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DOCUMENT COMPRENSIU 
 
La redacció d’aquest punt respon a l’exercici de dret de consulta que té la ciutadania d’acord 
amb allò que es determina a l’article 8.5a de la Llei 3/2012 de modificació del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en el qual s’estableix que: 
 

La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de 

planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes: 

 

a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament 

amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents: 

Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de 

tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les 

llicències i tramitacions que se suspenen. 

Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió 

o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits 

en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració. 

 

Primer 
Amb aquest objecte, el plànol número 4 que forma part de la documentació gràfica d’aquest 
expedient, satisfà allò que s’indica al punt Primer respecte la delimitació de l’àmbit i els efectes 
administratius que comporta la modificació pel que fa a la suspensió de llicències i les altres 
tramitacions annexes. Es determina una suspensió de llicències a tot l’àmbit de la modificació 
per un termini de 1 any, que és el temps previst per la tramitació de la present; si abans del 
termini establert es fa l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes subsidiàries 
de planejament de Sidamon, la suspensió de llicències s’aixecarà automàticament així que es 
faci la publicació a efectes d’executivitat. 
 

Segon 
La redacció d’aquest document persegueix les següents finalitats: 
 
En la zona que s’emmarca al nord del Sector d’Activitats Econòmiques de l’est del nucli urbà de 
Sidamon, i concretament en l’àmbit delimitat a nord per la carretera N-IIa, a est i oest pel límit 
de sòl urbà d’aquest Sector, i a sud per les zones amb aprofitament privat industrial, clau 4, es 
pretén re ubicar la franja de sistema d’espais lliures, clau D, delimitada per les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament de Sidamon, desplaçant-la cap al nord ocupant l’espai actualment 
qualificat com a àrees de protecció dels sistemes generals i d’infraestructures, clau 10, 
eliminant aquesta qualificació que afecta una franja de 25 metres, mantenint l’afectació de no 
edificació tal i com s’estableix de forma genèrica per a carreteres d’aquestes característiques. 
La resta de sòl, comprès entre la zona verda re ubicada i les zones amb aprofitament privat, es 
qualifica primerament en una franja de 10 metres com a sistema viari, clau A, i la resta com a 
vialitat privada, clau 4ap, vialitat que ha de garantir un accés des d’espai públic a la parcel·la 
ubicada més a l’oest del sector (Ilercamp), inexistent en l’actualitat; aquest nou vial públic 
queda interromput pel carrer que vertebra aquest polígon de nord a sud i que enllaça amb la N-
IIa, no reproduint-se a l’altre costat del sector atès que no es necessari habilitar cap accés 
públic a parcel·la privada, destinant-se el sòl equivalent a major superfície d’espais lliures, 
passant dels 1.468 m2 del vigent planejament urbanístic als 1.856 m2 que es proposen en la 
present modificació. La franja de vialitat privada que si es projecta a ambdós costats del vial 
estructurant, clau 4ap, té com a objectiu habilitar espais d’ús privatiu delimitables però no 
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generadors de major sostre, destinats al trànsit de persones, vehicles i mercaderies, així com 
per a l’estacionament de vehicles i abassegament de materials. 
 
En el plànol número 5 es mostra l’Ordenació proposada, exposada anteriorment, i que altera la 
vigent, recollida en els plànols número 4, Planejament vigent.  
 
La qualificació 4ap, vialitat privada, no existeix en el vigent planejament urbanístic, fet que 
motivarà la creació d’un nou article que la reguli dins la normativa urbanística de Sidamon. 
 
 
 

Mollerussa, setembre de 2019, 
els arquitectes redactors, 

Esteve Niubó Albareda 
 
 
 
      

Col·legiat núm. 74.955-9         

Jordi Casals Piera   
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1. Antecedents 
 
Planejament vigent:  

 Normes subsidiàries de planejament de Sidamon (en endavant NSP), aprovades 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida (en endavant CTULL) en 
data 15 de febrer de 1995. 

 Text refós articulat de les Normes subsidiàries de planejament (en endavant TRNSP), 
donada la conformitat en data 6 de juliol de 2005. 

 Plànols refosos de les NSP, donada la conformitat en data 3 de maig de 2007. 

 Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament (en endavant MPNSP) per 
ampliar el polígon industrial del terme municipal de Sidamon, aprovada definitivament per la 
CTULL en data 16 de febrer de 2006. 

 MPNSP pel que fa a l’ajust de la qualificació dels equipaments i zones verdes en l’àmbit de 
sòl d’activitats i d’altres aspectes normatius de les Claus 1, 4 i C en relació amb la tipologia 
de les cobertes i usos admesos, aprovada definitivament per la CTULL en data 3 de febrer 
de 2011. 

 
 

2. Àmbit de la modificació 
 
S’emmarca al nord del Sector d’Activitats Econòmiques de l’Est (en endavant SAEE) del nucli 
urbà de Sidamon, i concretament en l’àmbit delimitat a nord per la carretera N-IIa, a est i oest 
pel límit de sòl urbà d’aquest Sector, i a sud per les zones amb aprofitament privat qualificades 
com a clau 4, zona industrial. La superfície total d’aquest àmbit és de 4.080 m². La principal via 
d’accés és l’esmentada N-IIa, per mitjà d’una rotonda ubicada en el seu PK 480,90.  
 
 

3. Objecte de la modificació 
 
Es redacta el present document per tal de modificar les vigents NSP del municipi de Sidamon, 
amb l’objecte, dins de l’àmbit de la modificació, de re ubicar la franja de sistema d’espais lliures, 
clau D, delimitada per les vigents NSP de Sidamon, desplaçant-la cap al nord ocupant l’espai 
actualment qualificat com a àrees de protecció dels sistemes generals i d’infraestructures, clau 
10, eliminant aquesta qualificació que afecta una franja de 25 metres, mantenint l’afectació de 
no edificació tal i com s’estableix de forma genèrica per a carreteres d’aquestes 
característiques. La resta de sòl, comprès entre la zona verda re ubicada i les zones amb 
aprofitament privat, es qualifica primerament en una franja de 10 metres com a sistema viari, 
clau A, i la resta com a vialitat privada, clau 4ap, vialitat que ha de garantir un accés des 
d’espai públic a la parcel·la ubicada més a l’oest del sector (Ilercamp), inexistent en l’actualitat; 
aquest nou vial públic queda interromput pel carrer que vertebra aquest polígon de nord a sud i 
que enllaça amb la N-IIa, no reproduint-se a l’altre costat del sector atès que no es necessari 
habilitar cap accés públic a parcel·la privada, destinant-se el sòl equivalent a major superfície 
d’espais lliures, passant dels 1.468 m2 del vigent planejament urbanístic als 1.856 m2 que es 
proposen en la present modificació. La franja de vialitat privada que si es projecta a ambdós 
costats del vial estructurant, clau 4ap, té com a objectiu habilitar espais d’ús privatiu 
delimitables però no generadors de major sostre, destinats al trànsit de persones, vehicles i 
mercaderies, així com per a l’estacionament de vehicles i abassegament de materials. 
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En el plànol número 5 es mostra l’Ordenació proposada, exposada anteriorment, i que altera la 
vigent, recollida en els plànols número 4, Planejament vigent.  
 
 

4. Peticionari 
 
Aquest document es redacta a instàncies de: 
 

- AJUNTAMENT DE SIDAMON, amb CIF P2525500A, i domicili a efectes de 

notificacions a carrer Major, 6, 25222 Sidamon.  
 
 

5. Tècnics redactors 
 
Jordi Casals Piera i Esteve Niubó Albareda, arquitectes col·legiats número 53.181-2 i 74.955-9                               
respectivament del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a efecte de notificacions al 
C/Domènec Cardenal, 2, 3-2, de Mollerussa, CP 25230. 
 
 

6. Marc legal de la modificació 
 
Aquesta modificació puntual s’empara en allò que s’estableix en l’article 96 de la Llei 3/2012 de 
modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, així com el que determina l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
 

7. Estructura de la propietat 
 
La societat TALLERS ANTONI MIQUEL, SL amb CIF número B25212010 és propietària de les 
següents finques registrals: 

 
 

 Finca número 841 de Sidamon. Inscrita al Registre de la Propietat de 
Lleida, número 3, al volum 2.881, llibre 22, foli 92, inscripció 7 de data 
18/04/2013, amb referència cadastral 0107802CG2100N0001OQ. 
Superfície registral de la finca: 2.862 m2. 

 
 Finca número 846 de Sidamon. Inscrita al Registre de la Propietat de 

Lleida, número 3, al volum 1.775, llibre 10, foli 189, inscripció 2 de data 
11/10/1991, amb referència cadastral 0108701CG2100N0001QQ. 
Superfície registral de la finca: 5.220 m2. 

 
 
La societat ORGARELI, SL amb CIF número B25487158 és propietària de la següent finca 
registral: 

 
 Finca número 832 de Sidamon. Inscrita al Registre de la Propietat de 

Lleida, número 3, al volum 1.775, llibre 10, foli 66, inscripció 4 de data 
02/08/2011, amb referència cadastral 0107801CG2100N0001MQ. 
Superfície registral de la finca: 3.976 m2. 
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Indicar que aquesta finca procedeixen de l’escriptura DE SEGREGACIÓ I 
CESSIONS GRATUITES (veure Annex 03), número de protocol 759, 
dictada davant del Notari Josep Maria Pages i Vall, de l’il·lustre col·legi de 
Catalunya, el passat dia 5 de maig de 1998. Segons aquests escriptura, 
dita superfície registral de 3.976 m2 és errònia, havent de figurar 4.159 
m2, atès que anteriorment a la segregació de la finca matriu per sessió de 
parcel·la de 925 m2 a l’Ajuntament de Sidamon, tenia una superfície de 
5.084 m2, fet que generava una resta de finca matriu de 4.159 m2.

 
L’Ajuntament de Sidamon és propietari de la finca esmentada anteriorment obtinguda per 
cessió, amb una superfície de 925 m2, amb referència cadastral 0107805CG2100N0001DQ.  
 
L’àmbit de la present Modificació delimita part de les registrals de titularitat privada exposades 
anteriorment i totalment la de propietat municipal, tal i com es mostra en el següent quadre, 
juntament amb altres superfícies de titularitat pública destinades a vialitat general del sector: 
 

IDENTIFICACIÓ 
REGISTRAL FINCA 

PROPIETARI 
SUPERFÍCIE 

TOTAL FINCA 
SUPERFÍCIE FINCA 

DINS ÀMBIT 
832 Orgareli SL 4.159 m2 600 m2 
841 Tallers Antoni Miquel SL 2.862 m2 934 m2 
846 Tallers Antoni Miquel SL 5.220 m2 1.085 m2 
--- Ajuntament de Sidamon 925 m2 925 m2 

Vialitat general SAEE Ajuntament de Sidamon No es disposa 536 m2 
TOTAL (sup. Àmbit) 4.080 m2 

 
El plànol 03, Estructura de la propietat. Finques registrals, mostra la delimitació de l’àmbit i les 
superfícies de les registrals que si troben incloses, exposades a la taula anterior. 
L’annex 02 recull les diferents fitxes cadastrals de les finques indicades. 
L’annex 03 recull les diferents notes registrals de les finques indicades. 
 

8. Ordenació vigent 
 
El vigent planejament urbanístic de Sidamon està contingut en un Text Refós articulat de les 
Normes subsidiàries de planejament que va ésser aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida el 6 de juliol de 2005, data de publicació al DOGC el 21 de setembre de 
2005. Expedient 2005/018201/L. 
Posteriorment, aquest Sector est va ser objecte de dues modificacions puntuals, una per 
ampliar-lo, aprovada definitivament per la CTULL en data 16 de febrer de 2006 (expedient 
2005/016431/L), i l’altra per l’ajust del sòl destinat a sistemes i regulació de paràmetres de sòl 
urbà, aprovada definitivament per la CTULL en data 3 de febrer de 2011 (expedient 
2011/043369/L). 
 
En la documentació gràfica que acompanya aquesta memòria, plànols número 4, si detalla 
l’ordenació d’aquest àmbit nord del SAEE d’acord amb el planejament vigent. 
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9.   Ordenació proposada 
 
En l’àmbit de la present MPNSP es pretén re ubicar la franja de sistema d’espais lliures, clau D, 
delimitada per les vigents Normes Subsidiàries de planejament de Sidamon, desplaçant-la cap 
al nord ocupant l’espai actualment qualificat com a àrees de protecció dels sistemes generals i 
d’infraestructures, clau 10, eliminant aquesta qualificació que afecta una franja de 25 metres, 
mantenint l’afectació de no edificació tal i com s’estableix de forma genèrica per a carreteres 
d’aquestes característiques. La resta de sòl, comprès entre la zona verda re ubicada i les zones 
amb aprofitament privat, es qualifica primerament en una franja de 10 metres com a sistema 
viari, clau A, i la resta com a vialitat privada, clau 4ap, vialitat que ha de garantir un accés des 
d’espai públic a la parcel·la ubicada més a l’oest del sector (Ilercamp), inexistent en l’actualitat; 
aquest nou vial públic queda interromput pel carrer que vertebra aquest polígon de nord a sud i 
que enllaça amb la N-IIa, no reproduint-se a l’altre costat del sector atès que no es necessari 
habilitar cap accés públic a parcel·la privada, destinant-se el sòl equivalent a major superfície 
d’espais lliures, passant dels 1.468 m2 del vigent planejament urbanístic als 1.856 m2 que es 
proposen en la present modificació. La franja de vialitat privada que si es projecta a ambdós 
costats del vial estructurant, clau 4ap, té com a objectiu habilitar espais d’ús privatiu 
delimitables però no generadors de major sostre, destinats al trànsit de persones, vehicles i 
mercaderies, així com per a l’estacionament de vehicles i abassegament de materials. La 
zonificació de l’àmbit és la que s’exposa a continuació: 
 

ZONA SUPERFÍCIES 

Clau D: Sistema d’espais lliures 1.856 m2 

Clau A: Sistema viari 
nou 729 m2 

existent 677 m2 

Clau 4ap: Subzona vialitat privada 818 m2 

Total àmbit 4.080 m2 

 
En el plànol número 5 es mostra l’Ordenació proposada, exposada anteriorment, i que altera la 
vigent, recollida en els plànols número 4, Planejament vigent.  
 
La qualificació 4ap, vialitat privada, no existeix en el vigent planejament urbanístic, fet que 
motivarà la creació d’un nou article que la reguli dins la normativa urbanística de Sidamon. La 
proposta del seu redactat és el que s’estableix a continuació: 
 
 

Art. 108 bis – Subzona 4ap-Vialitat privada 
 
Són aquells sols de titularitat privada destinats a l’accés a d’altres espais, públics o privats, 
usats per al trànsit de persones, vehicles i mercaderies, així com per a l’estacionament de 
vehicles i abassegament de materials. 
 
Malgrat no podran emplaçar-s’hi construccions que donin lloc a nou sostre, si que s’hi podran 
instal·lar elements tècnics propis de la urbanització, així com cartells i altres mitjans de 
publicitat i propaganda. L’altura màxima d’aquests elements publicitaris no serà superior a 
l’establerta per les construccions de la zona a la que aquesta vialitat privada resti vinculada.   
 
Aquests espais podran delimitar-se d’acord amb les determinacions de l’article 107. 
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10.   Cessions 
 
D’acord amb l’ordenació proposada en la present Modificació, els propietaris de sòls ubicats 
dins de l’àmbit han de cedir gratuïtament, sense càrregues i completament urbanitzades, les 
següents superfícies per a sistemes a favor de l’Ajuntament de Sidamon: 
 
 

IDENTIFICACIÓ 
REGISTRAL 

FINCA 
PROPIETARI 

SUPERFÍCIE 
FINCA DINS 

ÀMBIT 

CESSIONS PER A SISTEMES 
Clau D: 

Espais lliures 
Clau A: Viari 

nou existent 
832 Orgareli SL 600 m2 -- 250 m2 -- 
841 Tallers Antoni Miquel SL 934 m2 388 m2 264 m2 65 m2 
846 Tallers Antoni Miquel SL 1.085 m2 758 m2 -- 76 m2 

 
 
L’annex 01, Cartes de compromís dels propietaris de cessió dels terrenys inclosos dins de 

l’àmbit de la modificació, recull el reconeixement d’aquests propietaris a cedir aquests sòls en 
les condicions esmentades. 
 

11.   Sol·licitud d’informes 
 
Per la present modificació és sol·licitarà informe als següents Departaments: 
 

 Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de Lleida 

 Serveis Territorials de Carreteres de Lleida 

 Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida (OTAAA) 
 
 

12.   Justificació de la innecessarietat de redacció de: 
 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 
MEMÒRIA SOCIAL 
ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 
INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  

 
D’acord amb l’article 96, Modificació de les figures del planejament urbanístic, de la Llei 3/2012 
de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. L’article 59, Documentació 

dels plans d’ordenació urbanística municipal, indica els documents necessaris per a formalitzar 
els plans d’ordenació urbanística municipal. 
 
Atenent als esmentats articles 96 i 59, a la present modificació caldria incorporar un document 
d’avaluació ambiental, una memòria social, un estudi de mobilitat generada així com un informe 
de sostenibilitat econòmica. En el supòsit de la present modificació, es justifica la no necessitat 
de redacció d’aquests documents pels següents extrems: 
 
Avaluació ambiental: es sol·licitarà informe de la OTAAA per la no subjecció a avaluació 
ambiental ja que el desenvolupament de la present modificació no comporta cap impacte. 
 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE SIDAMON 
PER TAL DE REUBICAR LA ZONA VERDA DE LA PART NORD DEL SECTOR D’ACTIVITATS EST, AIXÍ COM LA 
DELIMITACIÓ D’UN NOU VIAL 
Document número 1. Memòria i annexos 
 
AJUNTAMENT DE SIDAMON 

Oficina tècnica ARENI   
 

Memòria social: es considera que un anàlisis de la població actual i futura de Sidamon no 
aportaria dades d’interès per valorar la idoneïtat d’aquesta modificació de planejament. Es 
tracta d’una actuació encaminada a millorar la zonificació d’aquest àmbit nord del SAEE per 
una millor adequació a les necessitats del teixit productiu que s’hi troba implantat.  
 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada: l’obertura del nou vial es planteja com una via 
de servei que permetrà l’accés a les naus que hi donen façana per mitjà de vial públic, 
inexistent en l’actualitat. No es generaran majors demandes, únicament es pretén adoptar un 
model d’infraestructura viària adequat a les necessitats presents i futures d’aquest àmbit. 
 
Informe de sostenibilitat econòmica: tenint en compte el conjunt del SAEE, la dimensió i 
naturalesa dels nous sistemes públics generats per la present modificació justifica la 
innecessarietat de ponderar l’impacta que tindrà en les finances públiques el seu manteniment.  
 
 
 
 

Mollerussa, setembre de 2019, 
els arquitectes redactors, 

Esteve Niubó Albareda 
 
 
 
      

Col·legiat núm. 74.955-9         

Jordi Casals Piera   
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