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EDICTE
de 22 de setembre de 2004, sobre una resolució
adoptada pel conseller de Política Territorial i
Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent
al municipi de la Roca del Vallès.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp. 2003/007182/B/00001

Autorització en sòl no urbanitzable per a la cons-
trucció de naus per emmagatzematge i distribució
de productes pirotècnics al paratge de can Cucut,
al terme municipal de la Roca del Vallès

Recurs d’alçada interposat pel senyor Antoni
Rodríguez Saa, actuant en nom i representació
de l’entitat mercantil Ars Pirotecnia, SL, relatiu
a la denegació de l’autorització en sòl no urba-
nitzable per a la construcció de naus per emma-
gatzematge i distribució de productes pirotècnics
al paratge de can Cucut, al terme municipal de
la Roca del Vallès

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar el recurs d’alçada
interposat pel senyor Antoni Rodríguez Saa,
actuant en nom i representació de l’entitat mer-
cantil Ars Pirotecnia, SL, contra l’acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de
data 22 de juliol de 2003, pel qual es va denegar
la sol·licitud d’autorització d’obres en el sòl no
urbanitzable per a la construcció de naus per em-
magatzematge i distribució de productes piro-
tècnics al paratge de Can Cucut de la Roca del
Vallès i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte l’acord impugnat.

—2 Aprovar, de conformitat amb els articles
127 i 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, la sol·licitud d’autorització en sòl no ur-
banitzable per a la construcció de naus per em-
magatzematge i distribució de productes piro-
tècnics al paratge de Can Cucut, d’acord amb el
projecte modificat en la present via de recurs.

—3 Indicar que l’eficàcia de la concessió de la
llicència per part de l’Ajuntament resta condi-
cionada al fet que es faci constar al registre de
la propietat que l’atorgament de la llicència
esgota l’aprofitament urbanístic, deixant sens
efecte l’anterior anotació.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i l’arti-
cle 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’en-
demà de rebre la notificació, sens perjudici que
es pugui interposar qualsevol altre recurs que
es consideri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenci-

ós administratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC.

Barcelona, 22 de setembre de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.266.067)

EDICTE
de 22 de setembre de 2004, sobre una resolució
adoptada pel conseller de Política Territorial i
Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent
al municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp. 2001/001092/G/00001

Revisió del Pla general d’ordenació urbana, al
terme municipal de Girona

Recurs potestatiu de reposició interposat pels
senyors Dolors Coll Blasi i Joan Coll Blasi, re-
latiu a l’aprovació definitiva de la revisió del Pla
general d’ordenació urbana, al terme municipal
de Girona

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar el recurs potestatiu
de reposició interposat pels senyors Dolors Coll
Blasi i Joan Coll Blasi, contra les resolucions del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques de 28 de febrer i 31 de maig de 2002 d’apro-
vació definitiva i conformitat amb el text refós
de la revisió del Pla general d’ordenació urba-
na de Girona i, en conseqüència:

Establir una nova ordenació per a la unitat
d’actuació 34-La Ferradura, tal com es dibuixa
en el plànol annex, amb una fitxa amb les carac-
terístiques següents:

1. Àmbit:
Situat a l’oest del barri de Torre Gironella.
La superfície de l’àmbit és de 13.700 m2.
2. Objectius generals:
Situar els espais destinats a zona verda en

contacte amb el futur parc de Les Pedreres.
Obtenir el sòl destinat a espais lliures a càr-

rec dels promotors.
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Superfície total de l’àmbit: 13.700,00 m2.
Sostre màxim: 1.800 m2.
Ús global: Residencial.
Reserves mínimes de sòl públic: 9.668,00 m2.
Vialitat: 1.461,36 m2.
Espais lliures: 8.206,64 m2.
Sòl màxim d’aprofitament privat (clau 2.3.e):

4.032,00 m2.
4. Condicions de gestió i execució:
La unitat d’actuació s’executarà pel sistema

de compensació.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenci-

ós administratiu, de conformitat amb el que pre-
veuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, i l’article 25 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos a comptar des de l’endemà
de rebre la notificació, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC.

Barcelona, 22 de setembre de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.266.084)

EDICTE
de 27 de setembre de 2004, sobre acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida re-
ferents al municipi de les Borges Blanques.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, en les sessions de 8 de setembre i 10 de març
de 2004, va adoptar, els acords següents:

Exp. 2004/011576/L
Modificació de les Normes subsidiàries del pla-
nejament en relació amb l’article 13.10 de les or-
denances reguladores del polígon industrial de
les Verdunes, al terme municipal de les Borges
Blanques

Acord de 8 de setembre de 2004

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós de la
modificació de les Normes subsidiàries del pla-
nejament en relació amb l’article 13.10 de les or-
denances reguladores del polígon industrial de
les Verdunes, del municipi de les Borges Blan-
ques, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
en compliment de l’acord d’aprovació definitiva
de 10 de març de 2004.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació de-
finitiva de 10 de març de 2004 i les normes ur-
banístiques corresponents, al DOGC a l’efec-
te de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme. L’expedient restarà, per a la
consulta i la informació que preveu l’article 101
de la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Ur-
banisme de Lleida, avinguda de Blondel, núm.
54, tercera planta

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 10 de març de 2004

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:
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—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries del planejament en re-
lació amb l’article 13.10 de les ordenances regu-
ladores del polígon industrial de les Verdunes,
del municipi de les Borges Blanques, promogu-
da i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i la consegüent executivitat, a la pre-
sentació d’un text refós, per duplicat, verificat
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisi-
onal de l’expedient i diligenciat, que incorpori
les prescripcions següents:

1. La distància entre dues activitats de serveis
personals de les incloses a l’article 8 serà de 500
m.

2. L’ús d’hotel i aparthotel s’ha de limitar a
les zones d’indústria aïllada.

—2 Supeditar la publicació de l’acord a la tra-
mesa de la proposta amb suport informàtic i en
format de tractament de textos, en compliment
de l’article 7 del Decret 287/2003, de 4 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa administrativa.

Lleida, 27 de setembre de 2004

JOSEFINA TERÉS I CINCA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida

ANNEX:

Normes urbanístiques de Modificació de les
Normes subsidiàries del planejament en relació
amb l’article 13.10 de les ordenances regulado-
res del polígon industrial de les Verdunes, de les
Borges Blanques

1. Disposicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació

Aquestes ordenances són d’aplicació a la
totalitat de l’àmbit del Pla parcial “Les Verdu-
nes”, al terme municipal de les Borges Blanques,
segons queda delimitat a tots els plànols que
integren el present Pla i que s’acompanyen.

Article 2
Marc legal de referència

Aquestes normes desenvolupen, dins l’àmbit
definit a l’article anterior, les Normes subsidi-
àries de planejament de les Borges Blanques, i
en especial l’acord de la Comissió d’Urbanisme
de Lleida i la resolució del Conseller de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques al recurs d’al-

çada presentat per l’Ajuntament contra l’esmen-
tat acord. En tot cas, i per tot allò que no sigui
de dubtosa interpretació, s’estarà al que deter-
minin les Normes subsidiàries de planejament
de les Borges Blanques.

Article 3
Definició de conceptes

Sempre i quan no quedin expressament de-
finits en aquestes ordenances, els conceptes que
s’hi empren són els definits a la normativa de les
Normes subsidiàries del Planejament de les
Borges Blanques, per tant, no serà admesa cap
altra interpretació.

Article 4
Desenvolupament del Pla

Per al desenvolupament del present Pla par-
cial podran redactar-se estudis de detall, projec-
tes d’urbanització i projecte de reparcel·lació que
respectaran, en tot cas, les determinacions del
Pla parcial i del planejament superior.

Article 5
Estudis de detall

Podran redactar-se estudis de detall amb l’ex-
clusiva finalitat de:

Adaptar o reajustar les alineacions i rasants
d’acord amb l’article 65.3 del reglament de pla-
nejament.

Article 6
Projectes d’urbanització

1. Els projectes d’urbanització podran referir-
se a la totalitat del Pla o a una part significati-
va d’aquest, però també s’admetran projectes
d’urbanització referits a un element urbà de
prou significació i importància.

2. Els projectes d’urbanització no podran
modificar les previsions d’aquest Pla. No obstant,
s’admeten els ajustos necessaris que permetin una
millor adaptació de la vialitat al terreny, sempre
i quan no contradiguin les determinacions del
present Pla parcial.

3. Els projectes d’urbanització que es redac-
tin desenvolupant aquest Pla parcial, hauran
d’ajustar-se al que disposen els articles 67, 68 i
70 del Reglament de Planejament de la Llei del
sòl i a d’altres condicions tècniques que li siguin
d’aplicació.

Article 7
Projectes de parcel·lació

S’haurà de redactar un projecte de parcel·-
lació en el cas que es vulgui modificar el que
determina el present Pla. Aquesta nova parcel·-
lació no suposarà, en cap cas, una modificació
del Pla parcial.

Article 8
Modificacions

Les modificacions del present Pla parcial
hauran de respectar les determinacions per or-
dre de jerarquia, establertes a les Normes sub-
sidiàries de planejament i en el mateix Pla parcial
i s’ajustaran al que prescriu el Títol V del Re-
glament de planejament de la Llei del sòl.

Tampoc seran supòsits de modificació les
petites variacions de les alineacions ocasiona-
des per a la millor adaptació sobre el terreny del
projecte d’urbanització, que no suposin modi-
ficacions en la superfície i, per tant, en l’edifi-
cabilitat de les illes superiors al 3%.

2. Règim urbanístic del sòl

Article 9
Qualificació del sòl

El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla parcial
es qualifica en zones i sistemes.

S’entén per zona aquella part de terreny dins
la qual, i atenent les previsions del present Pla
parcial, es poden exercir els drets relatius a l’edi-
ficació. S’entén per sistemes els terrenys que, en
virtut de l’aplicació dels articles 13 i 84 de la Llei
del sòl, constitueixen l’estructura del sector i són
de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament.

Article 10
Zones

Es defineixen les zones següents:
a) Indústria aïllada I.
b) Indústria aïllada II.
c) Indústria entre mitgeres.

Article 11
Sistemes locals

Es defineixen els següents sistemes:
d) El sistema de viari i aparcament.
e) El sistema de verd públic.
f) El sistema d’equipaments.

3. Normes particulars per a les zones i sistemes

Article 12
Definició de conceptes

1. Alineació de vial:
Línia que separa la vialitat, de titularitat pú-

blica, de l’espai privat.
2. Alineació de l’edificació o línia de façana:
Línia sobre la qual s’ha d’alçar obligatòria-

ment la façana davantera de l’edificació. Pot
coincidir o no amb l’alineació del vial.

3. Pla de referència:
Pla horitzontal teòric a partir del qual se si-

tuarà la cota de la planta baixa i s’amidarà l’al-
çada reguladora màxima de les indústries entre
mitgeres.

4. Alçada reguladora màxima:
És l’alçada que poden assolir les edificacions

i s’amidarà en les indústries aïllades, des de la
cota de paviment de planta o plantes que en cada
punt tinguin la consideració de plantes baixes
i, en les indústries entre mitgeres, des del pla de
referència, fins a la cara superior del darrer sos-
tre o element estructural de coberta. Per sobre
de l’alçada reguladora màxima, solament es
permetran els elements de formació dels pen-
dents de la coberta plana o vessants, i els ele-
ments tècnics de les instal·lacions de l’edifici.

5. Rengle:
Agrupació contínua de naus industrials en-

tre mitgeres.
6. Trams:
Agrupació contínua de naus industrials en-

tre mitgeres amb ràfec o coronament superior
horitzontal i a la mateixa cota.

7. Nombre màxim de plantes:
Nombre màxim de plantes permeses dins de

l’alçada reguladora. S’han de respectar conjun-
tament aquestes dues constants: alçada i nom-
bre de plantes.

8. Planta baixa:
Pis baix de l’edificació, a nivell de sòl, dins dels

límits que aquestes ordenances estableixen per
a cada zona.

9. Planta soterrani:
És la planta situada per dessota la planta que
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tingui la consideració de planta baixa. En cap cas
es permès l’ús d’habitatge, estudi, despatx, ofi-
cina ni altre que exigeixi una permanència con-
tinuada de personal, en aquesta planta.

10. Planta pis:
S’entendrà per planta pis tota planta edificada

situada per damunt de la planta baixa.
11. Ocupació de parcel·la:
És el percentatge que amida la màxima ocu-

pació de la parcel·la per a l’edificació. Compta-
ran també en l’ocupació de la parcel·la, la pro-
jecció vertical sobre el terreny de tots els cossos
i elements sortints de l’edifici.

12. Perímetre màxim d’ocupació:
És aquell límit dins del qual s’ha d’inscriure

l’edificació sense que cap part d’aquest el sobre-
passi.

13. Fondària edificable:
És la distància màxima dins de la qual s’ha

d’inscriure l’edificació. La línia que la defineix
no pot ésser ultrapassada per la façana poste-
rior. S’amida a partir de la línia de façana davan-
tera.

14. Reculades de l’edificació:
Es defineixen dos tipus de reculada:
a) La reculada del cos d’edificació que es

dóna quan tot l’edifici, o la totalitat o part d’una
planta, s’enretira respecte de la línia definida per
l’aplicació de la fondària edificable, amb la fi-
nalitat de no esgotar aquesta.

b) La reculada per motius compositius, que
es dóna quan part o parts de les façanes dels
edificis es retiren 0,30m com a màxim, de la lí-
nia d’edificació o de la que en resulta d’aplicar
la fondària edificable màxima.

15. Mitgeres:
És el mur emplaçat sobre la partió de parcel·la

que va des dels fonaments fins a la coberta, sense
interrupció de continuïtat i sobre el que recauen
les servituds de mitjaneria, ús mancomunat i
impediment d’obertura.

16. Alçada lliure o útil:
L’alçada lliure o alçada útil és la distància que

hi ha del terra al sostre a l’interior d’un local
construït.

17. Ràfec:
És la part de coberta que sobresurt del pla de

la façana per tal de protegir a aquesta de l’ac-
ció directa de la pluja.

18. Edificacions auxiliars:
Es defineix com a edificacions auxiliars o

annexes, a les edificacions independents de la
principal, l’ús de la qual està lligada a aquesta.

19. Espais no edificables:
Es defineix com a espai no edificable el sòl

lliure destinat a aparcament, moll de càrrega o
descàrrega, jardins o emmagatzematge, que en-
volta edificacions i la titularitat del qual és pri-
vada.

20. Pati:
Es defineix com a pati el sòl lliure d’edifica-

cions a la part posterior de les parcel·les desti-
nades a indústria entre mitgeres.

21. Separació de partions:
És la distància que, amidada des de les par-

tions de la parcel·la cap a l’interior d’aquesta,
en defineix unes franges de superfície que no
poden ésser ocupades per l’edificació ni utilit-
zades per l’emmagatzematge.

Article 13
Determinacions comuns a les zones i sistemes

1) Agrupació de parcel·les:
Es permet l’agrupació de parcel·les. L’edifi-

cació sobre la nova parcel·la es regularà segons
les ordenances que corresponguin a la superfície
que en resulti.

2) Alçada reguladora:
L’alçada reguladora màxima es determina en

cada cas. Per sobre d’aquesta alçada es permetrà
que sobresurtin solament les xemeneies i ele-
ments tècnics puntuals. En funció dels proces-
sos de producció es permetran alçades majors
sempre que estiguin degudament justificades,
mitjançant certificat dels Serveis Territorials de
la Conselleria d’Indústria. Es tindrà especial cura
de les condicions estètiques d’aquests elements
que sobresurten.

3) Alçada lliure o útil entre plantes:
L’alçada lliure mínima en locals que hagin

d’estar ocupats per personal, serà de dos amb
cinquanta metres (2,50 m). L’alçada lliure mí-
nima en planta soterrani serà de dos amb vint
metres (2,20 m).

4) Planta soterrani:
1. Es permet la construcció de soterranis en

la mateixa ocupació que la planta baixa.
2. No es permet en planta soterrani l’ús d’ha-

bitatges ni la de locals d’ús permanent de per-
sonal.

3. Les plantes soterrani no es computaran en
l’edificabilitat permesa per a cada parcel·la.

5) Reculades de l’edificació:
El tipus de reculada definit com de cos de

l’edificació solament es permet a les façanes
afectades pel grafisme d’alineació màxima al
plànol núm. 3.

El tipus de reculada per motius compositius
a les parcel·les d’indústria entre mitgeres, es
permet a totes les façanes amb l’única obliga-
torietat de mantenir la línia d’edificació en els
90,00 cm adjacents a la mitgera.

6) Tanques:
— Indústria aïllada:
La tanca del carrer i entre parcel·les veïnes

serà feta amb material massís fins a una alçada
màxima de 0,45 m respecte la cota de la vore-
ra. Per damunt de la part massissa, fins a una
alçada total màxima de 2,00 m, es completarà
amb reixa o filat i/o vegetació d’arbust. La rei-
xa tindrà, com a mínim, un percentatge de buits
del 70%. En tot moment s’haurà d’assegurar la
bona imatge de la tanca. No s’admetran gelosies
ceràmiques o de formigó.

En el cas que el carrer tingui pendent, es di-
vidirà la tanca de manera que aquesta no superi,
en cap cas, l’alçada màxima de 2,00 m.

La construcció del tancament comú a dues
parcel·les anirà a càrrec de la indústria que pri-
mer s’estableixi. La segona li abonarà les des-
peses proporcionals abans de construir-hi qual-
sevol edificació.

— Indústria entre mitgeres:
La tanca del carrer i zona verda, en aquest cas,

serà unitària per a tota la zona d’indústria en-
tre mitgeres.

L’Institut Català del Sòl redactarà el corres-
ponent projecte de tanca, projecte que s’haurà
d’incorporar a tots els expedients d’edificació
que es presentin per aquesta zona.

La tanca posterior i entre veïns serà massis-
sa en una alçada màxima de 2,00 m.

7) Edificacions:
No s’admeten edificacions auxiliars, distintes

de la principal, que suposin un augment del per-
centatge màxim d’ocupació i de l’índex d’edifi-
cabilitat establert.

8) Espais no edificables:

Els espais lliures a l’interior de les parcel·les
podran ésser utilitzats per a estacionaments,
molls de càrrega i descàrrega i emmagatze-
matge controlat, que compleixi amb les sepa-
racions mínimes a les partions, tot i sistema-
titzant-se amb arbrat i jardineria. Els espais
que enfronten els vials podran utilitzar-se ex-
clusivament per a estacionament i/o molls de
càrrega i descàrrega. S’enjardinaran tots els
espais lliures que no tinguin una funció con-
creta i es tindrà especial cura de les franges
que enfronten els vials. En tot cas, el projec-
te d’enjardinament haurà d’acompanyar el
d’edificació per demanar la preceptiva llicèn-
cia. Es preveurà un arbre cada 50,50m2 de
parcel·la no ocupats per l’edificació, com a
mínim, i els molls de càrrega i descàrrega su-
ficients, perquè aquestes operacions puguin
efectuar-se a l’interior de la parcel·la.

En tot moment s’haurà d’assegurar la bona
imatge i conservació dels espais lliures enjardi-
nats o no.

9) Accés:
Es permetrà la construcció d’un gual pavi-

mentat que tindrà la mateixa amplada que la
porta corresponent. Les despeses aniran a càrrec
de l’empresa propietària de la parcel·la.

10) Condicions d’ús:
1. Ús industrial:
L’ús global és l’industrial i d’emmagatzemat-

ge, sempre que per les característiques de l’ac-
tivitat o materials i productes utilitzats, es garan-
teixi que no s’engendren situacions de perill per
a la salut i la seguretat públiques i els efectes
perjudicials al medi siguin degudament corre-
gits. Les activitats industrials no admeses són les
definides com a “insalubres i perilloses” al No-
menclàtor tipificat sobre activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses que desenvolu-
pa el Decret 2414/1981 de 30 de novembre, i que
es valoren en funció de:

I. sorolls i vibracions.
II. fums i pols.
III. emanacions nocives, olors i vapors.
IV. aigües residuals.
V. explosius.
VI. incendis.
VII. malalties contagioses.
VIII. radiacions.
2. Ús comercial:
S’admet l’ús comercial pel que fa als establi-

ments dedicats a la venda de maquinària agrí-
cola, de transport i industrial, així com els es-
tabliments dedicats a exposició de vehicles i
mobles. Aquesta activitat comercial s’admet
quan els establiments industrials veïns siguin de
naturalesa i efectes que no ho impedeixin per
causa d’incompatibilitat entre usos, atesa la
prioritat de l’ús industrial.

3. Habitatges:
Només es permet l’ús d’habitatge per al per-

sonal de vigilància, conservació o guàrdia de l’es-
tabliment, amb un màxim d’un habitatge per
parcel·la.

4. Oficines:
S’admeten només les oficines o despatxos

propis de cada establiment.
5. Sanitari:
S’admet només el de dispensari o centre de

primera assistència, lligat al polígon.
6. Cultural:
S’admeten només els dedicats a la formació

professional relacionats amb l’activitat industrial
de la zona. S’admeten els centres socials i de
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caràcter associatiu i de reunió, al servei del per-
sonal adscrit a la indústria.

Esportiu:
S’admeten només les instal·lacions esportives

per al personal de les empreses de la zona o
sector. Es prohibeix l’ús residencial i els no ex-
pressament admesos a les condicions anteriors,
amb excepció de l’ús d’estacionament i garat-
ge-aparcament.

Serveis personals:
S’admeten les activitats de serveis personals

en les següents modalitats:
Bar-restaurant amb una superfície útil d’aten-

ció al públic màxima de 300 m2 i horari adaptat
a la jornada laboral.

Oficina o corresponsalia bancària, gestoria o
similar, amb una superfície útil màxima de 75 m2.

Comerç en general d’articles al detall tipus
“drugstore”, amb una superfície útil màxima de
75 m2.

Hotels i hotels apartament.
Les condicions de localització seran: entre

cada dues activitats de les previstes al present
punt, seran que la prevista en una segona o
posterior sol·licitud se separarà de les anteriors
una distància de 500 metres amidats en l’eix dels
vials en la trajectòria més curta que les uneix.

L’ús d’hotel i aparthotel es limita a les zones
d’indústria aïllada.

11) Potència:
Es limita la potència a un màxim de 50 W per

metre quadrat de parcel·la. Aquelles indústri-
es que necessitin una potència superior, preveu-
ran les seves pròpies fonts d’alimentació per tal
de cobrir l’excés.

Article 14
Determinacions per als sistemes

1. Sistema de vies i aparcaments:
a) La xarxa viària definida en aquest Pla,

s’executarà d’acord amb les especificacions que
es contenen als plànols pel que fa a la distribu-
ció i amplada de les voravies i carrils circulatoris.

b) Els projectes d’urbanització determinaran
amb tota exactitud les rasants definides, així com
la posició dels punts d’enllumenat públic, boques
de captació d’aigües pluvials i altres serveis ur-
banístics.

2. Sistema de parcs i jardins:
No es permetrà cap mena de construcció,

excepció feta de les relacionades amb el seu ús
de parc o jardí i amb la xarxa elèctrica del po-
lígon. En tot cas tindrà una alçada màxima de
5,00 m i una ocupació inferior al 2%.

3. Sistema d’equipaments:
Està constituït pels terrenys destinats a equi-

paments, compatibles amb l’ús industrial, de
caràcter local, municipal i comarcal.

Es permetrà tot tipus de nova edificació sem-
pre que la seva alçada màxima no superi els 10,00
m (planta baixa i dues plantes pis) i la seva ocu-
pació sigui com a màxim del 50% del solar cor-
responent.

L’edificabilitat màxima permesa serà d’1,00
m2st/m2sòl. Les edificacions s’hauran de sepa-
rar respecte dels carrers i zona verda, 8,00 m i
respecte els altres límits, 5,00 m.

Article 15
Determinacions per a la indústria aïllada I i II:

1. Tipus edificatori:
La zona està destinada a la indústria aïllada,

amb l’edificació separada respecte dels límits de
la parcel·la.

2. Parcel·lació:
La parcel·lació dibuixada al plànol núm. 3 és

indicativa, perquè la definitiva quedarà deter-
minada en el corresponent projecte de parcel·-
lació.

Parcel·la mínima:
Aïllada I: 1.500,00 m2.
Aïllada II: 8.000,00 m2.
Front mínim de parcel·la:
Aïllada I: 25,00 m.
Aïllada II: 60,00 m.
3. Ocupació de parcel·la:
L’ocupació màxima de parcel·la per l’edifica-

ció serà del 60%.
4. Perímetre màxim d’ocupació:
El perímetre màxim d’ocupació, tant de les

construccions principals com de les auxiliars,
vindrà definit per unes línies paral·leles als límits
de la parcel·la situades respecte de l’alineació
vial i zona verda, a 8,00 m i respecte als altres
límits, a 5,00 m, excepte per a les parcel·les que
per motius compositius o adaptació es fixen més
grans.

5. Edificabilitat neta:
L’edificabilitat màxima neta d’edificació de

la parcel·la és d’1,00 m2st/m2sòl.
6. Planta baixa:
La planta baixa serà aquella la cota del pavi-

ment de la qual se situï a un metre, com a mà-
xim, per damunt de la cota del terreny defini-
tiu, anivellat o no. Quan, degut al pendent del
vial, existeixi més d’una planta que se situï dins
dels límits establerts, tindrà consideració de
planta baixa, per a cada tram de front de parcel·-
la, la de posició inferior.

7. Alçada reguladora màxima:
L’alçada reguladora màxima es fixa en deu

metres (10,00 m) per a la indústria aïllada I, i
en quinze metres (15,00 m) per a la indústria
aïllada II.

8. Ús d’habitatge:
Es permetrà la construcció d’un únic habitat-

ge per parcel·la destinat al personal de guarda
i vigilància.

9. Aparcament:
Es preveurà dins de cada parcel·la una pla-

ça d’aparcament per cada 1,5 treballadors o per
cada 200,00 m2 edificats. Cada plaça tindrà una
superfície rectangular mínima de 2,20 m x 4,50
m.

10. Molls de càrrega i descàrrega:
Es preveurà els molls de càrrega i descàrre-

ga necessaris per tal que aquestes operacions es
realitzin sempre a l’interior de la parcel·la i en
cap cas envaeixin l’espai públic.

11. Construccions auxiliars:
Les construccions auxiliars o annexes, inde-

pendents de la principal, únicament s’admeten
en aquesta zona sempre que no superin el per-
centatge màxim d’ocupació i l’índex d’edifica-
bilitat establert i s’ajustin al que s’especifica al
punt 4 d’aquest article 15.

Article 16
Determinacions per a la indústria entre mitgeres

1. Tipus edificatori:
Edificació arrenglerada segons alineació de

vial, tal com es defineix al plànol núm.3.
2. Parcel·lació:
La parcel·lació que es proposa és la que figura

al plànol núm.3. S’admet l’agrupació de parcel·-
les per obtenir-ne de majors dimensions, però
no la subdivisió en d’altre de menors.

Parcel·la mínima: 425,00 m2.

Front mínim de parcel·la: 12,00 m.
3. Línia d’edificació:
Està fixada en el plànol núm. 3.
4. Edificabilitat neta:
L’edificabilitat neta màxima d’edificació de

parcel·la és d’1,10 m2st/m2sòl.
5. Fondària edificable màxima:
La fondària edificable màxima és de trenta-

cinc metres (35,00 m).
6. Pla de referència:
Se situarà a la cota de la vorera en el punt mig

de cada tram.
7. Ocupació de parcel·la:
L’ocupació màxima de la parcel·la ve dona-

da pels gàlibs que s’indiquen al plànol núm.3. El
traçat continu defineix una alineació obligatò-
ria de façana, mentre que el traçat discontinu
defineix únicament l’alineació màxima que en
cap cas es podrà superar.

8. Separació de partions:
Les separacions de les edificacions respecte

dels límits de parcel·la s’especifiquen al plànol
núm. 3.

9. Alçada reguladora màxima i nombre de
plantes:

L’alçada reguladora màxima es fixa en 10,00
m, equivalents a planta baixa i una planta pis.

10. Planta baixa:
La cota del paviment de la planta baixa se

situarà obligatòriament entre dos plans situats
a 0,60 m per sobre i 0,60 m per dessota del pla
de referència.

11. Soterranis:
Es permet la construcció de soterranis en la

mateixa ocupació que la planta baixa.
12. Graonat de l’edificació:
El rengle es podrà graonar de manera que

cadascun dels trams en què es divideixi agrupi
un mínim de dos naus. No obstant, si el pendent
del carrer és igual o inferior a l’1,60%, els ren-
gles de naus afectats s’organitzaran en un sol
tram.

13. Patis:
S’hi prohibeix qualsevol tipus d’edificació.
14. Del projecte de les edificacions:
El projecte de les edificacions de cada rengle

serà unitari.
15. Ús d’habitatge:
No és permet l’ús d’habitatge.
16. Mitgeres:
1. És obligatòria la construcció d’una paret

mitgera de quinze centímetres (15,00cm) com
a mínim, de separació entre naus.

2. Tots els propietaris de parcel·les tenen
l’obligació de construir, en el seu terreny, la paret
mitgera.

3. Els fonaments de tots els elements, estruc-
turals o no, de la nau, han de restar inclosos en
els límits de la parcel·la.

4. En cas que per raons topogràfiques hi hagi
una diferència de nivell entre parcel·les veïnes,
que faci necessària la construcció d’un mur de
contenció de terres, és obligació de tot propie-
tari construir-lo sense ultrapassar els límits de
la parcel·la.

5. En cas que les activitats que es realitzin en
dues naus veïnes puguin comportar un risc d’in-
cendi, tot i que cap de les dues estigui classifi-
cada com d’activitat perillosa, ambdós propie-
taris estaran obligats a fer la paret mitgera de
15,00 cm (en total 30,00 cm) i de prendre les
mesures adients de prevenció d’incendis.

6. Excepcions:
a) Si hi ha acord entre els propietaris de dues
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parcel·les veïnes, es permetrà la construcció
d’una sola paret mitgera (mantenint els 15,00 cm
com a mínim) i, si cal, un sol mur de contenció
de terres.

Es permetrà també la construcció dels fona-
ments i elements estructurals, conjuntament.

b) En el cas que el propietari d’una parcel·-
la, en el moment d’anar a edificar, es trobi edi-
ficada la parcel·la o parcel·les veïnes, i previ
acord amb els veïns, no tindrà necessàriament
l’obligació de construir mitgeres i, en el seu cas,
els murs de contenció, però sí a abonar la mei-
tat de les despeses de la seva construcció.

7. Buits en mitgeres:
No es permet l’obertura de buits en mitgeres.
8. Mitgeres vistes:
Totes les mitgeres que quedin a la vista, tin-

dran la consideració de façanes. El disseny i els
materials a emprar es correspondran a aques-
ta consideració. L’obligació de tractar conveni-
entment les mitgeres que quedin a la vista recau-
rà en aquell que edifiqui en darrer lloc.

Totes les mitgeres al descobert per la no cons-
trucció de la parcel·la veïna, seran revocades i pin-
tades del mateix color que la façana principal.

Article 17
Determinacions per a l’edificació.

1) Cada edificació constituirà sempre un
conjunt arquitectònic únic, amb independència
de la seva possible construcció per fases. El pro-
jecte de l’edificació de les naus a la zona d’in-
dústria aïllada i de cadascun dels rengles a la
zona d’indústria entre mitgeres, serà unitari i
definirà les dimensions, formes, elements estruc-
turals, tancaments i acabats del conjunt edifica-
tori, així com el destí i la urbanització dels es-
pais lliures de la parcel·la.

Així mateix, el tractament dels rètols serà
homogeni per a cadascun dels rengles d’indústria
entre mitgeres, els dissenys dels quals s’especi-
ficarà al corresponent projecte d’edificació.

2) Els espais lliures de la parcel·la no desti-
nats a aparcaments, emmagatzematge o accés,
seran enjardinats i/o arbrats.

3) En el còmput de l’alçada reguladora mà-
xima no s’inclouen les alçades de xemeneies,
antenes i aparells o instal·lacions especials ne-
cessàries per a les funcions de l’activitat a des-
envolupar, sempre que no suposin increment de
l’edificabilitat permesa.

4) Els espais destinats a aparcament podran
ser coberts amb elements de protecció oberts
que no impliquin una obra permanent d’edifi-
cació.

4- Condicions d’higiene, seguretat i salubri-
tat.

Article 18
Aigües residuals

1. Característiques de les aigües residuals:
Amb caràcter general, les aigües residuals que

es generin com a conseqüència dels processos
industrials, compliran les següents condicions:

No contindran substàncies que puguin origi-
nar la mort dels peixos en els canals públics on
es vessin.

No contindran gèrmens patògens de carbú-
ric bacterià, tuberculosi o tifus.

La temperatura de l’aigua serà igual o infe-
rior a 35 graus.

El pH de l’aigua estarà comprès entre 6 i 9.
Les aigües no contindran substàncies colo-

rants.

Les aigües no contindran substàncies tòxiques
de tipus químic, que no són eliminades pel trac-
tament. Els límits de toxicitat seran els que s’es-
tableixen al “Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres; Nocivas y Peligrosas” (Decret
2414/1961 de 30 de novembre).

2. Vessament sense depuració:
Mentre no entri en servei una estació depu-

radora es prohibeixen els vessaments a la xar-
xa de clavegueres d’aigües residuals que per la
seva composició i característiques no puguin
vessar-se al canal públic, d’acord amb la legis-
lació vigent.

Únicament podran vessar-se les aigües no
contaminades. Si, com a conseqüència dels pro-
cessos industrials es generessin aigües contami-
nades, a judici dels Serveis Tècnics municipals,
la indústria vindrà obligada a establir un trac-
tament previ al vessament de la xarxa.

3. Control:
L’Ajuntament de les Borges Blanques esta-

blirà les mesures necessàries per al control dels
vessaments a la xarxa, de les quals derivaran les
corresponents resolucions i sancions.

La inspecció i control a què es refereix aquest
article, comprèn els següents aspectes:

a) Revisió de les instal·lacions.
b) Comprovació d’elements de mesura instal·-

lats.
c) Presa de mostres instantànies o integrades

per a posteriors anàlisis.
d) Realització “in situ” dels mesuraments i

anàlisis adequats.

Article 19
Residus industrials

1) Objecte i classificació:
1. La regulació de l’ús industrial, quant als

residus produïts, deriva de la necessària gestió
d’aquests prèvia a la seva classificació.

2. S’entén a tal efecte que són residus indus-
trials els productes no aprofitables que no són
evacuables a l’atmosfera no com a aigües resi-
duals, l’evacuació de les quals ha de fer-se pels
mitjans adequats a centre de tractament, d’eli-
minació o dipòsit.

3. En funció del seu tractament, eliminació o
dipòsit, els residus industrials es classificaran en:

a) Assimilables a escombraries.
b) Inerts.
c) Perillosos.
d) Molt perillosos.
4. Són assimilables a escombraries els resi-

dus que per la seva naturalesa puguin rebre trac-
tament conjunt amb els residus domèstics.

5. Són residus inerts els que, per la no solu-
bilitat en aigua, ni ser volatilitzables, ni inflama-
bles, no tòxics, no comporten perillositat cap al
mitjà natural.

6. Són residus industrials perillosos els que, en
raó de les seves característiques tòxiques i/o la
concentració, suposen risc greu per al mitjà na-
tural. Són tots aquells materials o mescla d’ells
que puguin ser letals, que no són biodegradables,
que són susceptibles de biomagnificació; els cor-
rosius, els irritants i els tòxics; els inflamables, els
explosius, els radioactius, els que generen fortes
pressions al descompossar-se, els que són dissol-
vents de substàncies tòxiques insolubles a l’aigua,
els productes d’efectes crònics o a llarg termini
i els acumulatius de la cadena tròfica.

7. Són residus industrials molt perillosos els
que en contacte amb el ser humà poden ocasi-
onar lesions o mort.

2) Control previ:
Les indústries queden obligades a comunicar

a l’Ajuntament, conjuntament amb la sol·licitud
de llicència d’activitat, i prèviament a qualsevol
modificació en la producció de residus sòlids, els
següents aspectes:

a) Quantitat i característiques dels residus a
què donarà lloc l’activitat.

b) Forma d’emmagatzematge previ en els
terrenys propis i mesures de seguretat per a la
protecció del medi ambient i de les persones i
per a l’actuació en cas d’accident lligat a la pro-
ducció dels residus, o provocat pel seu emma-
gatzematge i manipulació.

c) Mesures de seguretat previstes en relació
a les operacions de càrrega i descàrrega de re-
sidus i en els accessos d’entrada i de sortida.

d) Instal·lacions pròpies de tractament pre-
vistes en els seu cas.

3) Gestió de residus no perillosos:
1. Residus industrials no assimilables a es-

combraries. Quan la composició i la quantitat
dels residus dificulti la recollida i la indústria
disposi de mitjans per al seu transport a dipò-
sits o instal·lació de tractament, l’Ajuntament
podrà acordar la no integració d’aquests residus
al règim dels residus residencials.

2. Residus industrials inerts. L’Ajuntament
podrà autoritzar l’abocada de residus industrials
inerts al dipòsit municipal amb la periodicitat
que correspongui al volum d’abocada.

4) Gestió de residus perillosos:
1. Residus industrials perillosos. L’Ajunta-

ment adoptarà respecte dels residus industrials
perillosos, una de les mesures següents:

a) L’obligació d’una evacuació regular i pe-
riòdica d’una planta de tractament específic fora
del límit de la indústria, segons un pla d’evacu-
ació aprovat d’acord amb les determinacions de
l’apartat següent.

b) L’obligació d’implantar dins del límit de
la pròpia indústria una instal·lació de tractament
específic per a la neutralització total de la seva
perillositat, segons el que disposa el següent
apartat.

En ambdós casos, s’establiran les mesures de
seguretat per fer front a incompatibilitats entre
matèries i per fer front al transport i manipulació
dels contenidors.

2. L’Ajuntament adoptarà respecte dels re-
sidus industrials molt perillosos, la mesura
d’obligació d’un pla d’evacuació aprovat, que ha
de ser redactat per la mateixa indústria, d’acord
amb les determinacions següents:

Punt de destinació dels residus.
Declaració del tipus de residu i de la seva

composició química, senyalant la seva natura-
lesa, mitjançant un certificat que demostri el
grau de perillositat de forma molt expressa.

Quantitat de pes i volum dels residus a eva-
cuar.

Article 20
Pol·lució atmosfèrica

1. Prohibició:
Els fums, gasos i vapors no pol·lucionaran

l’atmosfera ni desprendran pols que formi dipò-
sits en el sòl. Es prohibeixen totes les emanaci-
ons de fums i gasos nocius. A aquest efecte és
preceptiu el que estableix el “Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres; Nocivas y Pe-
ligrosas” (Decret 2414/1961) de la Llei de Pro-
tecció de l’Ambient Atmosfèric de data de 22
de desembre de 1972, i les Ordres Ministerials
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subsegüents que desenvolupen la dita Llei (De-
cret 833/1975 i Ordres de 10 d’agost de 1976 i 18
d’octubre de 1976).

En tots els casos en què es superin els límits
establerts, la indústria haurà d’efectuar les me-
sures correctores pertinents, resultant aquesta
condició indispensable perquè la seva classificació
correspongui a l’establerta a les Normes subsi-
diàries del planejament de les Borges Blanques.

2. Pols:
La quantitat de pols continguda en pols i gasos

no serà superior a 100 mg per m3. El pes total
de pols emès per una mateixa indústria serà en
tot cas inferior a 50 kg per hora.

La pols no contindrà asbest ni compostos de
cadmi, mercuri, beril·li o plom.

La pols no perjudicarà, en cap cas, la vegeta-
ció ni causarà efectes irritants a les persones o
els animals.

3. Gasos:
Els gasos, fums i vapors no seran nocius. Es

prohibeixen expressament les emanacions de
gas que siguin superiors, en la seva composició,
als següents percentatges:

Més del 2% d’anhídrid sulfurós (SO2), mesu-
rat en volum.

Més del 2% de monòxid de carboni (CO),
mesurat en volum.

Quedaran reduïdes al mínim les concentra-
cions d’òxids de nitrogen (NO2), clor (CL), àcid
sulfhídric (SH2) i hidrocarburs gasosos.

No es permetran gasos o vapors metzinosos.
No es permetran gasos o vapors susceptibles

de crear mescles explosives.
4. Combustible:
Es prohibeix l’ús de combustibles sòlids i lí-

quids que continguin més del 2% de sofre.

Article 21
Sorolls

Per al nivell sonor produït per l’activitat in-
dustrial se senyalen dos límits d’obligat compli-
ment de nivell sonor màxim admissible en de-
cibels (dB) que no podran sobrepassar-se pel
desenvolupament de l’activitat. Un primer límit,
“Nivell sonor màxim exterior”, a mesurar a 1,50
m de la façana; un segon límit, “Nivell màxim
interior”, a comprovar a l’interior amb portes
i finestres tancades. Per a cadascun dels nivells
sonors màxims exterior i interior es fixen valors
per al dia i per la nit. La delimitació de l’hora-
ri de dia i de nit s’estableix a l’ordenança mu-
nicipal. En tot cas, entre les 22 hores i les 8 ho-
res, el nivell admès en el domicili del veí més
afectat, no podrà sobrepassar en més de 3db el
soroll de fons, entenent-se per tal, l’ambiental
sense els valors punta accidentals.

L’amidament del nivell sonor s’efectuarà a
petició de qualsevol afectat per les molèsties de
la indústria.

L’ancoratge de tota màquina o òrgan mòbil
en sòls o estructures susceptibles de produir vi-
bracions, s’efectuarà mitjançant la interposició
de dispositius antivibratoris adequats. La vibra-
ció s’amidarà en Pals per la fórmula: 10 log. 3.200
A2 N2 a la que A és l’amplitud en cm i N és la
freqüència en hertz. La vibració, en cap cas,
excedirà en 5 pal, amidat des dels límits de la nau
industrial.

Article 22
Ràdioactivitat i pertorbacions elèctriques

No es permetrà cap activitat que emeti radi-
acions perilloses o pertorbacions elèctriques que

afectin el funcionament de qualsevol equip o
maquinària, diferents dels que originen aquesta
pertorbació.

Caldrà que acompleixin també les disposici-
ons especials dels organismes competents en la
matèria.

Article 23
Enlluernaments

Des dels límits exteriors de la línia solar o
parcel·la o del solar o edifici mitjaner, pertanyent
als veïns immediats, no podrà ser visible cap en-
lluernament directe o reflectit degut a fonts llu-
minoses de gran intensitat o a processos indus-
trials d’incandescència a altes temperatures, com
són combustió, soldadures o altres. Cap focus
emissor de llum de caràcter fix, bé sigui per acció
directa o reflectida, podrà suposar enlluerna-
ment perillós per a vehicles o vianants que cir-
culin per vies públiques.

Article 24
Olors

No es permetrà cap emissió de gasos, ni la
manipulació de matèries que produeixin olors
en quantitats tal que puguin ser fàcilment detec-
tables, sense instruments, en la línia de la pro-
pietat de la parcel·la des de la que s’emetin
aquestes olors.

Article 25
Risc d’incendi o explosió

S’acomplirà en totes les edificacions i instal·-
lacions del Parc Tecnològic, la Norma Bàsica de
l’Edificació “Condiciones de Protección contra
Incendios en los Edificios” (NBE-CPI-82).

Article 26
Serveis

Es complirà la legislació vigent en matèria de
seguretat i higiene en el treball.

Els serveis sanitaris tindran sempre ventilació
directa i estaran previstos a raó d’un inodor i una
dutxa per cada vint treballadors o fracció. Aquests
serveis estaran disposats de forma que, des de la
sala de treball, siguin accessibles a través d’una
peça intermitja, utilitzable com a vestuari, o per
a la col·locació dels lavabos. El nombre de lavabos
serà d’un per cada deu treballadors.

Article 27
Senyalització exterior

La informació que s’utilitza per a indicar el
trajecte a seguir per tal de trobar un polígon
industrial determinat i, en última instància, una
parcel·la dins d’aquest polígon, així com tota la
informació complementària de serveis que la
complexitat d’un polígon industrial requereix,
configuren el contingut de llur senyalització
exterior.

Per a tot el que fa referència a la senyalitza-
ció exterior, s’estarà a les determinacions que
s’estableixen al quadern de disseny SEPI (Se-
nyalització exterior per a polígons industrials)
senyalitzat per l’Institut Català del Sòl.

(04.268.006)

EDICTE
de 27 de setembre de 2004, sobre acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida re-
ferents al municipi de Balaguer.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida, en les sessions de 8 de setembre de 2004
i 30 d’abril de 2003, va adoptar els acords se-
güents:

Exp. 2003/007381/L
Pla parcial d’ampliació del sector industrial
Campllong, al terme municipal de Balaguer

Acord de 8 de setembre de 2004

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós de Pla
parcial d’ampliació del sector industrial Camp-
llong, del municipi de Balaguer, promogut i tra-
mès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord
d’aprovació definitiva de 30 d’abril de 2003.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació de-
finitiva de 30 d’abril de 2003 i les normes urba-
nístiques corresponents al DOGC, a l’efecte de
la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà, per a la con-
sulta i la informació que preveu l’article 101 de
la llei esmentada, al Servei Territorial d’Urba-
nisme de Lleida, avinguda de Blondel, núm. 54,
tercera planta.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 30 d’abril de 2003

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla parcial
d’ampliació del sector industrial Campllong, de
Balaguer, promogut i tramès per l’Ajuntament,
i supeditar-ne la publicació al DOGC i la con-
següent executivitat, a la presentació d’un text
refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient
i degudament diligenciat, que incorpori les pres-
cripcions següents:

a) Cal adequar les ordenances i els plànols
del Pla parcial substituint la qualificació 5b3a per
una altra de nova, assimilable a la subzona 5b2a,
de nova creació en la modificació que es tramita
simultàniament, però ajustant els paràmetres de
la parcel·lació establint únicament tres parcel·les,
una per cadascun del dos propietaris de l’àmbit
i la tercera destinada a encabir la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà d’acord amb el plànol
06 del Pla parcial i precisant que la seva super-
fície es podrà ajustar en el projecte de compen-
sació.

b) Es fixa com a condició la separació de
l’edificació a 5 metres dels límits d’altres parcel·-
les.

c) Per a la zona d’aprofitament privat indus-
trial cal establir l’obligació de reservar una plaça
d’aparcament en l’interior de les parcel·les per
cada 125 m2 construïts, que és la corresponent
a l’estàndar d’1 plaça/100 m2 construïts, un cop
descomptades les places d’aparcament possibles
en el camí de Vallfogona.

—2 Condicionar, a més, l’eficàcia d’aquest
acord a la presentació davant l’Ajuntament, dins
el termini màxim d’un mes a comptar des que
l’Ajuntament requereixi al promotor, de la ga-
rantia del 12% del total del cost d’implantació
dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanitza-
ció, tal com estableix l’article 81 del Text refós


