreguts des de l’aprovació definitiva del POUM.
En canvi, es tracta d’uns terrenys que per les seves característiques de
dimensió, posició i titularitat pública, resulten molt adients per ubicar-hi un
Equipament que pugui donar resposta a un requeriment que sí que es dona
en el municipi, com és la de un Centre de serveis per a gent gran o amb
determinades necessitats d’assistència.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt, de forma
mancomunada amb el Consell Comarcal de l’Urgell, esta estudiant crear un
centre de atenció a la tercera edat, inspirat en els que ja funcionen a la
comarca de les Garrigues, per centralitzar serveis de menjador, transport,
acompanyament i seguiment de la gent gran del municipi, així com
d’activitats i tallers, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
potenciar un envelliment actiu.
h) La proposta també es justifica en tant que, des de la entrada en vigència del
Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar
l'accés a l'habitatge, s’ha modificat l’article 34.5 del DL 1/2010, de 3 d’agost,
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, de forma que el
sistema urbanístic d’Equipaments comunitaris inclou, entre d’altres usos,
l’allotjament dotacional. Així, en tant que el sistema urbanístic d’habitatges
dotacionals públics resta integrat dins el sistema urbanístic d’Equipaments
comunitaris, la modificació proposada no comporta cap diferencia
substancial en la qualificació prevista pel planejament vigent en la superfície
així qualificada.
i) La proposta de canvi de qualificació de l’àmbit annex als terrenys descrits
en l’apartat anterior, de Zona de Nucli antic vessant del riu, clau 1b, a
Sistema d’Equipament públic i, es justifica per la voluntat municipal descrita
en l’apartat g) de crear un centre de serveis amb la dimensió necessària.
j) La proposta de canvi de qualificació de l’àmbit annex als terrenys descrits
en l’apartat g) de Sistema d’Equipament públic i Zona de Nucli antic vessant
del riu, clau 1b, a Sistema d’Espais lliures, es justifica per la concurrència de
l’interès públic prevalent consistent en destinar-lo a espai lliure públic
d’esbarjo vinculat al centre de serveis previst, de la mateixa manera que el
POUM preveu zones d’espai lliure vinculades a la majoria dels equipaments
de la població, fet que sens dubte aportarà valor afegit a l’equipament
previst alhora que a la qualitat urbana d’aquest punt del nucli.
k) Pel que fa a l’ajust de l’alineació viària del carrer Ponent en aquest punt, es
justifica per tal de suavitzar la corba del seu traçat, tal i com ja es va
preveure durant la seva urbanització, moment en que l’Ajuntament ja va
comprar una petita superfíce 1b al seu titular. La qualificació proposada
d’Espais lliures públics contigua facilitarà també l’eixamplament de la vorera
per a vianants en aquest punt, si s’escau, mitjançant el tractament
urbanitzador definit pel corresponent projecte d’urbanització del nou espai
lliure.
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l) Cal dir que la part de terrenys qualificats pel POUM vigent com a Zona de
Nucli antic vessant del riu, clau 1b, que la proposta qualifica com a sistema
d’espais lliures públics, es troben topogràficament molt distants de la resta
de la unitat de zona amb la mateixa qualificació 1b (més de 5m de desnivell)
i separats d’ella per un mur de contenció de formigó, fet que evidencia la
seva desconnexió funcional amb la edificació existent en la part superior de
la parcel·la de la que formen part.
m) Tenint en compte que el Sistema d’Habitatge Dotacional pot considerar-se
com una variant del Sistema d’Equipaments, si considerem la superfície
dels dos sistemes en aquest indret (superfície 2 “Carrer Ponent”), la
proposta comporta un increment de superfície d’equipaments en ell de
24,59 m2, al que es suma un increment de 348,75 m2 de sistema d’Espais
lliures públics. i l’interès públic prevalent que això comporta (veure apartat
j), sinó que també es justifica en tant que l’augment de la superfície
d’Equipaments en les superfícies 1 (“Antic Molí) i 3 (Antic centre Republicà),
de 399,77 m2, compensa amb escreix l’esmentada disminució i per tant, el
resultat dels estàndards d’equipaments existents i previstos en el municipi
es veu incrementat, podent-se acreditar per a Puigverd d’Agramunt, un
major compliment dels estàndards mínims orientatius per al planejament
general establerts al Pla Territorial General de Catalunya.
Superfície 3 “Àntic Centre Republicà” :
n) La proposta de canvi de qualificació, de Zona de Nucli antic, subzona
muralla, clau, 1a a Sistema d’Equipament públic, de l’àmbit ocupat per
l’edifici de l’antic Centre republicà, es justifica per tal d’adequar-se a la seva
titularitat actual i destinació prevista, i la voluntat de garantir l’ús públic al
servei de la població, un cop ha estat efectuada la seva donació al municipi
per part de la propietat privada.
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Superfície 4 “Carrer Raval de Castellnou” :
o) La proposta de preveure un equipament públic destinat a aparcament
d’autocaravanes amb els seus serveis complementaris i un punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics, de promoció municipal, es justifica per la
dinàmica municipal desplegada en els últims anys en el municipi, consistent
en una estratègia de desenvolupament del sector turístic, vinculat a una
sèrie d’actuacions de caràcter públic, que progressivament s’han anat
implementant en el municipi, adreçades a posar en valor els recursos
d’atracció turística que aquest conté.
Algunes d’aquestes actuacions són les que es descriuen en aquest
document (transformació urbana de l’àmbit a l’entorn del Molí, recuperació
de les restes de la muralla i reconversió del propi Molí com a centre cultural
polivalent, incorporació dels usos d’establiment d’allotjament turístic i
d’habitatge d’ús turístic també en el sol urbà, disminució de determinades
limitacions o requeriments (no imprescindibles per aconseguir la finalitat
pretesa) per a la implantació del l’ús hoteler en aquelles zones on es
permet, etc
A la posada en valor del patrimoni històric-artístic, dins el nucli urbà, cal
afegir també un ric patrimoni arqueològic amb molta presencia en el terme
municipal, així com els valors paisatgístics, ambientals i naturals que el
caracteritzen, aspectes tots ells que possibiliten l’atracció de un turisme de
caire cultural i vinculat a la natura i el paisatge que el consistori vol
promoure.
Així l’aparcament d’autocaravanes, es proposa com un punt d’atracció per
aquesta forma de fer turisme, i es situa estratègicament a l’entrada de la
població, de forma que permeti als usuaris

gaudir dels

serveis

complementaris descrits i allotjar-se a la població, amb la conseqüent
reactivació econòmica que això comporta.
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p) També, en tant que la qualificació d’aquesta superfície com a sistema la
converteix en un espai públic transitable per a vianants, la proposta permet
la recuperació del camí del Horts, tal i com es pot veure en l’esquema
adjunt, on en la base topogràfica s’observa la traça d’aquest camí, amb
accés des de diferents punts del carrer raval de Castellnou i que s’endinsa
en el sòl rústic del voltant del nucli.
Les qualificacions urbanístiques vigents en sòl urbà en aquesta superfície 4
interrompien la seva continuïtat en aquest punt i amb la modificació
proposada es recupera el recorregut preexistent.
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q) En resum, es pot dir que la proposta, valorada globalment en les 4
superfícies que conformen el seu l’àmbit, comporta un increment de
superfície de Sistema d’Espais lliures públics de 358,92 m2 i de superfície
d’Equipament públic de 1.201,18 m2, respecte al planejament vigent, fet
que millora substancialment la qualitat de l’espai urbà d’aquest nucli de
dimensió reduïda i permet al Consistori desenvolupar les seves previsions
en quan a implantació de nous Equipaments públics i desenvolupament
turístic.
r) La proposta comporta també una reducció de la superfície de sòl qualificat
com a Zona edificable de 1.317,17 m2, susceptible d’aprofitament privat,
amb la conseqüent reducció d’edificabilitat i densitat.
s) Pel que fa a la previsió dels usos d’establiment d’allotjament turístic
(establiments d’apartaments turístics i establiments de turisme rural) i
habitatge d’ús turístic en les zones del nucli urbà tipològicament adients
(Zona de Nucli antic, clau 1, Zona d’Eixample, clau 2 i Zona de Cases
aïllades, clau 5) es justifica per la voluntat municipal de permetre la
implantació d’aquests usos turístics no només en sòl no urbanitzable, on ja
es permeten en alguns dels seus tipus (Agrícola de valor de secà, clau 21a,
i Agrícola de valor de regadiu, clau 21b), sinó també dins el sòl urbà,
coherentment a la dimensió i característiques del nucli, i d’acord amb les
possibilitats atorgades per la legislació sectorial vigent (Decret 159/2012, de
20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístic).

Concretament,

el

Decret esmentat

permet

la implantació

d’establiments de turisme rural dins de nuclis de població de menys de
2.000 habitants.
t) Tenint en compte la definició de l’ús d’habitatge que incorpora la
Normativa del POUM vigent (“destinat a l’allotjament o residencia familiar”),
es desprèn que l’ús principal d’habitatge inclou els usos d’allotjament
turístic diferents de l’hoteler i càmping, i també, llògicament, l’ús d’habitatge
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d’ús turístic. Tot i així, en la regulació de les zones 1,2 i 5, s’ha considerat
adient introduir de forma expressa una precisió en aquest sentit, per tal
d’evitar possibles dubtes d’interpretació del redactat vigent.
u) Pel que fa a l’ús hoteler, ja permès com a ús compatible en les zones 1 i 2,
ateses les dificultats que comporta compatibilitzar-lo al 50% amb l’ús
principal d’habitatge dins una mateixa parcel·la, i amb la voluntat municipal
de no haver d’obligar a redactar planejament derivat prèvia la concessió de
llicència en cas d’haver-hi una iniciativa en aquest sentit, però entenent
alhora la necessitat de garantir que no es produeixi una transformació
global d’usos en la zona, es proposa que en el moment de la llicència es
justifiqui que no es produeix una transformació de l’ús principal en el conjunt
de la zona amb aquesta qualificació.
v) Les modificacions descrites en relació als usos d’allotjament turístic,
habitatge d’ús turístic i hoteler es justifiquen bàsicament per la voluntat
municipal d’incentivar els usos turístics en el municipi ates el seu caràcter
rural i la dinàmica econòmica que se sustenta en les activitats primàries i
determinades terciàries, bàsicament vinculades al turisme.
w) La modificació es relació a

la regulació dels baixants en la zona

d’Eixample, clau 2, es justifiquen per tal d’introduir la mateixa precisió que la
regulació vigent corresponent a la Zona de casc antic, clau 1, sota aquest
mateix concepte, i en tant que no seria coherent urbanísticament que les
condicions estètiques en la zona d’eixample, es a dir, el primer creixement
respecte del casc antic, siguin més restrictives que les establertes pel propi
casc antic.
Amb la introducció de la precisió proposada en la zona d’eixample, la
mateixa que és d’aplicació pel casc antic des de l’aprovació del POUM, pot
aconseguir-se uns resultats adients i respectuosos amb la tipologia pròpia
del teixit urbà del nucli de població, tal i com s’ha vingut efectuant durant
aquests anys en la part més antiga que constitueix el casc antic.
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1.7 DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL
L’apartat 6.c) Segon de la Disposició Addicional 8ª de la Llei 16/2015, de 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat, i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que no han
d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius
que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en
el planejament urbanístic general les modificacions de planejament urbanístic no
incloses en l’apartat quart de la lletra a) que es refereixen només a sòl urbà.
L’esmentat apartat 6.a) quart de la Disposició Addicional 8ª de la Llei 16/2015 es
refereix a les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la
futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o
que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes
establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
En tant que la Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del
nucli destinats a Equipament i en relació a la regulació dels usos turístics i les
condicions estètiques en sòl urbà, no es troba inclosa en el supòsit de l’apartat 6.a)
quart de la Disposició Addicional 8ª de la Llei 16/2015, i a més, es refereix només a
sòl urbà, d’acord a l’apartat 6.c) segon de la Disposició Addicional 8ª de la Llei
16/2015, no ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca
d’efectes significatius que produeix sobre el medi ambient, i perquè els efectes ja han
estat avaluats en el planejament urbanístic general.
La proposta tampoc es troba en cap dels supòsits de necessitat d’avaluació ambiental
que estableix l’article 6 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
de caràcter estatal.
Això sense perjudici de que l’Ajuntament, si així ho considera, pugui efectuar una
consulta prèvia al departament de Medi Ambient i Habitatge en relació a aquest
aspecte.
Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net

51

1.8 NFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA EN COMPLIMENT DE LA
disposició transitòria 8ª. 3 DEL TEXT REFOS DE LA LLEI D’URBANISME.( DL
1/2010 modificat per la Llei 3/2012 i altres d’aplicació).

1.8.1 Sostenibilitat econòmica del la Modificació de POUM proposada
Aquest informe valorarà la sostenibilitat econòmica de la proposta analitzant, per
una banda, l’impacte en la hisenda pública afectada per la implantació i el
manteniment de les infraestructures i serveis necessaris en les superfícies
d’increment de vialitat i espais lliures públics proposades, i per altra banda,
l’estimació del cost d’obtenció del sòl que la proposta qualifica de sistema, i que
encara és de titularitat privada.
1.8.1.1

Impacte en la hisenda pública afectada per la implantació i el
manteniment de les infraestructures necessàries.

a)

Hisenda pública afectada: Ajuntament de Puigverd d’Agramunt.

b)

Despeses

d’implantació

i

manteniment

de

les

infraestructures

necessàries.
b.1)

Criteris generals aplicats.

La proposta comporta un increment de superfície de vialitat de 37,29 m2 i d’espais
lliures de 358,92 m2, respecte del planejament vigent, la urbanització i implantació
dels quals pot assumir l’Ajuntament amb fons propis, o bé mitjançant la concessió
de subvencions, com és el cas de l’actuació d’urbanització a l’entorn del molí
fariner, que es preveuen afrontar a partir de subvencions FEDER (Fons Europeu
de Desenvolupament Regional) i de la Diputació de Lleida.
Pel que fa al seu manteniment, atesa la seva dimensió, pot ser assumit també pel
propi Ajuntament, tal i com mes detalla a continuació :
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Les infraestructures es projectaran seguint les directrius de l’Ajuntament de
Puigverd d’Agramunt i de les empreses dels serveis afectats; es considera, per
tant, que la implantació i el manteniment és l’habitualment acceptat per
l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt.
b.2)

Criteris específics de cada infraestructura.

b.2.1) Xarxa viària:
Es considera que els materials a utilitzar pel paviment, senyalitzacions, mobiliari
urbà i vegetació seran els habitualment utilitzats a Puigverd d’Agramunt.
Tenint en compte que el manteniment de la vialitat a Puigverd d’Agramunt té una
ràtio anual aproximada de 3 €/m2, el cost anual de manteniment estimat
corresponent a l’increment de sistema viari proposat es el següent :
37,29 m2 vial x 3 €/m2 = 111,87 €/any
b.2.2) Xarxa de subministrament d’energia elèctrica.
No té despeses de manteniment directe. Dependrà de l’empresa subministradora i
dels usuaris del subministrament.
b.2.3) Xarxa d’enllumenat públic.
Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan incloses dins de la partida de
manteniment de la xarxa viària i de les zones verdes.
b.2.4) Xarxa de telecomunicacions.
La xarxa, d’acord amb les indicacions municipals, tindrà les canalitzacions
necessàries per tal que les diferents companyies puguin subministrar el servei de
comunicació.
No tenen despeses directes de manteniment.
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b.2.5) Xarxa d’aigua potable.
La xarxa es projectarà seguint les indicacions de l’Ajuntament de Puigverd
d’Agramunt.
No tenen despeses directes de manteniment, que es consideren unes despeses
de relació entre l’empresa concessionària i l’usuari.
b.2.6) Xarxa de sanejament. Aigües pluvials i residuals.
S’han de projectar seguint les directrius dels tècnics municipals.
b.2.7) Sistema d’Espais lliures (zones verdes)
Els materials utilitzats pel paviment, mobiliari urbà i vegetació seran els
habitualment utilitzats a Puigverd d’Agramunt.
Tenint en compte que el manteniment dels espais lliures a Puigverd d’Agramunt té
una ràtio anual aproximada de 1,5 €/m2, el cost anual de manteniment estimat
corresponent a l’increment de sistema d’espais lliures proposat es el següent :
358,92 m2 zona verda x 1,5 €/m2= 538,38 €/any
L’impacte total de l’actuació en la hisenda pública relatiu al manteniment dels nous
espais públics proposats és de:
Cost de manteniment de l’escreix de vialitat :

111,87 €/any

Cost de manteniment de l’escreix de zona verda: 538,38 €/any
Cost de manteniment total:

650,25 € anuals
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1.8.1.2

Estimació del cost d’obtenció del sòl que la proposta qualifica de
sistema que actualment és de titularitat privada.

Parcel·les a obtenir a la Superfície 2 “Carrer Ponent”:
-

Parcel.la de titularitat privada, situada al carrer de la Roca 11, amb front i carrer
Ponent, amb referència cadastral 3969907CG4236N0001MY i 130m2 de
superfície segons cadastre.
Actualment esta qualificada de Zona de Nucli antic vessant del riu, clau 1b, i es
proposa qualificar de sistema d’Equipament.
Segons valoració aportada en l’Annex IV d’aquest document, el valor de la finca
és de 6.789,20€

-

Porció d’una parcel.la de titularitat privada, al carrer de la Roca 17, amb front al
carrer Ponent, amb referència cadastral 3969903CG4236N0001PY, que
constitueix la part no edificada i topogràficament inferior de la parcel.la, de
forma que el desnivell existent dins la mateixa, de uns 5m, se salva mitjançant
un mur de contenció de formigó que delimita la porció a obtenir per
l’Ajuntament, de uns 206,47 m2 de superfície.
Actualment està qualificada de Zona de Nucli antic vessant del riu, clau 1b i es
proposa qualificar de sistema d’Espais lliures:
Segons valoració aportada en l’Annex IV d’aquest document, el valor de la finca
és de 7.282,20 €.
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Parcel·les a obtenir a la Superfície 4 “Carrer Raval de Castellnou”:
-

Porció de parcel.la de titularitat privada, situada amb front al carrer Raval de
Castellnou, en l’àmbit contigu a les dues parcel·les de cases en filera edificades
a l’indret, Polígon 1 Parcel·la 275 HORT PEIXERA – 25318 – Puigverd
d’Agramunt, amb referència cadastral 25224A001002750001IR.
Aquesta porció a obtenir per l’ajuntament, de 140m2 segons cadastre,
constitueix la part urbana de la parcel.la.
Actualment està qualificada de Zona 4b Cases en filera i es proposa qualificar
de sistema d’Equipament.
Segons valoració aportada en l’Annex IV d’aquest document, el valor de la finca
és de 2.495,68€

-

Porció de parcel.la de titularitat privada, situada amb front al carrer Raval de
Castellnou, en l’àmbit contigu a l’anterior per la seva part oest, Polígon 1
Parcel·la 276 HORT PEIXERA – 25318 – Puigverd d’Agramunt, amb referència
cadastral 25224A001002760001ID
Aquesta porció a obtenir per l’ajuntament, de 438m2 segons cadastre,
constitueix la part urbana de la parcel.la.
Actualment està qualificada de 2 d’Eixample nucli antic, subzona 2b, Eixample
suburbà als accessos del nucli, i es proposa qualificar de sistema
d’Equipament.
Segons valoració aportada en l’Annex IV d’aquest document, el valor de la finca
és de 7.808,27€

-

Petita porció de parcel.la de titularitat privada, situada en l’àmbit contigu a
l’anterior per la seva part sud oest, Cl. Pla de la Segla Polígon 1 Parcel·la 277
Hort

Peixera

de

Puigverd

d’

Agramunt,

amb

referència

cadastral

25224A001002770001IX.
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Aquesta porció a obtenir per l’ajuntament, de 16m2 segons cadastre,
constitueix la part urbana de la parcel.la.
Actualment està qualificada de 2 d’Eixample nucli antic, subzona 2b, Eixample
suburbà als accessos del nucli, i es proposa qualificar de sistema
d’Equipament.
Segons valoració aportada en l’Annex IV d’aquest document, el valor de la finca
és de 285,10€

Tenint en compte els valors obtinguts per a cadascuna de les parcel·les, s’estima
un cost total per a la obtenció de les parcel·les de titularitat privada per part
de l’ajuntament de :
6.789,20€ + 7.282,20 € + 2.495,68€ + 7.808,27€ + 285,10€ = 24.660,25 €

1.8.1.3

Conclusió.

Com a justificació de la capacitat municipal, per mitjans propis o subvencions,
d’assumir l’impacte en les finances municipals que comporta la proposta, s’aporta
a l’expedient Certificat del Secretari de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt.
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1.9

DOCUMENT COMPRENSIU (En compliment de l’art.8.5 Segon del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme).

1.9.1 Resum de l’abast de les determinacions d’aquesta Modificació de POUM.
L’abast dels aspectes modificats per aquesta proposta de Modificació de
POUM és la següent:

o

Reordenació de l’àmbit ocupat per l’antic molí fariner i el seu entorn
(superfície 1), per tal de possibilitar la seva transformació cap a un espai de
qualitat d’arribada a la població, que posi en valor els elements patrimonials
existents en ell i possibiliti usos d’interès públic com són la adequació d’un
espai cultural polivalent, la urbanització de l’espai lliure públic i la connexió
viaria per a vianants per la part posterior.

o

Reordenació de l’àmbit del carrer Ponent (superfície 2) per tal de substituir
la previsió d’Habitatge Dotacional i part de zona susceptible d’edificació
privada, per la d’Equipament públic acompanyat d’una superfície d’Espai
lliure públic, atesa la necessitat municipal d’un Centre de Serveis (per a
l’assistència a gent gran o la que ho precisi) al que el Consistori vol donar
sortida.

o

Adequació de la qualificació urbanística de l’edifici de l’antic Casal republicà,
a la seva titularitat actual i destinació prevista, com a edificació d’ús públic al
servei de la població, un cop ja s’ha estat efectuada la seva donació al
municipi per part de la propietat privada.

o

Reordenació de l’àmbit del carrer raval de Castellnou (superfície 4) per tal
de preveure un equipament públic destinat a aparcament d’autocaravanes
amb els seus serveis complementaris i un punt de recàrrega per a vehicles
elèctrics, de promoció municipal.
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o

Introducció d’una nova categoria d’equipaments, EQ8 Turístic vinculat a
l’aparcament d’autocaravanes, en la regulació del sistema d’equipaments
continguda en el planejament general, per tal de poder qualificar així el nou
equipament públic proposat d’aparcament d’autocaravanes amb serveis
complementaris, de promoció municipal, de forma que s’emmarqui dins
d’una de les categories previstes pel planejament general.

o

Previsió dels usos d’establiment d’apartaments turístics, establiment de
turisme rural i habitatge d’ús turístic en les zones del nucli urbà
tipològicament adients (Zona de Nucli antic, clau 1, Zona d’Eixample, clau 2
i Zona de cases aïllades, clau 5) com a usos principals inclosos en l’ús
d’habitatge.

o

En el cas d’implantació de l’ús hoteler en les zones 1 i 2, substitució de la
obligació de redactar un Pla especial per a reduir el percentatge d’ocupació
mínima del 50% de l’ús principal per la justificació, en el moment de la
llicència, de que no es produeix una transformació global d’usos en el
conjunt de la zona.

o

Regulació de les condicions estètiques dels baixants de la Zona d’Eixample,
clau 2, amb la mateixa precisió que la regulació vigent corresponent a la
Zona de casc antic, clau 1, sota aquest mateix concepte.

1.9.2 Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències.
El plànol de delimitació gràfica dels àmbits subjecte a suspensió de llicències
s’adjunta a continuació.
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Pel que fa a les superfícies amb qualificació de Zona de Nucli antic, clau 1, Zona
d’Eixample, clau 2, Zona de cases Aïllades, clau 5 i Sistema d’Equipaments, el
redactat normatiu de les quals també es proposa modificar, cal tenir en compte
que d’acord a l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret
305/2006, de 18 de juliol, “mentre estigui suspès l’atorgament de llicències, es
podran atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el
cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del
nou planejament, una vegada definitivament aprovat.”
Per aquest motiu, a continuació s’aporta el plànol de la delimitació gràfica de les
superfícies 1, 2,3 i 4 de l’àmbit descrit, on es proposen modificacions en la
ordenació gràfica, que és on realment la suspensió de llicències podria tenir
efectes, ja que en la resta, la suspensió de llicències no te cap repercussió en
l’atorgament de les mateixes, en tant que la regulació vigent no posa en risc
l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.
El termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen
és l’establert en l’acord d’aprovació inicial del document.
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a) Nou redactat proposat per l’ apartat Condicions d’edificació de l’article 94,
corresponent a la Zona de Nucli antic, clau 1, en el punt anomenat Pas
porticat :
Pas porticat :
- Es mantindrà el pas porticat existent al carrer Cendra.
- En l’àmbit darrere el Molí del Siscà, el cos edificable permès amb
qualificació 1b, situat sobre la connexió viària entre la baixada del Molí i
l’avinguda del Sió, serà una terrassa–porxo que permeti el pas públic per
sota.

b) Nou redactat proposat per l’article 89.1, corresponent al Sistema
d’equipaments, clau EQ :
1. Formen el Sistema d’equipaments el sòl destinat a usos públics,
col·lectius i comunitaris, d’acord amb les categories següents:
EQ1, Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes.
EQ2, Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria.
EQ3, Administratiu i Proveïment: Administració pública, congressos,
exposicions, serveis de seguretat pública.
EQ4, Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, dispensaris,
hospitals, centres extra-hospitalaris i residències geriàtriques.
EQ5, Sociocultural i Religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres,
museus,

videoteques, centres socials, llars de vells, centres d’esplai,

temples i centres recreatius i religiosos.
EQ6, Cementiri.
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Els terrenys reservats per equipaments de nova creació sense ús assignat
s’identifiquen als plànols d’ordenació amb la clau EQ7.
EQ8, Turístic vinculat a l’aparcament d’autocaravanes, incloent els serveis
complementaris (descarrega per a dipòsit d’aigües negres, descàrrega
d’aigües grises, rentadora, dutxes, serveis públics, deixalleria selectiva i
similars) i punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

c) Nou redactat proposat per l’article 89.3, corresponent al Sistema
d’equipaments, clau EQ :
El sòl classificat d’equipaments, per a equipaments de nova creació, haurà d’ésser
de titularitat pública, i en conseqüència, haurà d’ésser adquirit per l’administració
per compra, expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre títol segons siguin les
circumstàncies de l’actuació. L’assignació de l’ús i condicions d’edificació dels EQ7
es faran a través de Plans especials.
L’edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta
de considerar les possibilitats edificatòries de les zones confrontants i els índexs
següents:
EQ1 Esportiu:

0,50 m2st/m2s

EQ2 Docent:

0,50 m2st/m2s

EQ3 Administratiu

1,50 m2st/m2s

EQ4 Sanitari-assistencial:

1,00 m2st/m2s

EQ5 Sociocultural i Religiós:

1,20 m2st/m2s

EQ6 Cementiri:

0,25 m2st/m2s

EQ8 Turístic vinculat a l’aparcament d’autocaravanes :

0,10 m2st/m2sòl

Tot i que els equipaments són de titularitat pública, s’admetrà que puguin ser de
titularitat privada quan s’acompleixin les condicions següents:
Que les entitats promotores no tinguin ànim de lucre o que els béns necessaris del
contingut, en quina gestió no tinguin ànim de lucre les citades entitats.
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Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals, de culte i activitats
religioses, científiques, benèfiques i d’assistència social, sanitàries, esportives i
docents, a les que es reconegui la seva utilitat pública o interès social.
Que es justifiqui els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a idèntic fi,
l’actuació pública.
Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l’equipament en l’àmbit territorial en
que s’inscriu, i es respecti dins els fins específics per a equipaments la igualtat dels
ciutadans al seu accés.
d) Nou redactat proposat per l’Annex 1.B, punt 1 “Ús d’habitatge”.
1 Ús d’habitatge
Es destinat a l’allotjament o residència familiar, incloent com a tal, els
habitatges d’ús turístic i els establiments d’allotjament turístic, diferents del
hoteler i el càmping, segons els tipus següents :
a. Habitatge unifamiliar. És l’edifici destinat a un sol habitatge i situat en
una parcel·la independent, situa aïllat o agrupat horitzontalment, que
té accés independent i exclusiu des de l’espai públic.
b. Edifici d’habitatges o plurifamiliar. És l’edifici que conté diversos
habitatges amb accés i elements comuns.

e) Nou redactat proposat per l’apartat Condicions d’ús de l’article 94 de la
Normativa del POUM de Puigverd d’Agramunt, corresponent a la Zona de
nucli antic, clau 1.
Condicions d’ús
Ús principal: residencial unifamiliar i plurifamiliar, entenent-se inclosos com
a tal, els habitatges d’ús turístic i els establiments d’allotjament turístic
diferents del hoteler i el càmping.

Usos compatibles: comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall
s’adequarà a allò que determina el PTEC 2001-2004), taller i magatzem
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només a les plantes baixes; sociocultural, restauració, docent, hoteler,
sanitari i administratiu.
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent
criteri: l’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 50% del sostre, excepte en
el cas de l’ús hoteler que, en el moment de la llicència, caldrà justificar que
no es produeix una transformació de l’ús principal en el conjunt de la zona
amb aquesta qualificació. En la resta de casos, per reduir aquest
percentatge serà necessari la redacció d’un Pla de millora urbana que ho
justifiqui.
Dotació mínima d’aparcament: es obligat de dotar als edificis nous o objecte
de rehabilitació integral amb una plaça d’aparcament per habitatge.
Excepció feta d’aquelles que L’Ajuntament exoneri bé per raó d’amplada de
carrer, bé perquè la dimensió de front de parcel·la ho impossibilita
tècnicament o bé per tractar-se d’una finca inclosa al catàleg de béns a
protegir del municipi. Les places poden ser en el mateix edifici o estar a
l’aire lliure dins la pròpia parcel·la o situades en una altre edifici pròxim.
f) Nou redactat proposat per l’apartat Condicions d’ús de l’article 95 de la
Normativa del POUM de Puigverd d’Agramunt, corresponent a la Zona
d’Eixample, clau 2.
Condicions d’ús
Ús principal: residencial unifamiliar i plurifamiliar, entenent-se inclosos com
a tal, els habitatges d’ús turístic i els establiments d’allotjament turístic
diferents del hoteler i el càmping.
Usos compatibles: comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall
s’adequarà a allò que determina el PTEC 2001-2004), taller i magatzem
només a les plantes baixes; sociocultural, restauració, docent, hoteler,
sanitari i administratiu.
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent
criteri: l’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 50% del sostre, excepte en
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el cas de l’ús hoteler que, en el moment de la llicència, caldrà justificar que
no es produeix una transformació de l’ús principal en el conjunt de la zona

amb aquesta qualificació. En la resta de casos, per reduir aquest
percentatge serà necessari la redacció d’un Pla de millora urbana que ho
justifiqui.
Dotació mínima d’aparcament : una plaça per habitatge.
g) Nou redactat proposat per l’apartat Condicions d’ús de l’article 97 de la
Normativa del POUM de Puigverd d’Agramunt, corresponent a la Zona de
Cases aïllades, clau 5.
Condicions d’ús
Ús principal: habitatge unifamiliar, entenent-se inclosos com a tal, els
habitatges d’ús turístic i els establiments d’allotjament turístic diferents del
hoteler i el càmping, i sempre dins la modalitat unifamiliar.
Usos compatibles:comercial (sols en planta baixa i amb un màxim de 100
m2), oficines i serveis privats només a les plantes baixes, cultural,
restauració, sanitari- assistencial (sols a nivell de consultori o dispensari).
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent
criteri: l’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 70% del sostre. Per reduir
aquest percentatge serà necessari la redacció d’un Pla de millora urbana
que ho justifiqui.
Dotació mínima d’aparcament : 1 plaça per habitatge.
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h) Nou redactat proposat per l’apartat Condicions estètiques, concretament
el punt “Canaleres i baixants” de l’article 95 de la Normativa del POUM de
Puigverd d’Agramunt, corresponent a la Zona d’Eixample, clau 2.
Canaleres i baixants :
-

Les canaleres podran quedar dintre de la cornisa o bé penjades i seran
de ceràmica, de xapa lacada o de ferro colat pintat.

-

Els baixants, si van a l’exterior, seran de coure, xapa lacada o de ferro
colat pintat.

-

Es prohibeixen expressament el fibrociment i els materials plàstics que
no tinguin el cromatisme definit a la carta de colors.
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4.

ANNEXES

ANNEX I :
DOCUMENTACIÓ CADASTRAL
ANNEX II :
REPORTATGE FOTOGRAFIC
ANNEX III :
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA :
Esquema proposta de l’actuació municipal prevista en la superfície 4 “Carrer raval de
Castellnou” : Equipament públic d’aparcament d’autocaravanes amb serveis.
ANNEX IV :
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA :
Valoracions de les diferents finques a adquirir per part de l’Ajuntament.
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ANNEX I :
DOCUMENTACIÓ CADASTRAL
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1/00/01

1/01/01

ALMACEN

ALMACEN

1900

1.480 m2

Industrial

URBANO

25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

AV DEL SIO 3

627

853

100,00 %

BALAGUER
25001007560428

Parcela construida sin división horizontal

1.118 m2

20/04/2018

1/1000

Lunes , 24 de Mayo de 2021

4068307CG4246N0001PP

344.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

ALMACEN

1970

15 m2

Industrial

URBANO

25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

AV DEL SIO 24

1/00/01

15

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

48 m2

1/500

Lunes , 24 de Mayo de 2021

4068315CG4236N0001OY

343.960 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

1/-1/01

1/00/01

1/01/01

VIVIENDA

ALMACEN

ALMACEN

1900

204 m2

Residencial

URBANO

25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

AV GENERALITAT 7

68

68

68

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

110 m2

1/1000

Viernes , 11 de Junio de 2021

4068306CG4246N0001QP

344.000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Consulta y certificación de Bien Inmueble
FECHA Y HORA
Fecha
11/6/2021
Hora
11:59:13

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
4068306CG4246N0001QP
Localización
AV GENERALITAT 7
25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Clase
Urbano
Uso principal
Residencial
Superficie construida(*)
204 m2
Año construcción
1900

PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin división horizontal
Localización
AV GENERALITAT 7
PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Superficie gráfica
110 m2

CONSTRUCCIÓN
Uso principal

Escalera

Planta

Superficie m2

Puerta

VIVIENDA

1

-1

01

68

ALMACEN

1

00

01

68

ALMACEN

1

01

01

68

ALMACEN

1900

233 m2

Industrial

URBANO

25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

CL PONENT 5

1/00/01

233

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

418 m2

1/1000

Lunes , 24 de Mayo de 2021

3969906CG4236N0001FY

343.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

1/00/01

1/01/01

1/02/01

1/00/02

1/01/02

ALMACEN

VIVIENDA

ALMACEN

VIVIENDA

VIVIENDA

1900

588 m2

Residencial

URBANO

25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

CL DE LA ROCA 17

79

79

142

146

142

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

573 m2

1/1000

Jueves , 20 de Mayo de 2021

3969903CG4236N0001PY

343.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Consulta y certificación de Bien Inmueble
FECHA Y HORA
Fecha
20/5/2021
Hora
10:49:20

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
3969903CG4236N0001PY
Localización
CL DE LA ROCA 17
25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Clase
Urbano
Uso principal
Residencial
Superficie construida(*)
588 m2
Año construcción
1900

PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin división horizontal
Localización
CL DE LA ROCA 17
PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Superficie gráfica
573 m2

CONSTRUCCIÓN
Uso principal

Escalera

Planta

Superficie m2

Puerta

ALMACEN

1

00

01

142

VIVIENDA

1

01

01

146

ALMACEN

1

02

01

142

VIVIENDA

1

00

02

79

VIVIENDA

1

01

02

79

1/00/01

1/01/01

1/-1/01

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

1900

402 m2

Industrial

URBANO

25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

CL DE LA ROCA 11

134

134

134

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

130 m2

1/1000

Jueves , 20 de Mayo de 2021

3969907CG4236N0001MY

343.900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Consulta y certificación de Bien Inmueble
FECHA Y HORA
Fecha
20/5/2021
Hora
10:55:00

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
3969907CG4236N0001MY
Localización
CL DE LA ROCA 11
25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Clase
Urbano
Uso principal
Industrial
Superficie construida(*)
402 m2
Año construcción
1900

PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin división horizontal
Localización
CL DE LA ROCA 11
PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Superficie gráfica
130 m2

CONSTRUCCIÓN
Uso principal

Escalera

Planta

Superficie m2

Puerta

ALMACEN

1

00

01

134

ALMACEN

1

01

01

134

ALMACEN

1

-1

01

134

1/00/01

1/01/01

1/02/01

1/-1/01

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

1900

400 m2

Industrial

URBANO

25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

CL DEL FORN 5

100

100

100

100

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

100 m2

1/800

Lunes , 24 de Mayo de 2021

4069205CG4236N0001HY

343.950 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

b

HR HUERTA

Suelo sin edif.

URBANO

HORT PEIXERA. 25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

Suelo Polígono 1 Parcela 275

11

140

100,00 %

1/2000

Jueves , 20 de Mayo de 2021

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

332 m2

25224A001002750001IR

344.300 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Consulta y certificación de Bien Inmueble
FECHA Y HORA
Fecha
20/5/2021
Hora
10:56:31

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
25224A001002750001IR
Localización
Suelo Polígono 1 Parcela 275
HORT PEIXERA. 25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Clase
Urbano
Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico)
Localización
Polígono 1 Parcela 275
HORT PEIXERA. PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Superficie gráfica
332 m2

CULTIVO
Subparcela
b

Cultivo/Aprovechamiento
HR HUERTA

Intensidad Productiva
11

Superficie m2
140

b

HR HUERTA

Suelo sin edif.

URBANO

HORT PEIXERA. 25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

Suelo Polígono 1 Parcela 276

11

438

100,00 %

1/2000

Jueves , 20 de Mayo de 2021

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

445 m2

25224A001002760001ID

344.200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Consulta y certificación de Bien Inmueble
FECHA Y HORA
Fecha
20/5/2021
Hora
10:57:30

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
25224A001002760001ID
Localización
Suelo Polígono 1 Parcela 276
HORT PEIXERA. 25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Clase
Urbano
Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico)
Localización
Polígono 1 Parcela 276
HORT PEIXERA. PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Superficie gráfica
445 m2

CULTIVO
Subparcela
b

Cultivo/Aprovechamiento
HR HUERTA

Intensidad Productiva
11

Superficie m2
438

b

HR Huerta regadío

Suelo sin edif.

URBANO

HORT PEIXERA. 25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT [LLEIDA]

CL PLA DE LA SEGLA Suelo Polígono 1 Parcela 277

00

16

100,00 %

1/2000

Jueves , 20 de Mayo de 2021

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

709 m2

25224A001002770001IX

344.200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Consulta y certificación de Bien Inmueble
FECHA Y HORA
Fecha
20/5/2021
Hora
10:59:11

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
25224A001002770001IX
Localización
CL PLA DE LA SEGLA Suelo Polígono 1 Parcela 277
HORT PEIXERA. 25318 PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Clase
Urbano
Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico)
Localización
CL PLA DE LA SEGLA Polígono 1 Parcela 277
HORT PEIXERA. PUIGVERD D'AGRAMUNT (LLEIDA)
Superficie gráfica
709 m2

CULTIVO
Subparcela
b

Cultivo/Aprovechamiento
HR Huerta regadío

Intensidad Productiva
00

Superficie m2
16
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1.Vista del nucli de Puigverd d’Agramunt des del sud.

2.Accés sud al nucli abans dels enderrocs a l’entorn del Molí del Siscà.

3. Accés sud al nucli després dels enderrocs a l’entorn del Molí del Siscà.
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4. Granja en desús preexistent abans de l’enderroc.

5. Superfície 1 després de l’enderroc (manca enderrocar del dipòsit d’aigua sobre la
coberta de l’antic molí)
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6. Treballs d’enderroc

7. Resultat de l’enderroc
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8. Façana al nord de l’àmbit enderrocat.

9. Detall terrassa desmuntada pendent de reconstruir com a porxo.
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10. Vista de la superfície 1 des del est.
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11.Vista panoràmica superfície 2. Estat actual.

12.Vista superfície 2 des de l’oest

Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net
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13.Carrer del Forn.
A la dreta, antic centre republicà.
Al fons, campanar de l’església.

14.Carrer del Corriol
A l’esquerra, antic centre republicà.

15. Carrer raval de Castellnou. A la dreta de la imatge, ccés a l’aparcament
d’autocaravanes proposat. Actualment utilitzat com a aparcament públic.

Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net
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ANNEX III:
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA :
Esquema proposta de l’actuació municipal prevista en la superfície 4
“Carrer raval de Castellnou” : Equipament públic d’aparcament
d’autocaravanes amb serveis.

Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net
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ANNEX IV:
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA :
Valoracions de les diferents finques adquirir per part de l’Ajuntament

Modificació del POUM de Puigverd d’Agramunt en diferents àmbits del nucli destinats
a Equipament, i en relació a la regulació dels usos turístics i les condicions estètiques en sòl urbà.
Claudina Esquerda i Baiget. Arquitecte .C/Lluís Companys 2, 4t D 25003 Lleida Tel.973266382/669202603 claudina@coac.net
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VALORACIÓ IMMOBLE FINCA URBANA CARRER DE LA ROCA, NÚM. 11 DE PUIGVERD
D’AGRAMUNT (LLEIDA) AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 3969907CG4236N0001MY
0. TÈCNIC I PETICIÓ
Antoni Martí i Falip, Arquitecte col·legiat núm. 15.806-2 amb despatx professional a la Pl. Universitat, 31 de
Cervera (Lleida).
A requeriment de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt amb CIF P2522400G amb domicili fiscal al carrer
Cendra, 9 – 25318 – PUIGVERD D’AGRAMUNT (Lleida), per realitzar la valoració de mercat de l’immoble
urbà ubicat al Cl de la Roca, 11 – 25318 - Puigverd d’Agramunt (Lleida).
1. VISITA EFECTUADA A L’IMMOBLE
De la visita efectuada a l’immoble es constata que es troba sense ús i en precari estat estructural. Correspon
a una edificació allargada en planta -1 a nivell de vial inferior, planta baixa i planta 1a.
De la fitxa cadastral es dedueix una superfície total construïda de 402 m² i correspon a:
- Planta -1:
- Planta baixa:
- Planta 1a:

134,00 m² construïts
134,00 m² construïts
134,00 m² construïts
402,00 m² construïts

La superfície que adoptarem per la valoració és la de la superfície gràfica de la fitxa cadastral de 130 m².
2. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
2.1 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística de Puigverd d’Agramunt qualifica el solar com a:
- Sòl urbà
- Ús principal: habitatge i agroindustrial
- Clau 1b: Nucli antic

Immoble carrer de la Roca, 11

1

2.2 FITXA CADASTRAL – DADES CADASTRALS

2

3. VALORACIÓ PROCEDIMENT
Per la valoració de la finca urbana edificada es procedirà per una banda a calcular el valor de la construcció
pel mètode de reposició, en funció de la qualitat constructiva existent convenientment depreciada en
referència a l’any de la seva construcció. Per altra banda també es procedirà a calcular el valor del sòl en
base a dos fonts d’informació:
a) Els valors de repercussió de sòl per l’any 2021 en base les dades recollides i recopilades per l’Agència
Tributària de Catalunya.
b) Els valors cadastrals actuals segons ponència de valors.
4. VALORACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ EXISTENT
Per la valoració de la construcció s’utilitzarà el mètode de reposició que contempla el següent procés:
1. Assimilar el valor de construcció existent al cost de la construcció actual en base la consideració estricta
dels components constructius i la dotació d’instal·lacions de l’edificació existent.
2. Depreciació del valor de la construcció en funció de l’any de la seva construcció.
Del valor de la construcció existent a preus actuals es procedeix a aplicar la depreciació en funció de l’any
de construcció (1900) segons fitxa cadastral.
Es considerarà també la depreciació funcional ja que l’habitatge no compleix amb l’accessibilitat mínima
exigida per la normativa vigent.
4.1 QUALITAT DE LA CONSTRUCCIÓ – CONSIDERACIONS - VALORACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ
Es tracta d’una edificació en planta -1, planta baixa i planta primer pis, d’estructura de murs de càrrega de
pedra i totxo ceràmic estructural sense aïllament tèrmic en paraments verticals i horitzontals. Qualitat que la
fa funcionament i energèticament obsoleta.
4.1.1 JUSTIFICACIÓ DE L’ESTAT DE RUÏNA DE LA FINCA URBANA
a) A efectes de ruïna econòmica
La reparació de l’edificació existent, prèvia inversió en obres d’enderroc dels forjats interiors i
l’estabilització de murs mitgeres veïns, correspondrà a una proposta per la reconstrucció estructural.
La qual cosa suposaria una inversió econòmica important, clarament per sobre el 50% del valor actual de
l’immoble.
b) A efectes de ruïna física
L’edifici del solar es troba en precari estat de conservació i presenta esquerdes de caràcter estructural en
murs de càrrega.
Els forjats interiors són de bigueria de fusta i revoltons de guix i amb algunes parts amb tauler ceràmic.
Estructuralment presenten patologies pròpies de l’envelliment amb importants deformacions i podriments
localitzats en cavalls i bigues que aconsellen la seva total substitució.
En definitiva la precària situació estructural de l’immoble genera la necessitat d’efectuar una actuació
general de sanejament i enderrocament parcial d’aquelles parts malmeses i amb perill de caiguda, la qual
cosa generarà la necessitat de procedir a l’estabilització estructural de la totalitat dels elements
constructius originals.
Cal tenir en compte que la situació actual de l’edificació impossibilita qualsevol ús.
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4.2 ASSIMILACIÓ DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ
L’assimilació del valor de la construcció es calcula en base el contingut de la taula de valors de construcció
actualitzats per una edificació de tipologia assimilada a l’existent com la de la fitxa adjunta extreta de la
publicació especialitzada EME DOS.
En el quadre de percentatges en vermell es pot veure la justificació dels percentatges a detreure del preu
final, corresponents a les mancances detectades en l’edificació existent: partides d’obra que convindria
millorar i reparar per dotar a l’habitatge de qualitats mínimes.
4.2.1 CONCLUSIÓ – PERCENTATGE CONSTRUCCIÓ EXISTENT ASSIMILADA AL VALOR ACTUAL
Segons es reflecteix en la fitxa adjunta, es podria deduir (veure text en vermell) un 29,73% del valor de la
construcció actualitzada quedant un valor residual del 70,27% (100% - 29,73% = 70,27%) del cost total de la
construcció.
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4.2.2 FITXA:
DETERMINACIÓ DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ – TAULES – ASSIMILACIÓ DE LA
QUALITAT CONSTRUCTIVA (REVISTA ESPECIALITZADA EME DOS)
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4.3 CÀLCUL DEL VALOR ASSIMILAT DE LA CONSTRUCCIÓ EXISTENT
Es parteix d’un cost de construcció actual comptant l’execució material i l’augment de despeses i benefici
industrial de 1.350,26 €/m² sostre construït. Si assimilen el valor a les característiques de la construcció
actual per un coeficient de 0,7027% sobre el valor base, obtindrem un valor assimilat de la construcció de
(1.350,26 €/m² x 0,7027) = 948,82 €/m² construït segons característiques constructives de l’edificació existent
(veure fitxa adjunta).
4.4 DEPRECIACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ EXISTENT PER ANTIGUITAT
Considerant una expectativa de vida de la construcció de 100 anys la depreciació per antiguitat del valor de
la construcció serà d’un 1% anual.
Considerant que la construcció es va executar l’any 1900 però amb algunes intervencions de manteniment i
conservació. La depreciació per antiguitat considerant els treballs mencionats i combinat amb els anys
d’antiguitat serà:
- Any 2021. - Antiguitat promig 102 anys: Coeficient de depreciació 0,00 (superior als 100 anys d’antiguitat i
en estat de ruïna)
- Considerant la repercussió d’actuacions parcials efectuades als anys 70: Coeficient d’antiguitat
ponderat considerant reparacions i manteniment aplicable sobre el valor de la construcció.
4.5 COST FINAL DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ – ESTIMACIÓ COST ENDERROC
El cost de la construcció serà el resultant de l’aplicació del cost de la construcció assimilat i depreciat per
l’antiguitat corresponent:
En el cas que ens ocupa i degut a l’estat de ruïna de la construcció existent es considera el cost de la
construcció com a valor cero (0) del qual s’haurà de detreure el cost de l’enderroc i deconstrucció de
l’edificació existent.
- Cost estimat de l’enderroc i deconstrucció de l’edificació existent: Valor negatiu de 8.200 €
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5. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL TERRENY O SÒL
Utilitzant la informació general anual en base els estudis de mercat per cada zona geogràfica de Catalunya,
l’Agència tributària de Catalunya publica des de l’any 2009 els “Valors bàsic d’immobles Urbans de Sòl i
construcció”.
Les dades proporcionades per aquesta publicació, segons el quadre de dades corresponents a Puigverd
d’Agramunt, són les utilitzades per calcular el valor de repercussió del sòl per l’any 2021.
En annex adjunt a aquesta valoració s’acompanya dels textos i taules de valors de repercussió utilitzats i
extrets de la mencionada publicació de l’Agència Tributària.
5.1 CONSIDERACIONS LOCACIONALS
Els valors considerats de repercussió del sòl per Puigverd d’Agramunt corresponen a una ubicació locacional
respecte el centre ciutat de categoria de valors mitjos.
5.2 VALORACIÓ DEL SÒL L’ANY 2021
Valoració de repercussió del sòl l’any 2021 per Puigverd d’Agramunt i en una situació o de categoria
d’ubicació locacional de valors mitjos i mitjos alts ubicació 1a dins el mateix municipi (quadre E),
considerarem per la banda alta un valor de repercussió de sòl entre 36 €/m² i 40 €/m² de sostre construït.
(Veure pàgines 24, 25 i 26 de l’Annex de Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl
publicats per l’Agència Tributària de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex
correctors per l’any 2021” on queden registrats oficialment els valors de repercussió del sòl per l’any 2021, on
es comenta la situació actual del mercat de preus).
Superfície total edificable permesa per l’ordenació urbanística vigent:
(130 m²/planta x 3 plantes) = 390 m² construïts
Valor del solar = superfície construïda x valor de repercussió del sòl
Valor del solar = 390 m²/sostre x 36 €/m² sostre/m² sòl = 14.040 €
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6. VALOR TOTAL DE L’IMMOBLE
Per determinar el valor total de l’immoble es sumarà el valor de la construcció més el valor del sòl:
Valor de l’immoble any 2021: Valor de la construcció: Negativa.
Despeses d’enderroc - 8.200 €
Valor del terreny:
14.040 €
Total
5.840 €
El valor total de l’immoble corresponent a la finca cadastral núm. 3969907CG4236N0001MY situada al
carrer de la Roca, núm. 11 de Puigverd d’ Agramunt – 25318 (Lleida) és de:
CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS (5.840 €).
7. VALOR CADASTRAL
El valor cadastral de l’immoble corresponent a la finca cadastral núm. 3969907CG4236N0001MY situada al
carrer de la Roca, núm. 11 de Puigverd d’ Agramunt – 25318 (Lleida) és de:
SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (6.789,20 €).
8. VALORACIÓ FINAL PROPOSADA
Donada l’assimilació dels valors calculats es proposa adoptar el valor cadastral de l’immoble.
Per tant el valor final proposat de l’immoble corresponent a la finca cadastral núm.
3969907CG4236N0001MY situada al carrer de la Roca, núm. 11 de Puigverd d’ Agramunt – 25318
(Lleida) és de:
SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (6.789,20 €).

Cervera, 8 de juny de 2021

ANTONI MARTÍ FALIP
Arquitecte

ÍNDEX
- Valoració immoble
- Annex I. Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl publicats per l’Agència Tributària
de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex correctors per l’any 2021”.
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ANNEX I. JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DELS VALORS DE REPERCUSSIÓ
DEL VALOR DEL SÒL PUBLICATS PER L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA “VALORS BÀSICS D’IMMOBLE
URBANS DE SÒL, CONSTRUCCIÓ, ÍNDEX CORRECTORS” PER
L’ANY 2021

1

2

3

4

Puigverd d’Agramunt

5

6

*

* Valor escollit = 36 €/m² per millor ubicació i accessibilitat
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VALORACIÓ DE PART DE LA FINCA URBANA DEL CARRER DE LA ROCA, NÚM. 17 DE PUIGVERD
D’AGRAMUNT (LLEIDA) AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 3969903CG4236N0001PY
0. TÈCNIC I PETICIÓ
Antoni Martí i Falip, Arquitecte col·legiat núm. 15.806-2 amb despatx professional a la Pl. Universitat, 31 de
Cervera (Lleida).
A requeriment de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt amb CIF P2522400G amb domicili fiscal al carrer
Cendra, 9 – 25318 – PUIGVERD D’AGRAMUNT (Lleida), per realitzar la valoració de mercat de part de la
finca urbana ubicada al Cl de la Roca, 17 – 25318 - Puigverd d’Agramunt (Lleida).
1. VISITA EFECTUADA A LA FINCA
De la visita efectuada a la finca es constata que la part de la finca a valorar correspon a una porció d’una
parcel.la de titularitat privada, amb front al carrer Ponent, amb referència cadastral
3969903CG4236N0001PY, que constitueix la part no edificada i topogràficament inferior de la parcel.la, de
forma que el desnivell existent dins la mateixa, de uns 5m, se salva mitjançant un mur de contenció de
formigó que delimita la porció a obtenir per l’Ajuntament, de uns 206,47 m2 de superfície.
Actualment està qualificada de Zona de Nucli antic vessant del riu, clau 1b i es proposa qualificar de sistema
d’Espais lliures
La superfície que adoptarem per la valoració és la de la superfície de la part no edificada de la fina de 206,47
m².
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2. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
2.1 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística de Puigverd d’Agramunt qualifica el solar com a:
- Sòl urbà
- Ús principal: residencial
- Clau 1b: Zona de Nucli antic

Immoble carrer de la Roca, 17

2

2.2 FITXA CADASTRAL – DADES CADASTRALS – PORCIÓ FINCA A VALORAR

Porció finca a valorar
Superfície 206,47 m2
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3. VALORACIÓ PROCEDIMENT
Per la valoració de la finca urbana edificada es procedirà per una banda a calcular el valor de la construcció
pel mètode de reposició, en funció de la qualitat constructiva existent convenientment depreciada en
referència a l’any de la seva construcció. En aquest cas no existeix cap construcció a valorar
Per altra banda també es procedirà a calcular el valor del sòl en base a dos fonts d’informació:
a) Els valors de repercussió de sòl per l’any 2021 en base les dades recollides i recopilades per l’Agència
Tributària de Catalunya.
b) Els valors cadastrals actuals segons ponència de valors.
4. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL TERRENY O SÒL
Utilitzant la informació general anual en base els estudis de mercat per cada zona geogràfica de Catalunya,
l’Agència tributària de Catalunya publica des de l’any 2009 els “Valors bàsic d’immobles Urbans de Sòl i
construcció”.
Les dades proporcionades per aquesta publicació, segons el quadre de dades corresponents a Puigverd
d’Agramunt, són les utilitzades per calcular el valor de repercussió del sòl per l’any 2021.
En annex adjunt a aquesta valoració s’acompanya dels textos i taules de valors de repercussió utilitzats i
extrets de la mencionada publicació de l’Agència Tributària.
4.1 CONSIDERACIONS LOCACIONALS
Els valors considerats de repercussió del sòl per Puigverd d’Agramunt corresponen a una ubicació locacional
respecte el centre ciutat de categoria de valors mitjos.
4.2 VALORACIÓ DEL SÒL L’ANY 2021
Valoració de repercussió del sòl l’any 2021 per Puigverd d’Agramunt i en una situació o de categoria
d’ubicació locacional de valors mitjos i mitjos alts ubicació 1a dins el mateix municipi (quadre E),
considerarem per la banda alta un valor de repercussió de sòl de 36 €/m² de sostre construït.
(Veure pàgines 24, 25 i 26 de l’Annex de Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl
publicats per l’Agència Tributària de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex
correctors per l’any 2021” on queden registrats oficialment els valors de repercussió del sòl per l’any 2021, on
es comenta la situació actual del mercat de preus).
Valor del solar = superfície de sostre construïble x valor de repercussió del sòl
Valor del solar o part de la finca = 206,47 m²/sostre construïble x 26 €/m² sostre/m² sòl = 5.368,22 €
5. VALOR CADASTRAL
El valor unitari de sòl segons fitxa cadastral núm. 3969903CG4236N0001PY situada al carrer de la Roca, núm.
17 de Puigverd d’Agramunt – 25318 (Lleida) és de: 20.209,37 € / 573 €/m² = 35,27 €/m²
El valor cadastral de part de la finca urbana corresponent a la finca cadastral núm. 3969903CG4236N0001PY
situada al carrer de la Roca, núm. 17 de Puigverd d’Agramunt – 25318 (Lleida) és de:
206,47 m² x 35,27 €/m² = 7.282,20 €
SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS, AMB VINT CÈNTIMS (7.282,20 €).
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6. VALORACIÓ FINAL PROPOSADA
Donada l’assimilació dels valors calculats es proposa adoptar el valor cadastral de l’immoble.
Per tant el valor final proposat de part de la finca urbana corresponent a la finca cadastral núm.
3969903CG4236N0001PY situada al carrer de la Roca, núm. 17 de Puigverd d’Agramunt – 25318 (Lleida) és de:
SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS, AMB VINT CÈNTIMS (7.282,20 €).

Cervera, 9 de juny de 2021

ANTONI MARTÍ FALIP
Arquitecte

ÍNDEX
- Valoració immoble
- Annex I. Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl publicats per l’Agència Tributària
de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex correctors per l’any 2021”.
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ANNEX I. JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DELS VALORS DE REPERCUSSIÓ
DEL VALOR DEL SÒL PUBLICATS PER L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA “VALORS BÀSICS D’IMMOBLE
URBANS DE SÒL, CONSTRUCCIÓ, ÍNDEX CORRECTORS” PER
L’ANY 2021

1

2

3

4

Puigverd d’Agramunt

5

6

*

* Valor escollit = 26 €/m² per millor ubicació i accessibilitat
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VALORACIÓ SOLAR FINCA URBANA SITUADA AL POLÍGON 1 PARCEL·LA 276 HORT PEIXERA DE
PUIGVERD D’AGRAMUNT (LLEIDA) AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 25224A001002760001ID
0. TÈCNIC I PETICIÓ
Antoni Martí i Falip, Arquitecte col·legiat núm. 15.806-2 amb despatx professional a la Pl. Universitat, 31 de
Cervera (Lleida).
A requeriment de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt amb CIF P2522400G amb domicili fiscal al carrer
Cendra, 9 – 25318 – PUIGVERD D’AGRAMUNT (Lleida), per realitzar la valoració de mercat del solar de la
finca urbana situada al Polígon 1 Parcel·la 276 HORT PEIXERA – 25318 – Puigverd d’Agramunt (Lleida).
1. VISITA EFECTUADA AL SOLAR
De la visita efectuada al solar es desprèn que aquest correspon a un solar sense edificar de forma
rectangular.
La parcel·la existent té una part edificable en la seva banda nord de 40,80 m² (10,2 x 4 = 40,80) de superfície
que per la seva ubicació sense accés directe des de carrer no podran ésser materialitzats.
La resta de parcel·la correspon a l’àmbit no edificable de la part posterior de la Clau 2b
La superfície cadastral és de 438 m². La superfície segons medicions és de 438,58 m².
La superfície que adoptarem és la cadastral de 438 m².
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2. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
2.1 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística de Puigverd d’Agramunt qualifica el solar com a:
- Sòl urbà
- Ús principal: sòl sense edificar
- Clau 2b: Urbà tradicional – Eixample juxtaposició de volums

Solar Polígon 1 Parcel·la 276 HORT PEIXERA

2

2.2 FITXA CADASTRAL – DADES CADASTRALS

3

3. VALORACIÓ PROCEDIMENT
Per la valoració de la finca urbana edificada es procedirà per una banda a calcular el valor de la construcció
pel mètode de reposició, en funció de la qualitat constructiva existent convenientment depreciada en
referència a l’any de la seva construcció. Per altra banda també es procedirà a calcular el valor del sòl en
base a dos fonts d’informació:
a) Els valors de repercussió de sòl per l’any 2021 en base les dades recollides i recopilades per l’Agència
Tributària de Catalunya.
b) Els valors cadastrals actuals segons ponència de valors.
4. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL TERRENY O SÒL
Utilitzant la informació general anual en base els estudis de mercat per cada zona geogràfica de Catalunya,
l’Agència tributària de Catalunya publica des de l’any 2009 els “Valors bàsic d’immobles Urbans de Sòl i
construcció”.
Les dades proporcionades per aquesta publicació, segons el quadre de dades corresponents a Puigverd
d’Agramunt, són les utilitzades per calcular el valor de repercussió del sòl per l’any 2021.
En annex adjunt a aquesta valoració s’acompanya dels textos i taules de valors de repercussió utilitzats i
extrets de la mencionada publicació de l’Agència Tributària.
4.1 CONSIDERACIONS LOCACIONALS
Els valors considerats de repercussió del sòl per Puigverd d’Agramunt corresponen a una ubicació locacional
respecte el centre ciutat de categoria de valors mitjos.
4.2 VALORACIÓ DEL SÒL L’ANY 2021
Valoració de repercussió del sòl l’any 2021 per Puigverd d’Agramunt i en una situació o de categoria
d’ubicació locacional de valors mitjos i mitjos alts ubicació 1a dins el mateix municipi (quadre E),
considerarem per la banda alta un valor de repercussió de sòl de 36 €/m² de sostre construït.
(Veure pàgines 24, 25 i 26 de l’Annex de Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl
publicats per l’Agència Tributària de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex
correctors per l’any 2021” on queden registrats oficialment els valors de repercussió del sòl per l’any 2021, on
es comenta la situació actual del mercat de preus).
Valor del solar = superfície de sostre construïble x valor de repercussió del sòl
Valor del solar = 122,40 m²/sostre construïble x 36 €/m² sostre/m² sòl = 4.406,40 €
40,8 x 3 plantes: 122,40 m²
5. VALOR CADASTRAL
El valor cadastral del solar de la finca rústica corresponent a la finca cadastral núm. 25224A001002760001ID
situada al Polígon 1 Parcel·la 276 Hort Peixera de Puigverd d’ Agramunt – 25318 (Lleida) és de:
SET MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (7.808,27 €).
Valor del sòl: 7.808,27 € / 438 m² = 17,82 €/ m²

Cadastre
Sup. 438 m²

Medició
438,58 m

4

6. VALORACIÓ FINAL PROPOSADA
Donada l’assimilació dels valors calculats es proposa adoptar el valor cadastral de l’immoble.
Per tant el valor final proposat del solar de la finca rústica corresponent a la finca cadastral núm.
25224A001002760001ID situada al Polígon 1 Parcel·la 276 Hort Peixera de Puigverd d’ Agramunt – 25318
(Lleida) és de:
SET MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (7.808,27 €).

Cervera, 8 de juny de 2021

ANTONI MARTÍ FALIP
Arquitecte

ÍNDEX
- Valoració immoble
- Annex I. Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl publicats per l’Agència Tributària
de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex correctors per l’any 2021”.
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VALORACIÓ SOLAR FINCA URBANA SITUADA AL POLÍGON 1 PARCEL·LA 275 HORT PEIXERA DE
PUIGVERD D’AGRAMUNT (LLEIDA) AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 25224A001002750001IR
0. TÈCNIC I PETICIÓ
Antoni Martí i Falip, Arquitecte col·legiat núm. 15.806-2 amb despatx professional a la Pl. Universitat, 31 de
Cervera (Lleida).
A requeriment de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt amb CIF P2522400G amb domicili fiscal al carrer
Cendra, 9 – 25318 – PUIGVERD D’AGRAMUNT (Lleida), per realitzar la valoració de mercat del solar urbà
ubicat al Polígon 1 Parcel·la 275 HORT PEIXERA – 25318 – Puigverd d’Agramunt (Lleida).
1. VISITA EFECTUADA EN EL SOLAR
De la visita efectuada al solar es desprèn que aquest correspon a un solar sense edificar de forma triangular.
La parcel·la existent no és edificable donades les seves dimensions i forma triangular de la parcel·la que no
disposa d’accés directe des de vial
La superfície cadastral és de 140 m². La superfície segons medicions és de 139,23 m².
La superfície que adoptarem és la cadastral de 140 m².
2. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
2.1 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística de Puigverd d’Agramunt qualifica el solar com a:
- Sòl urbà
- Ús principal: sòl sense edificar
- Clau 4b: Cases en filera

Solar Polígon 1 Parcel·la 275 HORT PEIXERA

1

2.2 FITXA CADASTRAL – DADES CADASTRALS

2

3. VALORACIÓ PROCEDIMENT
Per la valoració de la finca urbana edificada es procedirà per una banda a calcular el valor de la construcció
pel mètode de reposició, en funció de la qualitat constructiva existent convenientment depreciada en
referència a l’any de la seva construcció. Per altra banda també es procedirà a calcular el valor del sòl en
base a dos fonts d’informació:
a) Els valors de repercussió de sòl per l’any 2021 en base les dades recollides i recopilades per l’Agència
Tributària de Catalunya.
b) Els valors cadastrals actuals segons ponència de valors.
4. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL TERRENY O SÒL
Utilitzant la informació general anual en base els estudis de mercat per cada zona geogràfica de Catalunya,
l’Agència tributària de Catalunya publica des de l’any 2009 els “Valors bàsic d’immobles Urbans de Sòl i
construcció”.
Les dades proporcionades per aquesta publicació, segons el quadre de dades corresponents a Puigverd
d’Agramunt, són les utilitzades per calcular el valor de repercussió del sòl per l’any 2021.
En annex adjunt a aquesta valoració s’acompanya dels textos i taules de valors de repercussió utilitzats i
extrets de la mencionada publicació de l’Agència Tributària.
4.1 CONSIDERACIONS LOCACIONALS
Els valors considerats de repercussió del sòl per Puigverd d’Agramunt corresponen a una ubicació locacional
respecte el centre ciutat de categoria de valors mitjos.
4.2 VALORACIÓ DEL SÒL L’ANY 2021
Valoració de repercussió del sòl l’any 2021 per Puigverd d’Agramunt i en una situació o de categoria
d’ubicació locacional de valors mitjos i mitjos alts ubicació 1a dins el mateix municipi (quadre E),
considerarem per la banda baixa un valor de repercussió de 18 €/m² de sostre construït.
(Veure pàgines 24, 25 i 26 de l’Annex de Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl
publicats per l’Agència Tributària de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex
correctors per l’any 2021” on queden registrats oficialment els valors de repercussió del sòl per l’any 2021, on
es comenta la situació actual del mercat de preus).
Valor del solar = superfície construïble x valor de repercussió del sòl
Valor del solar = 140 m²/sostre x 18 €/m² sostre/m² sòl = 2.520 €
5. VALOR CADASTRAL
El valor cadastral del solar de la finca urbana corresponent a la finca cadastral núm. 25224A001002750001IR
situada al Polígon 1 Parcel·la 275 Hort Peixera de Puigverd d’ Agramunt – 25318 (Lleida) és de:
DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (2.495,68 €).
Valor del sòl: 2.495,68 € / 140 m² = 17,82 €/ m²

3

6. VALORACIÓ FINAL PROPOSADA
Donada l’assimilació dels valors calculats es proposa adoptar el valor cadastral de l’immoble.
Per tant el valor final proposat del solar de la finca urbana corresponent a la finca cadastral núm.
25224A001002750001IR situada al Polígon 1 Parcel·la 275 Hort Peixera de Puigverd d’ Agramunt – 25318
(Lleida) és de:
DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (2.495,68 €).

Cervera, 8 de juny de 2021

ANTONI MARTÍ FALIP
Arquitecte

ÍNDEX
- Valoració immoble
- Annex I. Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl publicats per l’Agència Tributària
de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex correctors per l’any 2021”.
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VALORACIÓ SOLAR FINCA URBANA SITUADA AL CL. PLA DE LA SEGLA POLÍGON 1 PARCEL·LA
277 HORT PEIXERA DE PUIGVERD D’AGRAMUNT (LLEIDA) AMB REFERÈNCIA CADASTRAL
25224A001002770001IX
0. TÈCNIC I PETICIÓ
Antoni Martí i Falip, Arquitecte col·legiat núm. 15.806-2 amb despatx professional a la Pl. Universitat, 31 de
Cervera (Lleida).
A requeriment de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt amb CIF P2522400G amb domicili fiscal al carrer
Cendra, 9 – 25318 – PUIGVERD D’AGRAMUNT (Lleida), per realitzar la valoració de mercat del solar de la
finca rústica situada al Cl. Pla de la Segla Polígon 1 Parcel·la 277 HORT PEIXERA – 25318 – Puigverd
d’Agramunt (Lleida).
1. VISITA EFECTUADA DEL SOLAR
De la visita efectuada al solar es desprèn que aquest correspon a un solar sense edificar de forma
rectangular.
La parcel·la existent no és edificable donades les seves dimensions i forma triangular de la parcel·la que no
disposa d’accés directe des de vial
La parcel·la correspon a l’àmbit no edificable de la part posterior de la Clau 2b
La superfície cadastral és de 16 m². La superfície segons medicions és de 16,20 m².
La superfície que adoptarem és la cadastral de 16 m².
2. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
2.1 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística de Puigverd d’Agramunt qualifica el solar com a:
- Sòl urbà
- Ús principal: sòl sense edificar
- Clau 2b: Urbà tradicional – Eixample juxtaposició de volums

1

Solar CL.PLA DE LA SEGLA Polígon 1 Parcel·la 277 HORT PEIXERA

2

2.2 FITXA CADASTRAL – DADES CADASTRALS

3

3. VALORACIÓ PROCEDIMENT
Per la valoració de la finca urbana edificada es procedirà per una banda a calcular el valor de la construcció
pel mètode de reposició, en funció de la qualitat constructiva existent convenientment depreciada en
referència a l’any de la seva construcció. Per altra banda també es procedirà a calcular el valor del sòl en
base a dos fonts d’informació:
a) Els valors de repercussió de sòl per l’any 2021 en base les dades recollides i recopilades per l’Agència
Tributària de Catalunya.
b) Els valors cadastrals actuals segons ponència de valors.
També es procedirà a efectuar una comparació amb les últimes transaccions conegudes referent a la compra
i venda d’immobles similars en la zona.
4. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL TERRENY O SÒL
Utilitzant la informació general anual en base els estudis de mercat per cada zona geogràfica de Catalunya,
l’Agència tributària de Catalunya publica des de l’any 2009 els “Valors bàsic d’immobles Urbans de Sòl i
construcció”.
Les dades proporcionades per aquesta publicació, segons el quadre de dades corresponents a Puigverd
d’Agramunt, són les utilitzades per calcular el valor de repercussió del sòl per l’any 2021.
En annex adjunt a aquesta valoració s’acompanya dels textos i taules de valors de repercussió utilitzats i
extrets de la mencionada publicació de l’Agència Tributària.
4.1 CONSIDERACIONS LOCACIONALS
Els valors considerats de repercussió del sòl per Puigverd d’Agramunt corresponen a una ubicació locacional
respecte el centre ciutat de categoria de valors mitjos.
4.2 VALORACIÓ DEL SÒL L’ANY 2021
Valoració de repercussió del sòl l’any 2021 per Puigverd d’Agramunt i en una situació o de categoria
d’ubicació locacional de valors mitjos i mitjos alts ubicació 1a dins el mateix municipi (quadre E),
considerarem per la banda alta un valor de repercussió de sòl entre 36 €/m² i 40 €/m² de sostre construït.
(Veure pàgines 24, 25 i 26 de l’Annex de Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl
publicats per l’Agència Tributària de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex
correctors per l’any 2021” on queden registrats oficialment els valors de repercussió del sòl per l’any 2021, on
es comenta la situació actual del mercat de preus).
Valor del solar = superfície construïble x valor de repercussió del sòl
En aquest cas i aplicant aquest criteri el valor del sòl és nul ja que es tracta d’una superfície de terreny sense
edificabilitat.
5. VALOR CADASTRAL
El valor cadastral del solar de la finca urbana corresponent a la finca cadastral núm. 25224A001002770001IX
situada al Cl. Pla de la Segla Polígon 1 Parcel·la 277 Hort Peixera de Puigverd d’ Agramunt – 25318 (Lleida)
és de:
DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (285,10 €).

Valor del sòl: 285,10 € / 16 m² = 17,82 €/ m²

Cadastre
Sup. 16 m²

Medició
16,20 m

4

6. VALORACIÓ FINAL PROPOSADA
Donada la poca dispersió dels valors calculats, es proposa adoptar el valor cadastral de l’immoble.
Per tant el valor final proposat del solar de la finca urbana corresponent a la finca cadastral núm.
25224A001002770001IX situada al Cl. Pla de la Segla Polígon 1 Parcel·la 277 Hort Peixera de Puigverd d’
Agramunt – 25318 (Lleida) és de:
DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (285,10 €).

Cervera, 8 de juny de 2021

ANTONI MARTÍ FALIP
Arquitecte

ÍNDEX
- Valoració immoble
- Annex I. Justificació del càlcul dels valors de repercussió del valor del sòl publicats per l’Agència Tributària
de Catalunya “Valors bàsics immobles urbans del sòl, construcció, índex correctors per l’any 2021”.
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