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MEMÒRIA  

 

1. ANTECEDENTS, SITUACIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL 

 

La redacció d’aquest document vol ser una Modificació puntual que planteja en el primer dels 

seus punts l’aclariment de les condicions d’us en la zona de casca antic - Clau1a,  que degut al 

redactat actual pot portar a confusions d’interpretació i que amb aquesta nova redacció vol ser mes 

clara a l’hora d’aplicar els conceptes de les condicions d’us. De fet aquest aclariment en el redactat 

vol donar naturalesa al criteri que reflexarà, d’una manera mes clara, el fet actual i real que s’està 

succeint en aquesta zona en quan als usos principals i compatibles. 

En quan a la segona part de la modificació puntual que es proposa, te l’objectiu de millorar les 

condicions d’accessibilitat i circulació en alguns dels carrer de la zona de casca antic - Clau1a, que 

degut a les alineacions actuals fa difícil la circulació de vehicles i, en algun cas, dificulta la maniobra i 

la visibilitat en alguns tram de carrer.   

El text refós del Pla d’Ordenació urbanística municipal del terme municipal d’Os de Balaguer 

va ser aprovat en acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida a proposta de la Ponència 

tècnica el dia 6 d’Abril de 2006. Que va ser publicat el dia 23 d’Abril del mateix any en el DOGC.  

  L’àmbit que es objecte de la modificació engloba tot el sol qualificat com a Clau 1a, en lo que 

respecta al les condicions d’us si be la modificació de les alineacions només afecta a un sector 

d’aquesta zona als carrers de Barcelona i del Germà Peralba. Queden fora de l’àmbit la resta de 

zones del municipi d’Os de Balaguer. 

 

 

2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ  

 

Es redacta la present Modificació puntual per desig de l’Ajuntament d’Os de Balaguer i 

d’acord amb els propietaris afectats en la zona de les noves alineacions que es veuran compensats  

de la pèrdua de sol edificable en aquestes zones modificades per les alineacions, per una quantitat de 

sol equivalent dins de la mateixa finca, de manera que quedin amb els mateixos metres i igual 

edificabilitat les zones afectades per aquesta modificació d’alineacions.   

 

A.- Emmarquem l’objecte de modificació de les alineacions per tres necessitats:  

 

A1.- La necessitat de poder disposar en els carrers afectats d’una major amplada de circulació en un 

lloc en que es feia difícil la visibilitat degut a la configuració actual de les alineacions i degut als usos 

que es produïen en aquesta zona per l’entrada de vehicles voluminosos i pesats o semi-pesats i en 

una zona en que es produïa càrrega i descàrrega de material de dos magatzems existents. Aquesta 

activitat feia que es produïssin situacions de perill per la població i pels veïns de les parcel·les i 

edificacions circundants. 
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A2.-  La configuració de les alineacions existents que feia que les voreres fossin quasi inexistents i 

que agreujava el perill dels peatons i vianants en aquesta zona, a mes de de la falta de visibilitat 

havien de pujar i baixar de les voreres per circular per aquests punts ha fet que es decidís emprendre 

aquesta modificació. 

A3.- La situació d’una industria local en aquesta part del poble que te el seu lloc de càrrega en 

aquesta zona, en un lloc en que l’edificació ja està endarrerida respecte a la resta del carrer, fa que 

l’estacionament d’aquests vehicles de dimensions superiors a la mitjana, pugui provocar situacions de 

perill. La regularització busca facilitar la visibilitat en aquest punt tan per vianants com per vehicles i 

facilitar també la circulació quan s’estiguin produint feines d’entrada i sortida de vehicles i per tant la 

considerem en el seu conjunt, d’interès general global .  

 

B.- La modificació de l’article 177 en la part que es refereix als usos, té els la necessitat següent: 

B1.- L’actual redactat de l’article 177 en la part que es refereix a les Condicions d’us, es refereix que 

els percentatges tan del ús principal (que es el residencial), com dels usos compatibles (hoteler, 

comerç, oficines i serveis privats, magatzems, industries categoria primera i segona ) ha de ser una 

proporció mínima del 80 % en el primer cas i màxima del 20 % en el segon cas, referida a la unitat de 

zona.  El que proposem en aquesta modificació es que quan es refereixi a les proporcions màximes i 

mínimes dels usos principals i compatibles, ho faci respecte a la qualificació urbanística de la zona 

1a.  

I això es proposa per que s’ha anat trobant en algunes ocasions, que si s’hagués d’aplicar en 

la unitat de zona, en la majoria de illes del nucli principal d’Os amb qualificació urbanística 1a, que 

son “mansanes” o illes d’edificació de mides reduïdes, qualsevol activitat compatible que no sigui 

residencial, quedaria en molts del casos, prohibida o limitada per les dimensions de la illa en que es 

vulgui implantar. De fet ja hi ha dificultats de poder encabir ampliacions de les activitats existents en el 

nucli urbà degut a aquesta limitació. 

     

C.- La modificació de la regulació de la separació a límits de finca de la clau 2b i clau 3b: 

C1.- La subzona d’edificació en línia clau 2b, amb tipologia d’ordenació segons alineació a vial. 

Aquesta clau únicament la trobem a Os de Balaguer al carrer Figueral. Atès que en aquesta zona 

l’alineació a vial es substitueix per un perímetre regulador que retira la façana de l’edificació 3m 

respecte el vial. Es proposa establir la distància als límits de propietat segons necessitats del 

promotor. Atès que ens trobem en una zona que limita entre l’edificació amb alineació a vial i 

l’edificació aïllada. 

 

C2.- La subzona d’edificació aïllada clau 3b, amb tipologia d’ordenació aïllada. 

Aquesta clau la trobem en vàries zones del nucli d’Os de Balaguer i de Gerb, moltes d’elles ja 

edificades, sense respectar les separacions a límit de finca. Per regularitzar les diferents edificacions 

existents i per tal de donar més llibertat a les noves edificacions, tenint en compte les edificacions 

veïnes, es pretén establir una normativa més amplia en relació a la distància a les partions. 
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3.  JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ I COMPLIMENT  DELS ARTICLES 3 I 9 DEL DECRET 

LEGISLATIU 1/2010, DE 3 D’AGOST.  

 

Aquestes modificacions que es volen introduir, quedarien regulades pels paràmetres de 

desenvolupament urbanístic sostenible i les directrius pel planejament urbanístic, establert per la llei  

3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

El fet de que s’ajustin aquestes alineacions, que degut a antigues edificacions existents en el 

moment de la redacció del Pla general i situades de manera que entorpien, en alguns casos la bona 

circulació de vehicles d’una mida mitjana i algunes operacions de estacionament i càrrega, ara es fan 

imprescindibles i mes encara per poder garantir una seguretat de cara al vianants en el que es 

refereix a visibilitat i en seguretat vial.   

Es considera que aquestes modificacions no constitueixen cap canvi en les prescripcions que 

va fer el propi planejament en el seu estudi o informe ambiental, ja que l’actuació dins del sol urbà 

consolidat, no interacciona amb els principis que l’informe ambiental pretén conservar. Mes encara  si 

considerem que el fet de que puguin conviure amb mes facilitat dins del sol urbà consolidat, habitatge, 

amb activitat comercial, de serveis i de industria de primera i segona categoria (inòcua), fa que 

l’entorn proper del nucli edificat perdi el seu atractiu per ser “colonitzat” per edificacions o ocupacions 

de sol que malmetrien l’entorn municipal. 

En aquest informe ambiental del planejament, s’estudien tots els possibles efectes que poden 

influir en el medi ambient. S’han estudiat els impactes sobre els usos del sòl, vegetació, soroll, 

atmosfera, paisatge i aspectes socioeconòmics, com els mes rellevants. Concloent que els possibles 

futurs impactes produïts per aquesta modificació no comporta cap efecte negatiu per que no 

impliquen cap modificació que afectin a aquest paràmetres, ans al contrari en que una possible 

barreja d’usos compatibles en les edificacions en sol urbà, ens millora els aspectes 

socioeconòmics i no modifica la seva relació amb l’entorn existent, tal i com diu el punt 2 de l’article 3 

en que s’evita la dispersió en el territori, compactant l’edificació i afavorint la cohesió social 

Aquestes modificacions que s’introdueixen volen anar en el camí de aconseguir una millor  

productivitat i eficiència de les activitats existents en la zona 1a, permetent la seva ampliació i evitant 

una dispersió per diferents zones del municipi, sense augmentar ni canviar les edificabilitats existents, 

millorant  la capacitat de producció de les diferents empreses, comerços o industries instal·lades en la 

zona, fent-les mes pràctiques en la seva utilització i reduint el seu impacte en el que es refereix a 

mobilitat no provocada dins del municipi, si es permet aquesta flexibilitat en quan a poder concentrar 

l’emmagatzematge i la producció. Per tant la seva sostenibilitat tan ambiental com econòmica es 

troba totalment justificada.  

 

Les modificacions en la clau 2b i 3b, en relació a la regulació de les distàncies a partions de 

l’edificació, pretenen adaptar el POUM a les edificacions existents i a les necessitats dels promotors 
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per tal de flexibilitzar la normativa, mantenint els criteris generals POUM, però tenint en compte les 

preexistències i les característiques de la zona.   

 

 

4. MARC LEGAL DE LA MODIFICACIÓ 

 

La modificació puntual que es proposa s’empara en allò que es regula amb caràcter general 

per la llei  3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’Agost en els seus articles: 

 

Art. 96  Modificació de les figures del planejament urbanístic 

Art. 97 Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 

 
La seva tramitació s’ajustarà a allò que determina els articles 87 i 88 i següents del D.L. 

3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei d’urbanisme aprovat pel D.L. 1/2010 de 

tres d’agost i els articles 116, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

 

5. PETICIONARI  I DADES 

 

Aquesta modificació puntual es redacta a instància de l’Ajuntament de Os de Balaguer i 

d’acord amb el propietari afectat per la compensació de superfícies per la modificació de les 

alineacions dels carrers afectats. L’adreça per a comunicacions es al carrer de la Seda 26 25610 OS 

DE BALAGUER (La Noguera) amb el correu electrònic ajuntament@osbalaguer.cat i en el seu nom, 

l’alcaldessa del municipi. 

 

6. ORDENACIÓ VIGENT 

 

  CAPÍTOL 2. ZONES EN SOL URBÀ 

SECCIÓ 1  ZONA EN CASC ANTIC-CLAU 1 

 

Art 177. Condicions d’us 
 

Us principal: residencial amb proporció mínima del 80 % de la unitat de zona. S’admet tant 

l’habitatge lliure com el protegit. 

Usos compatibles: hoteler, comerç en les subcategories de petit comerç i establiment comercial 

mitjà no alimentari, oficines i serveis privats. Magatzems, industrial categoria primera i segona amb 

proporció màxima del 20 % de la unitat de zona. 

 Tots els altres usos queden expressament prohibits. 
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SECCIÓ 2B SUBZONA D’EDIFICACIÓ EN LÍNIA- INTENSITAT II - CLAU 2B 

Article 191 Condicions de l’edificació 
 

1 Tipus d’ordenació  alineació de vial 

2 Nombre màxim de plantes  PB+1PP 

3 Ocupació màxima de parcel·la  50% amb les limitacions marcades als plànols de 

règim jurídic del sòl i qualificació urbanística 

4 Alçada reguladora màxima  7,65 metres 

5 Ocupació de la planta soterrani  70% 

6 La planta soterrani no computa als efectes de la edificabilitat. 

7 Index d’edificabilitat net IEN  El dret d’edificació es determina per l’aplicació directa 

dels paràmetres d’edificació en planta baixa, alçada 

màxima, nombre de plantes i fondària edificable en 

plantes pis, dels plànols d’ordenació. En tot cas no 

podrà ser superior a 1,00m2st/m2s. 

8 Densitat màxima  1hab/100m2 construïts 

 

 

 SECCIÓ 3B SUBZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR – CLAU 3B  

Article 201 Condicions de l’edificació 
1 Tipus d’ordenació                               Edificació aïllada en parcel·la. Es permet aparellar els 

habitatges corresponents a dues parcel·les sempre 

que es redacti un únic projecte d’obres. 

2 Nombre màxim de plantes    PB+1 

3 Alçada reguladora màxima    7,50 metres 

4 Ocupació màxima de parcel·la   PB 50% 

PP 50% 

5 Distància a les partions    3 metres 
6 Edificabilitat neta    0,6 ms/ms 

7 Densitat màxima    1hab./120 m2st 

8 Pel que fa a la coberta s’admet la solució mixta de coberta inclinada i terrassa o coberta plana. 

Admetent-se una superfície de coberta plana o terrassa fins al 50 % del total de la coberta. 

9 Ocupació del subsòl 70% de la superfície de la parcel·la. La planta soterrani no computa a 

efectes de la edificabilitat. 
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7. ORDENACIÓ PROPOSADA 

 

CAPÍTOL 2. ZONES EN SOL URBÀ 

SECCIÓ 1  ZONA EN CASC ANTIC-CLAU 1 

 

Art 177. Condicions d’us 
 

Us principal: residencial amb proporció mínima del 80 % de la qualificació urbanística. S’admet 

tant l’habitatge lliure com el protegit. 

Usos compatibles: hoteler, comerç en les subcategories de petit comerç i establiment comercial 

mitjà no alimentari, oficines i serveis privats. Magatzems, industrial categoria primera i segona amb 

proporció màxima del 20 % de la qualificació urbanística Clau 1a. 

 Tots els altres usos queden expressament prohibits. 

 

       

SECCIÓ 2B SUBZONA D’EDIFICACIÓ EN LÍNIA- INTENSITAT II - CLAU 2B 

Article 191 Condicions de l’edificació 
 

1 Tipus d’ordenació  alineació de vial 

2 Nombre màxim de plantes  PB+1PP 

3 Ocupació màxima de parcel·la  50% amb les limitacions marcades als plànols de 

règim jurídic del sòl i qualificació urbanística 

4 Alçada reguladora màxima  7,65 metres 

5 Ocupació de la planta soterrani  70% 

6 La planta soterrani no computa als efectes de la edificabilitat. 

7 Index d’edificabilitat net IEN  El dret d’edificació es determina per l’aplicació directa 

dels paràmetres d’edificació en planta baixa, alçada 

màxima, nombre de plantes i fondària edificable en 

plantes pis, dels plànols d’ordenació. En tot cas no 

podrà ser superior a 1,00m2st/m2s. 

8 Densitat màxima  1hab/100m2 construïts 

 

9 Distància a les partions    via pública i fons parcel·la = 2 metres 

partions laterals = 2 metres mínim o donar 

compliment als següents punts: 

1.- Que alguna de les edificacions situades en les parcel·les confrontants estigui adossada a 
un partió lateral deixant al descobert una mitgera. En aquests cas caldrà que la nova 
edificació s’adossi a la mitgera existent de forma obligatòria, com a mínim, en els 6 primers 
metres mes propers a l’alineació viària. 
 
2.- Que no existeixin edificacions en les parcel·les limítrofes. En aquest cas es podrà optar a 
situar l’edificació, de forma parcial o total, alineada a vial i/o adossada a un dels partions 
laterals, sempre respectant la resta de paràmetres establerts per a la subzona. 
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 SECCIÓ 3B SUBZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR – CLAU 3B  

Article 201 Condicions de l’edificació 
1 Tipus d’ordenació                               Edificació aïllada en parcel·la. Es permet aparellar els 

habitatges corresponents a dues parcel·les sempre 

que es redacti un únic projecte d’obres. 

2 Nombre màxim de plantes    PB+1 

3 Alçada reguladora màxima    7,50 metres 

4 Ocupació màxima de parcel·la   PB 50% 

PP 50% 

5 Distància a les partions    via pública i fons parcel·la = 2 metres 

partions laterals = 2 metres mínim o donar 

compliment als següents punts: 

1.- Que alguna de les edificacions situades en les parcel·les confrontants estigui adossada a 
un partió lateral deixant al descobert una mitgera. En aquests cas caldrà que la nova 
edificació s’adossi a la mitgera existent de forma obligatòria, com a mínim, en els 6 primers 
metres mes propers a l’alineació viària. 
 
2.- Que no existeixin edificacions en les parcel·les limítrofes. En aquest cas es podrà optar a 
situar l’edificació, de forma parcial o total, alineada a vial i/o adossada a un dels partions 
laterals, sempre respectant la resta de paràmetres establerts per a la subzona. 

 

6 Edificabilitat neta    0,6 ms/ms 

7 Densitat màxima    1hab./120 m2st 

8 Pel que fa a la coberta s’admet la solució mixta de coberta inclinada i terrassa o coberta plana. 

Admetent-se una superfície de coberta plana o terrassa fins al 50 % del total de la coberta. 

9 Ocupació del subsòl 70% de la superfície de la parcel·la. La planta soterrani no computa a 

efectes de la edificabilitat. 

 

S’admeten les separacions a límits de parcel·la inferiors a les establertes, sempre i quan es 
justifiqui adequadament que siguin edificacions existents legalment implantades respecte la data 
d’aprovació definitiva del POUM. 

 

 

8.- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA, MOBILITAT SOSTENIBLE, AFECTACIONS A 
LA MEMORIA SOCIAL I LA NO AFECTACIÓ A L’APROFITAMENT URBANÍSTIC.   
 

 

D’acord amb l’art.59.3.d) D.L. 3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei 

d’urbanisme aprovat pel D.L. 1/2010 de tres d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme  s’ha de 

justificar l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat sostenible i la 

sostenibilitat econòmica i financera de la modificació proposada. 

 

8.1. Antecedents i situació de la modificació puntual 

Hi ha hagut anteriors modificacions puntuals en el municipi d’Os de Balaguer i que afecten 

diferents aspectes de la configuració tan del redactat de l’articulat com de modificacions que 
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afecten a la delimitació gràfica de zones o subzones del municipi. Hi ha hagut alguna modificació 

anterior (núm. 2) d’ajustament d’alineacions o de delimitacions del sol urbà.  

 

8.2.- Proposta d’agenda de feines i treballs de la modificació puntual 

En la tramitació d’aquesta modificació puntual de NNSS per delimitar les noves propostes en 

l’àmbit designat no s’ha cregut necessari fer una agenda amb una previsió de fases per al seu 

desenvolupament ja que la actuació és única i d’efectes merament normatius. Les noves 

alineacions que quedaran grafiades en els plànols de ordenació seran efectives en el moment en 

que qualsevol dels afectats vulgui realitzar algun tipus d’obres en el moment en el qual  s’obligarà a 

adaptar-se a les noves alineacions amb els consequencies respectes als vials existents i finals que 

siguin d’aplicació per part de la situació de les noves alineacions.  

 

8.3.- Avaluació de sostenibilitat econòmica 

Tenint en compte la DT 8a del DL 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refós de las Llei 

d’Urbanisme, es considera que les propostes no tenen cap tipus d’impacte en les finances 

públiques de les administracions responsables en quan la implantació i el manteniment de les 

infraestructures i de la implantació dels serveis necessaris, ja que es tracten de modificacions 

puntuals que no tenen incidència sobre infraestructures i serveis, sinó que simplement reconeix la 

realitat construïda. Com ja hem dit les conseqüències de les noves alineacions en el que respecta 

als afectats, aniran a càrrec d’aquests en el moment en que sol·licitin qualsevol llicencia que afecti 

a aquest punts. 

L’Àmbit d’aquesta modificació d’alineacions és el que està marcat en el plànol d’àmbit règim 

jurídic del sol i de qualificació urbanística.  

Pel que fa a la viabilitat econòmica de la operació podem dir que en aquest cas no li correspon 

l’aplicació de futures contribucions especials ni de cap altre tipus tenint en compte que, l’actuació 

que es proposa d’alineacions en els diferents punts, aniran lligades conjuntament a la cessió 

d’aquests terrenys en que es modifiquen les alineacions, a la total urbanització d’aquestes cessions 

en el moment en que els interessats vulguin desenvolupar les diferents parcel·les afectades.  

Com sigui que la actuació no farà que s’hagin de fer actuacions prèvies de processos 

d’expropiació ni d’altres en els que s’hagin de destinar diners públics, l’Ajuntament no té necessitat 

de preveure disponibilitat de diners públics previs a la actuació ni una re-urbanització, ni d’altres 

tipus en aquest indret i per tant no suposa un impacte en les finances públiques de l’Ajuntament. 

 

8.4.- Mesures per a una mobilitat sostenible 

D’aquesta documentació i de l’àmbit en que es treballa, queda clar que no s’afecta a la 

mobilitat que es determina en el Pla Parcial general si bé, en tot cas es millora la mobilitat i la 

accessibilitat en aquest indret, ja que aquesta alteració de les alineacions millor la mobilitat rodada i 

peatonal i millora les condicions de mobilitat ja que millora la seguretat del transit i la convivència 

entre vialitat i transit rodat en llocs en que la convivència es obligada.. 

 

8.5.- Justificació de la no afectació a la memòria social 
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D’acord amb el Decret 1/2010 en l’article 59, apartat 1-h, que defineix que la memòria social  

ha de contenir els objectius de producció d’habitatge de protecció pública. La modificació que es 

proposa no modifica aquest objectiu, ni te incidència en les referides determinacions atès que no 

afecta a sòl destinat a construcció d’habitatge protegit. 

 

8.6.- Justificació de la no afectació a l’aprofitament urbanístic de la proposta  

Tal i com apareix dibuixat en els plànols de proposta, aquesta no comporta un increment del 

sostre edificable, de la intensitat dels usos o la transformació dels usos ja establerts. Les zones que 

es modifiquen pel canvi de l’alineació, es compensen en la mateixa finca per un altra zona, de 

manera que els metres quadrats que es prenen en un dels costats es compensen amb la mateixa 

superfície per l’altre costat de la mateixa finca. L’increment per la part posterior , per la forma de les 

parcel·les, no implica cap dificultat, ja que es una resta de solar o finca que estava mal escairada 

inicialment i que amb aquesta proposta queda amb un angle recte respecte a la finca objecte i es 

regularitza respecte a la vorera ja existent que ni s’amplia ni es modifica.  En ambdós casos la part 

que es sostreu de vial es compensa donant també una part de vial a la mateixa parcel·la fent-la 

mes regular i a la vegada facilitant l’accessibilitat en un dels seus costats. 

Queda per tant, clarament especificat que no hi ha modificació de l’aprofitament urbanístic.  

Per totes aquestes consideracions, ens sembla que l’objecte d’aquesta modificació compleix 

amb totes les determinacions que li son d’aplicació.  

 

Balaguer, 18 de juny de 2022 

 

El Arquitecte :      L’Arquitecte  

 

 

 

 

 

Santiago Rocaspana i Baró    Ramon Llobera i Serentill 

Núm. Col·legiat 17397-5    Núm. Col·legiat 18574-4 
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