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1.1 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIARIES DEL
PLANEJAMENT
Aquesta Modificació de NSP abasta dos àmbits diferenciats :
- Àmbit 1 : els terrenys situats al sud-est del nucli urbà de Oliola, de uns
12.500 m2 de superfície, amb front a la carretera LV-3134 d’accés al nucli per
la seva part sud.
- Àmbit 2 : els terrenys situats en sòl no urbanitzable que han resultat
modificats, respecte de les previsions del planejament general vigent, per la
execució del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·laria
corresponent, així com alguna altra petita modificació de traçat de camí. Les
modificacions corresponents a aquest àmbit 2 és produeixen en :
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a) els terrenys corresponents a la reserva de traçat del canal SegarraGarrigues feta per les NSP al seu pas pel terme municipal de Oliola i
la superfície realment ocupada per aquesta infraestructura segons el
traçat finalment executat. En aquest sentit, cal tenir en compte que el
traçat inicial que recullen les NSP l’any 1998 (any de la seva aprovació
definitiva), no constitueix un projecte definitiu i per això, en la execució
real posterior d’aquesta infraestructura territorial, el traçat va ser
modificat en alguns dels seus trams, com per exemple, el que passa
vora el nucli urbà de Oliola, de forma que es canal es va construir molt
més allunyat de la població que la reserva feta per les NSP.
b) els terrenys corresponents als camins principals estructurants del
territori que resulten de la concentració parcel·laria efectivament
materialitzada i ja inscrita en el municipi, en substitució dels camins
existents prèviament a la mateixa.
c) els terrenys corresponents al traçat d’un nou tram de camí obert
recentment vora la granja Civit i també els corresponents al traçat d’un
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camí inutilitzat al nord est del nucli de Claret.
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Pel que fa a l’àmbit 1, es tracta d’uns terrenys formats per la part majoritària
d’una única finca agrícola, actualment conreada i únicament edificada en la
seva part sud per un magatzem de uns 105 m

2

de superfície situat vora la

carretera. L’àmbit 1 limita a l’oest, amb la carretera LV-3134, al sud, per la
Casa de colònies l’Era, a l’est, per la resta de terreny agrícola de la part de la
pròpia finca no inclosa en la modificació (la qual inclou una petit cobert
agrícola) i al nord, per un camí que parteix de la Ctra. LV-3134 en direcció
est.
Veure Plànol nº1 Situació àmbit 1, on s’assenyala l’esmentat àmbit amb un
cercle vermell i en la resta de plànols d’aquest document on és delimita la
seva superfície amb línia continua de color vermell.
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L’estat actual de l’àmbit 1 pot veure’s en el PL 5 : ORTOFOTO VIGENT
ICGC : DETALL ÀMBIT UA-1 D’OLIOLA I ENTORN

i a l’apartat 1.3.6

Reportatge fotogràfic de l’àmbit.
Pel que fa a l’àmbit 2, tal i com es descriu en paràgrafs anteriors, abasta
diverses superfícies en sòl no urbanitzable, ja que està constituït per la franja
de terrenys ocupada per la reserva de traçat del canal Segarra-Garrigues
feta per les Normes Subsidiàries l’any 1988 i la franja de terrenys ocupada
pel traçat realment executat, així com totes les superfícies corresponents als
camins principals estructurants del territori que resulten de la concentració
parcel·laria físicament materialitzada i els existents prèviament a la mateixa
que han estat substituïts. També formen part de l’àmbit 2 el tram de camí de
nova obertura vora la granja Civit i el tram de camí inutilitzat al nord est del
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Modificació de les Normes Subsidiàries del Planejament d’Oliola, en l’àmbit de la UA-1
i rectificació del traçat del Canal Segarra-Garrigues i dels camins en SNU.
CLAUDINA ESQUERDA I BAIGET. ARQUITECTE.

C / Lluís Companys 2, 4t D

25003

Telef : 669202603

Original signat per:
CLAUDINA ESQUERDA BAIGET (claudina@coac.net )
Signatura realitzada en data 19/11/2019 21:26:25+01:00

4

1.2 PLANEJAMENT VIGENT
El planejament urbanístic vigent en els àmbits d’aquesta modificació són les
Normes Subsidiàries del Planejament de Oliola, aprovades definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Lleida, en data 2 de desembre de 1998.

Àmbit 1 :
Segons el planejament general, i concretament, segons el plànol d’Ordenació
i Zonificació del nucli de Oliola, (plànol normatiu O.2 de les NSP) la superfície
de l’àmbit 1 objecte de modificació està classificada com a sòl urbà amb les
qualificacions següents :

- Sistema d’Equipament Esportiu, clau E9 :
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Superfície situada en la meitat nord de l’àmbit 1 de 4.261 m2

- Sistema de Serveis Tècnics, clau T
Superfície de sòl urbà sobre la que les NSP, en el seu dia, van efectuar la
reserva de terrenys pel futur pas del canal Segarra-Garrigues, de 1.823 m2

- Sistema viari, clau A :
Superfície ocupada per la previsió d’un traçat rectilini alternatiu de la
carretera LV-3134 en la part que travessa la reserva de pas del canal
Segarra-Garrigues (el que finalment no es va executar en aquest lloc), així
com el camí existent situat al nord de l’àmbit i la previsió d’un nou tram viari
acabat en cul-de-sac que dona accés a les noves parcel·les edificables
previstes.

- Sistema de parcs i jardins, clau V
Petita superfície que conforma una illeta en el punt de cruïlla entre la
carretera LV-3134 i el vial previst que ressegueix la reserva de pas del
canal Segarra-Garrigues (el que finalment no es va executar en aquest
lloc), vora el pont previst de la carretera sobre el canal, de 363 m2
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- Zona d’Edificació unifamiliar Aïllada, 600m2, clau 3:
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Superfície situada al sud de l’àmbit, de 2.569 m2

A més, les NSP delimiten dins l’àmbit 1, un polígon d’actuació urbanística
(UA-1) discontinu, de 5.664 m2 , situat a banda i banda la reserva de pas del
canal Segarra-Garrigues, que inclou una part de la superfície d’Equipaments,
així com la vialitat, la illeta de zona verda i la zona edificable previstes a la
banda sud de la reserva de pas del canal.

La regulació normativa del Sistema Viari, clau A, és la establerta a l’article 71
de les NSP.
La regulació normativa del Sistema de serveis tècnics, clau T, és la
establerta a l’article 75 de les NSP.
La regulació normativa del Sistema d’Espais Lliures de parcs i jardins, clau V,
és la establerta als articles 76-78 de les NSP.
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La regulació normativa del Sistema d’Equipaments, clau E, és la establerta
als articles 79-80 de les NSP.
La regulació normativa de la Zona d’Edificació Aïllada, subzona unifamiliar
600m2, clau 3a, és la establerta a l’article 91 de les NSP.
La regulació normativa de la Unitat d’actuació núm. 1 (ara polígon d’actuació
urbanística), d’Oliola, “Àrea Esportiva” : UA/ Oliola-1UA-1, és la establerta a
l’article 95 de les NSP.

Àmbit 2 :
Segons el planejament general, i concretament, segons el plànol Estructura
General i Orgànica del Territori. Règim de sòl (plànol normatiu O.1 de les
NSP), l’àmbit 2 objecte d’aquesta modificació està classificat com a sòl no
urbanitzable, del tipus NU-2 Àrees de protecció de sistemes (la part
corresponent a la reserva de pas del canal previst a les NSP, així com als
camins principals existents prèviament a la concentració parcel·lària i al camí
inutilitzat al nord est del nucli de Claret) i del tipus NU-1 Sòl no urbanitzable
(la part corresponent al canal executat fora de la reserva prevista per les
NSP, així com als camins de nou traçat realitzats per la concentració
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Modificació de les Normes Subsidiàries del Planejament d’Oliola, en l’àmbit de la UA-1
i rectificació del traçat del Canal Segarra-Garrigues i dels camins en SNU.
CLAUDINA ESQUERDA I BAIGET. ARQUITECTE.

C / Lluís Companys 2, 4t D

25003

Telef : 669202603

Original signat per:
CLAUDINA ESQUERDA BAIGET (claudina@coac.net )
Signatura realitzada en data 19/11/2019 21:26:25+01:00

6

La seva regulació normativa és la establerta als articles 119 i 120 de les
NSP.
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Veure Plànol 3 : DETALL PLANEJAMENT VIGENT ÀMBIT UA-1 D’OLIOLA,
E : 1/1.000 i Plànol 9 : PLANEJAMENT VIGENT. TERME MUNICIPAL :
01.ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI. RÈGIM DEL SÒL. E
: 1/20.000
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1.3 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
1.3.1 Objecte de la proposta

L’objecte de la proposta consisteix en el següent:

Àmbit 1 de la Modificació de NSP :

-

Per una banda, es proposa suprimir el petit creixement (UA-1) previst al sud
del nucli d’Oliola en el moment de la redacció de les Normes Subsidiàries
vigents (any 1998), d’unes 0’56 ha de superfície, en tant que aquest no ha
estat desenvolupat en els 20 anys transcorreguts des de la seva aprovació
definitiva i tenint en compte que durant aquests anys, s’han aprovat el Pla
parcial urbanístic previst pel planejament general en el mateix nucli (SAU 1),
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d’unes 1,54 ha, i el projecte de reparcel·lació corresponent, els quals
possibiliten la construcció de 38 nous habitatges, previsió suficient per cobrir
abastament les necessitats d’aquest nucli urbà a curt i mitjà termini, tot
considerant que el nombre d’habitants total del terme municipal de Oliola és
de 211.

-

Per altra banda, es suprimeix també la reserva d’equipaments prevista pel
planejament general fora de la UA 1 i annexa a ella, de titularitat privada, per
la dificultat que comporta la seva obtenció com a sòl públic en tant que no es
troba inclosa dins cap àmbit de gestió, i per no existir tampoc més necessitat
de sòl amb aquesta destinació, que en tot cas, podria cobrir-se abastament
amb els 1.541,67m2 d’equipament resultants del desenvolupament del SAU-1

Àmbit 1 i 2 de la Modificació de NSP :

-

En tercer lloc, en tant que la UA 1 prevista per les Normes Subsidiàries
vigents es situa a banda i banda d’una reserva de traçat del canal SegarraGarrigues, feta l’any 1998, que després no s’ha confirmat en quant a posició
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en la execució real del mateix, s’aprofita també per suprimir aquesta previsió
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en l’àmbit del nucli de Oliola i també, per coherència, en la resta del sòl no
urbanitzable del terme municipal, grafiant-la correctament segons el traçat
definitiu existent.

-

En quart lloc, atesa la transformació dels camins i les finques que ha
comportat la concentració parcel·laria efectuada i ja inscrita en el municipi,
aquesta Modificació de NSP ha “bolcat” els camins principals estructurants
del territori que resulten de la concentració parcel·laria, en substitució dels
camins existents prèviament a la mateixa que recull el document de NSP
vigents.

-

En cinquè lloc, tenint en compte allò expressat en l’apartat Nové.3 de
l’Informe previ signat per Josep Rull Grau, arquitecte del Consell Comarcal
de La Noguera, i ates l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
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de Lleida en sessió de setembre de 2017, d’aprovar definitivament el projecte
de Modificació del traçat del camí de l’explotació ramadera granja Civit
situada al polígon 1, parcel·la 38, s’ha incorporat també aquesta modificació
del traçat del camí del Castellar en el planejament general.

-

En sisè lloc, tenint en compte allò expressat en l’apartat Nové.5 de l’Informe
previ esmentat, en el sentit que el camí d’accés nord est al nucli de Claret
s’ha inutilitzat per motius de seguretat, s’ha suprimit també aquest tram de
camí del planejament general vigent.

-

Finalment, i en tant que el document de les Normes Subsidiàries del
planejament vigent de Oliola es va redactar l’any 1998 en format paper,
s’aprofita per grafiar el plànol O.1 Estructura General i Orgànica del Territori.
Règim del sòl en format digital i sobre la cartografia actualitzada E:1/1.000
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del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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1.3.2 Modificacions en la ordenació gràfica
Es proposen les següents modificacions en la ordenació gràfica :

Àmbit 1:
- Canvi de classificació, de Sòl urbà a Sòl no urbanitzable, NU-1, d’una
superfície de 12.295,23 m2, situada amb front a la carretera LV-3134 d’accés
al sud al nucli de Oliola, la qual inclou :
-

el polígon d’actuació urbanística UA-1, de 5.664 m2

-

una superfície de Sistema d’Equipament esportiu annexa al polígon
UA-1, de 3.331 m2

-

una reserva pel traçat del canal Segarra-Garrigues discontinua de
433 m2 + 1.390m2 = 1.823 m2 (tal i com es preveia durant la
redacció de les NSP) qualificada de Sistema de Serveis Tècnics,

Identificador unívoc: 160690481055029
Identificador unívoc de l'origen: Aprovació inicial
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

(clau T) que posteriorment s’ha executat força més allunyat del
nucli urbà.
-

Sistema viari, de 1.477,23 m2, constituït per la previsió d’un traçat
rectilini alternatiu de la carretera LV-3134 en la part que travessa la
reserva de pas del canal Segarra-Garrigues (el que finalment no es
va executar en aquest lloc), així com el camí existent situat al nord
de l’àmbit .

- Es mantenen la resta de les determinacions gràfiques de la ordenació i
zonificació del nucli urbà de Oliola.

Àmbit 2:
- Canvi de qualificació, de Sòl no urbanitzable clau NU-1 (ordinari) a Sòl no
urbanitzable amb qualificació de Sistema de Servei Tècnics (clau T) i d’Àrees
de Protecció de sistemes, clau NU-2, i viceversa, de les superfícies de
terrenys afectades pel canvi de traçat del canal Segarra-Garrigues executat
realment, respecte de la reserva prevista per les NSP l’any 1998.

- Canvi de qualificació, de Sòl no urbanitzable clau NU-1 (ordinari) a Sòl no

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola
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Protecció de sistemes, clau NU-2, Protecció de camins (Pcc) i viceversa, de
les superfícies de terrenys afectades pels canvis de traçat dels camins
estructurants del territori que

resulten modificats per la concentració

parcel·laria efectuada.

- Canvi de qualificació, de Sòl no urbanitzable clau NU-1 (ordinari) a Sòl no
urbanitzable amb qualificació de Sistema de Viari (clau A) i viceversa, de les
superfícies de terrenys afectades per la Modificació del traçat del camí de
l’explotació ramadera granja Civit situada al polígon 1, parcel·la 38, en el
planejament general.

- Canvi de qualificació, de Sòl no urbanitzable amb qualificació de Sistema de
Viari (clau A) a Sòl no urbanitzable clau NU-1 (ordinari), de la superfície de

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola
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terreny ocupada pel tram de camí al nord est de Claret que es suprimeix.

- S’aprofita per grafiar el plànol O.1 Estructura General i Orgànica del
Territori. Règim del sòl en format digital i sobre la cartografia actualitzada
E:1/1.000 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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1.3.3 Modificacions en la regulació normativa.
Es proposen les següents modificacions en la regulació normativa de les
NSP :
•

Suprimir l’article 95 corresponent a la Unitat d’Actuació número 1,
d’Oliola “Àrea Esportiva” : UA/Oliola-1.

•

Modificació del redactat de l’article 120 corresponent a les Àrees
de protecció de Sistemes, clau NU-2, suprimint les referències a
que el traçat del canal Segarra-Garrigues recollit en el plànol O.1
Estructura General i Orgànica del Territori. Règim de sòl de les
NSP “no respon a un projecte definitiu” i afegint, a les remissions
legislatives, la vinculació a la legislació sectorial en la matèria que

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola
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sigui vigent en cada moment.
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1.3.4 Quadre de superfícies ÀMBIT 1 (sòl urbà segons NSP vigents)

NSP vigents

Modificació de NSP

Classificació de sòl
Sòl urbà (m2)

12.295,23

Sòl no urbanitzable NU-1(m2)

0

0

12.295,23

Identificador unívoc: 160690481055029
Identificador unívoc de l'origen: Aprovació inicial
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

Qualificació del sòl
Sistema Viari (m2)

3.279,23

0

Sistema d’Equipaments (m2)

4.261

0

Sistema d’espais Lliures (m2)

363

0

1.823

0

TOTAL Sistemes (m )

9.726,23

0

Zona d’Edificació Aïllada 3a (m2)

2.569

0

2

2.569

0

Sistema de Serveis Tècnics (m2)
2

TOTAL Zones (m )

Superfície ÀMBIT 1 modificat (m2) 12.295,23
Aprofitament privat
Edificabilitat (m2 st)

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Densitat (núm. habitatges)

Ajuntament d'Oliola

12.295,23

1.541,4

0

4

0

Modificació de les Normes Subsidiàries del Planejament d’Oliola, en l’àmbit de la UA-1
i rectificació del traçat del Canal Segarra-Garrigues i dels camins en SNU.
CLAUDINA ESQUERDA I BAIGET. ARQUITECTE.

C / Lluís Companys 2, 4t D

25003

Telef : 669202603

Original signat per:
CLAUDINA ESQUERDA BAIGET (claudina@coac.net )
Signatura realitzada en data 19/11/2019 21:26:25+01:00

13

Identificador unívoc: 160690481055029
Identificador unívoc de l'origen: Aprovació inicial
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola
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Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració
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1.3.6 Reportatge fotogràfic Àmbit 1
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Carretera LV-3134 d’accés a Oliola. A la dreta, finca que constitueix l’Àmbit 1,
amb el magatzem agrícola en primer pla i el cobert de la finca (exclòs de l’àmbit)
al fons.

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola

Terrenys ocupats per la UA-1 prevista a les NSP vigents
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Identificador unívoc: 160690481055029
Identificador unívoc de l'origen: Aprovació inicial
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

A la dreta, terrenys on les NSP vigents preveuen l’Equipament

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola

Carretera LV-3134 a la sortida del nucli d’Oliola. A l’esquerra, Àmbit 1 de la
Modificació de NSP.
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Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola
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A l’esquerra del magatzem agrícola, terrenys reservats pel pas del canal
Segarra garrigues, segons previsió de les NSP de 1989.

Vista dels terrenys de la UA-1 d’Oliola vigent.
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1.4 JUSTIFICACIÓ LEGAL
1.4.1 Justificació legal
Les modificacions puntuals objecte d’aquest expedient s’efectuen en base a
l’article 96 i 98 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’ara en endavant TRLU)

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 element d’una figura de planejament urbanístic
es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, la

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració
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seva tramitació s’ajustarà al procediment establert en l’art.85 de la Llei
d’Urbanisme, i en general, en els articles que siguin d’aplicació en l’establert
en el Capítol II

“Formació i tramitació de les figures de planejament

urbanístic” del Títol Tercer.
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1.4.2 Justificació de la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents. (compliment dels articles 97.1 i 98.6 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).

a) La proposta de suprimir el petit creixement previst al sud del nucli d’Oliola
(UA-1) es justifica en tant que aquest no ha estat desenvolupat en els 20
anys transcorreguts des de l’aprovació definitiva de les NSP, i tenint en
compte a més, que durant aquests anys, s’han aprovat el Pla parcial
urbanístic previst pel planejament general en el mateix nucli (SAU 1),
d’unes 1,54 ha, i el projecte de reparcel·lació corresponent, els quals
possibiliten la construcció de 38 nous habitatges, previsió suficient per
cobrir abastament les necessitats d’aquest nucli urbà a curt i mitjà termini,

Identificador unívoc: 160690481055029
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tot considerant que el nombre d’habitants total del terme municipal de
Oliola és de 211.

b) La proposta no comporta increment d’edificabilitat, al contrari, suposa una
reducció de l’edificabilitat màxima permesa en l’àmbit de 1.541,4 m2 st i
una reducció de densitat de 4 habitatges.

c) La supressió de la reserva d’equipaments prevista pel planejament
general fora de la UA 1 i annexa a ella, es justifica per tractar-se d’una
finca agrícola de titularitat privada i per la dificultat que comporta la seva
obtenció com a sòl públic en tant que no es troba inclosa dins cap àmbit
de gestió, i també per no existir tampoc més necessitat de sòl amb
aquesta destinació, que en tot cas, podria cobrir-se abastament amb els
1.541,67m2 d’equipament resultants del desenvolupament del SAU 1.

d) Per altra banda, la suficiència dels equipaments ja existents i previstos,
sense comptar amb el corresponent al Equipament esportiu que es
proposa suprimir, queda acreditada també en tant que es tracta d’una
població on el planejament general preveu unes superfícies d’equipament

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola
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la seva dimensió (211 habitants), tal i com es dedueix de la comparació
amb els estàndards mínims orientatius per al planejament general
establerts al Pla Territorial General de Catalunya, quantificats a
continuació :
Tipus d’Equipament

PTGC

Previsió Equip. NSP Oliola

SOSTRE EQUIPAMENTS

Sanitari

0,3 m2 st/habitant= 63,3m2 st

Cultural

0,4 m2 st/habitant= 84,4m2 st

Administratiu

0,5 m2 st/habitant= 105,5m2 st
253,2m2 st

TOTAL SOSTRE EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE DE SÒL D’EQUIPAMENTS

Ensenyament

4 m2 sòl/ habitant= 844m2 sòl
E9 1.753 m2 sòl

Identificador unívoc: 160690481055029
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Esportiu
Abastament

0,4 m2 sòl/habitant= 84,4m2 sòl
E 12.646,67m2 sòl

Equipaments sense ús assignat
TOTAL SUPERFÍCIE DE SÒL EQUIPAMENTS

994,4m2 sòl

12.646,67 m2 sòl

TaI i com es constata en el quadre comparatiu anterior, les superfícies
vigents d’Equipaments sense ús assignat (E), que sense computar la
superfície de 4.261 m2,, corresponent al equipament esportiu E9 previst
per les NSP vigents que es proposa suprimir amb aquesta modificació,
sumen un total de 12.646,67 m2 de sòl, superen abastament la superfície
global corresponent als estàndards mínims orientatius per al planejament
general establerts al Pla Territorial General de Catalunya i alhora
permeten edificar en elles un sostre global destinat a equipaments molt
superior a aquests estàndards.

e) La supressió de la previsió de les Normes Subsidiàries de reserva de
traçat del canal Segarra-Garrigues, feta l’any 1998, vora el nucli urbà de

Òrgan: Secretaria
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Oliola i la seva substitució pel traçat existent actualment del canal ja
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executat, tant en les proximitats d’aquest nucli (Àmbit 1) com en la resta
del terme municipal (Àmbit 2), es justifica òbviament per l’adaptació del
planejament a la realitat executada segons els corresponents projectes
definitius. Amb això, es dona resposta també a la necessitat municipal i
especialment dels seus Serveis tècnics, de poder-se dotar d’un plànol
normatiu que reculli la posició real del canal, per tal de poder informar
correctament les sol·licituds de llicències d’edificacions i activitats pròpies
del sòl no urbanitzable i facilitar el correcte compliment de la distància de
protecció respecte d’aquest establertes normativament (article 120 de les
NSP)

f) La inclusió en el planejament general dels camins principals estructurants
del territori que resulten de la concentració parcel·laria, en substitució dels
camins previs a la mateixa, es justifica igual que en el cas de l’apartat
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anterior, per l’adaptació del planejament a la realitat executada segons els
corresponents projectes definitius i també per la necessitat municipal i
especialment dels seus Serveis tècnics, de poder-se dotar d’un plànol
normatiu que reculli la posició real dels seus camins, per tal de poder
informar correctament les sol·licituds de llicències d’edificacions i activitats
pròpies del sòl no urbanitzable i facilitar el correcte compliment de les
distàncies de protecció respecte d’aquests establertes normativament
(article 120 de les NSP)
g) La inclusió en el planejament general del tram de camí de nova obertura
vora la granja Civit, es justifica pel fet de ser el resultat de l’aprovació
definitiva el projecte de modificació del traçat del mateix, segons acord
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 21 de
setembre de 2017.

h) La supressió del tram de camí al nord est del nucli de Claret es justifica
en base a allò expressat en l’apartat Nové.5 de l’Informe previ signat per
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Josep Rull Grau, com a arquitecte del Consell Comarcal de La Noguera :
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“El camí d’accés per la banda nord-est de Claret, actualment s’ha
inutilitzat per evitar el perill de circulació que representa la seva trobada
amb el camí d’Oliola a Agramunt. L’encreuament es realitza sense cap
visibilitat i caldria resoldre la trobada d’una altra manera que assegurés la
visibilitat o, millor, eliminar aquest encreuament fent que el camí finalitzi
en la finca sense arribar a trobar el camí principal d’Oliola a Agramunt.
Es un camí que no s’utilitza per accedir al nucli de Claret ja que
actualment l’accés a Claret es realitza per la banda sud.”
i) El fet de grafiar el plànol O.1 Estructura General i Orgànica del Territori.
Règim del sòl en format digital i sobre la cartografia actualitzada
E:1/1.000 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es justifica de
forma similar a l’apartat f), per la necessitat municipal i especialment dels
seus Serveis tècnics, de poder-se dotar d’un plànol normatiu del terme
municipal en un format que permeti, entre altres aspectes, prendre
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mesures amb la major precisió que permeten les eines gràfiques actuals i
editar o refondre possibles modificacions de planejament futures.
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1.5 INFORME AMBIENTAL
L’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, que regula les modificacions de plans i programes que s’han de
sotmetre a avaluació ambiental, estableix, en el seu apartat c), que s’han de
sotmetre a avaluació ambiental les modificacions de planejament urbanístic
general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable o que n’alterin la
qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions comporten
admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que
es modifica.

En aquest cas, la proposta no s’acompanya de un Informe ambiental, en tant
que no es troba en cap dels supòsits establertes en l’article 7 de la Llei
6/2009 , del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, ja que es

Identificador unívoc: 160690481055029
Identificador unívoc de l'origen: Aprovació inicial
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

tracta de una rectificació gràfica en els plànols normatius, del traçat d’una
infraestructura ja prevista i recollida pel planejament vigent, per tal d’adaptarlo al traçat dels projectes definitius ja executats que, llògicament, han passat
per tots els procediments i tràmits ambientals pertinents abans d’executar-se.

Pel mateix motiu, 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.

En qualsevol cas, es considera innecessari avaluar ambientalment una
proposta d’infraestructura territorial ja existent, realitzada pel Departament
d’Agricultura que en el seu dia va estar sotmesa als corresponents estudis i
avaluacions ambientals d’aplicació, quan l’únic que es fa mitjançant
Modificació de les NSP, es rectificar gràficament el traçat de la mateixa sobre
els plànols normatius.

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
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1.6 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
L’impacte de l’actuació prevista per a la hisenda pública (en aquesta cas,
l’Ajuntament de Oliola) és favorable per l’ajuntament, en tant que la
modificació comporta una reducció de superfície de sistema viari i sistema
d’espais lliures en el nucli urbà de Oliola, amb la conseqüent disminució de
les despeses derivades del seu manteniment a càrrec de l’ajuntament.

També comporta la supressió de les despeses que comportaria l’obtenció de
la superfície de sistema d’equipaments situada fora de l’àmbit de gestió del
polígon d’actuació urbanística UA-1.

Concretament, dins l’àmbit de la Modificació de NSP, el valor de les
despeses derivades de l’actuació en concepte de la implantació i
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manteniment de les infraestructures necessàries, amb l’ordenació proposada,
és nul, ja que en ell es suprimeixen les superfícies vigents de sistema viari i
sistema d’espais lliures.

Tenint en compte les consideracions anteriors, es conclou que la proposta es
sostenible per a la hisenda pública de l’Ajuntament de Oliola, no essent
necessària, per tant, la redacció de l’informe de sostenibilitat econòmica en
l’àmbit.
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1.7 DOCUMENT RESUM (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).

1.7.1 Resum de l’abast de les determinacions d’aquesta Modificació de
les Normes Subsidiàries del Planejament de Oliola

1.7.2 L’abast dels aspectes modificats per aquesta proposta de Modificació
de les Normes Subsidiàries del Planejament de Oliola és el següent:
•

Canvi de classificació, de Sòl urbà a Sòl no urbanitzable, NU-1, d’una
superfície de 12.295,23 m2, situada amb front a la carretera LV-3134,
al sud del nucli de Oliola, la qual inclou :

Identificador unívoc: 160690481055029
Identificador unívoc de l'origen: Aprovació inicial
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

o el polígon d’actuació urbanística UA-1, de 5.664 m2
o una superfície de Sistema d’Equipament esportiu de 3.331 m2
annexa al polígon UA-1.
o una reserva pel traçat del canal Segarra-Garrigues, qualificada
de Sistema de Serveis Tècnics, (clau T), de 1.823 m2, (tal i com
es preveia durant la redacció de les NSP) que posteriorment
s’ha executat força més allunyat del nucli urbà.
o
•

Vialitat de 1.477,23 m2

Rectificació de traçat del canal Segarra-Garrigues previst per les NSP
l’any 1998, per tal de grafiar-lo segons el traçat executat realment, fet
que comporta el canvi de qualificació, de Sòl no urbanitzable clau NU1 (ordinari) a Sòl no urbanitzable amb qualificació de Sistema de
Servei Tècnics (clau T) i d’Àrees de Protecció de sistemes, clau NU-2,
i viceversa, de totes les superfícies de terrenys implicats.

•

Substitució dels camins principals estructurants del territori previs a la
concentració parcel·laria ja realitzada i inscrita en el municipi, per
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qualificació, de Sòl no urbanitzable clau NU-1 (ordinari) a Sòl no
urbanitzable amb qualificació de Sistema de Viari (clau A) i d’Àrees de
Protecció de sistemes, clau NU-2, Protecció de camins (Pcc) i
viceversa, de totes les superfícies de terrenys implicats.
•

Incorporació, en el planejament general, del tram de camí de nova
obertura resultant de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de
modificació del traçat del camí de l’explotació ramadera granja Civit,
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de
setembre de 2017.

•

Supressió d’un tram del camí d’accés nord est al nucli de Claret,
actualment inutilitzat.
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•

S’aprofita per grafiar el plànol O.1 Estructura General i Orgànica del
Territori. Règim del sòl en format digital i sobre la cartografia
actualitzada E:1/1.000 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

1.7.3 Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de
llicències.

El plànol d’identificació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències
s’adjunta a continuació i està constituït per tot el terme municipal, tenint en
compte però que d’acord a l’article 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.
El termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se
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suspenen és l’establert en l’acord d’aprovació inicial del document.
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2.

PLÀNOLS

PL 1 : SITUACIÓ I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DE NSP
PL 2 : PLANEJAMENT VIGENT EN EL NUCLI DE OLIOLA................E : 1/2.000
PL 3 : DETALL PLANEJAMENT VIGENT ÀMBIT UA-1 D’OLIOLA......E : 1/1.000
PL 4 : DETALL PLANEJAMENT VIGENT SOBRE TOPOGRAFIC
ICGC. ÀMBIT UA-1 D’OLIOLA ..................................................E : 1/1.000
PL 5 : ORTOFOTO VIGENT ICGC : DETALL ÀMBIT UA-1 D’OLIOLA
I ENTORN.
PL 6 : PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. NUCLI D’OLIOLA...................E : 1/2.000
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PL 7 : DETALL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ EN ÀMBIT UA-1
D’OLIOLA....................................................................................E : 1/1.000
PL 8 : DETALL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ SOBRE
TOPOGRAFIC IGCG. ÀMBIT UA-1 D’OLIOLA...........................E : 1/1.000
PL 9 : PLANEJAMENT VIGENT. TERME MUNICIPAL :
01.ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI.
RÈGIM DEL SÒL....................................................................E : 1/20.000

......PL 10 : PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. TERME MUNICIPAL :
01.ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI.
RÈGIM DEL SÒL....................................................................E : 1/20.000

PL 10.1 : PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. TERME MUNICIPAL NORD.
01.ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI.
RÈGIM DEL SÒL.................................................................E : 1/10.000

PL 10.2 : PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. TERME MUNICIPAL CENTRE.
01.ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI.
RÈGIM DEL SÒL.................................................................E : 1/10.000

PL 10.3 : PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. TERME MUNICIPAL SUD.
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01.ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI.
RÈGIM DEL SÒL.................................................................E : 1/10.000
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3. NORMATIVA
3.1

Modificació del redactat de l’article 120 corresponent a les Àrees de
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protecció de Sistemes, clau NU-2.
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Article 120
Àrees de protecció dels sistemes, clau NU-2

1.

Definició

Tenen la consideració de Sòl no urbanitzable de protecció de sistemes aquells sòls
afectats per una servitud derivada de la corresponent legislació sectorial.
2.

Condicions d’ús

Els terrenys afectats poden mantenir els seus usos agrícoles sempre i quan no
estiguin en contradicció amb les condicions de l’espai que protegeix.
No s’hi pot autoritzar cap edificació que no estigui directament relacionada amb el
respectiu sistema que el defineix.
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Es preveuen en el plànol 10 : O.1 Estructura general i orgànica del territori-Règim
del sòl a escala 1:20.000 i els seus corresponents parcials dels àmbits nord, centre i
sud, a escala 1:10.000 (Plànol 10.1, Plànol 10.2 i Plànol 10.3), dos sistemes com
són la carretera d’Agramunt a Ponts i el canal Segarra-Garrigues que, en el cas de
la carretera, no és un projecte definitiu.
Les distàncies de protecció de les edificacions seran :
-

pel traçat del canal Segarra-Garrigues, les fixades en el corresponent
projecte o les establertes per la legislació vigent.

-

pel traçat de la carretera, de 30m des de l’eix.

En cas que es modifiqui el traçat del projecte de la carretera, les proteccions
s’hauran de fixar en el corresponent projecte o seran d’aplicació les que fixa la
legislació vigent, anul·lant-se les fixades en el plànol d’Estructura general i orgànica

Òrgan: Secretaria
Títol: Aprovació modificiació NNSS d'Oliola
Origen del document: Administració

Ajuntament d'Oliola

del territori-Règim de sòl.

Modificació de les Normes Subsidiàries del Planejament d’Oliola, en l’àmbit de la UA-1
i rectificació del traçat del Canal Segarra-Garrigues i dels camins en SNU.
CLAUDINA ESQUERDA I BAIGET. ARQUITECTE.

C / Lluís Companys 2, 4t D

25003

Telef : 669202603

Original signat per:
CLAUDINA ESQUERDA BAIGET (claudina@coac.net )
Signatura realitzada en data 19/11/2019 21:26:25+01:00

30

Altres proteccions són :
a) Carreteres : legislació específica de carreteres. En aquestes normes
s’assenyalen dos tipus de distància mínima de la línia d’edificació, que són :
-

Pca : Xarxa bàsica 25m mesurats des de l’aresta exterior de
calçada

-

Pcb : Altres carreteres : 14m des de l’eix de la carretera.

Aquestes distàncies s’estableixen com a mínims, sens perjudici de l’aplicació
de distàncies majors que puguin ser establertes per la legislació sectorial de
carreteres vigent en cada moment.
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b) Camins : Les edificacions i les tanques de la parcel.la es situaran a :
-

Pcc : Xarxa bàsica de camins : 12m des de l’eix del camí.

-

Resta de camins : 6m des de l’eix del camí.

c) Reglament de la Llei d’Aigües, Reglament de domini públic hidràulic (RD
849/1986), Decret Legislatiu DL 1/1988 i Llei 19/1991 de la Generalitat de
Catalunya, així com la resta de legislació sectorial en la matèria que sigui
d’aplicació en cada moment.
d) Regs: Reglamentació pròpia de la Comunitat de Regants.
e) Cementiris : Les edificacions se separaran un mínim de 25m de la tanca del
cementiri, en compliment del Decret de Policia sanitària mortuòria. Això
sense perjudici de la resta de legislació sectorial en la matèria que sigui
d’aplicació en cada moment.
f) Depuradora i abocador d’escombraries : Es prohibeix qualsevol tipus
d’edificació en un radi de 50m entorn a la ubicació de servei.
g) Xarxes de transport d’energia elèctrica : Llei 10/1966 de 18 de març i/o resta
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Lleida, novembre de 2019.

Claudina Esquerda i Baiget.
Arquitecte Urbanista.
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