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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

a) Iniciativa, formulació i tramitació 

La present modificació del Pla de millora urbana, està promoguda per l’Ajuntament 
de Torrefarrera, d’acord amb el que estableix l’art. 78.1 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en 
endavant Text refós de la TRLUC. 

La redacció del document ha estat realitzada pels serveis tècnics i jurídics 
municipals, competents segons el que estableix la disposició addicional tretzena del 
Text refós de la LUC. 

 

b) Naturalesa, objecte i abast de la modificació 

Aquest document té per objecte la modificació de les determinacions del vigent Pla 
de millora urbana número 3, pel que té la consideració de modificació de 
planejament derivat. 

L’objectiu d’aquesta modificació és definir els paràmetres d’ordenació de l’edificació 
pel que fa a la implantació en la parcel.la, mantenint l’edificabilitat que resulta de 
l’ordenació vigent i incloure com a ús principal, l’ús sanitari-assistencial. 

 

c) Àmbit d’actuació i titularitat dels terrenys 

L’àmbit d’aquesta Modificació afecta íntegrament i exclusivament al solar que 
conforma el Pla de millora urbana número 3, que es correspon amb la parcel.la 
cadastral 0666001CG0106N0001KP, situada al carrer Camí del Secà número 3.  

La parcel.la és de titularitat municipal, en ple domini, per títol de compravenda.  

Es tracta d’una parcel.la situada al sòl urbà consolidat, que té condició de solar, i es 
troba situada entre el camí del Secà i la carretera N-230. A sud, la parcel.la limita 
amb la parcel.la d’equipaments on es roba la llar d’infants. 

La parcel.la es troba lliure d’edificacions. 
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d) Marc legal 

L’actual sistema legal a Catalunya en matèria urbanística està conformat  pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, pel Decret 305/2006, 
de 18 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,  i pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb 
independència del seu contingut i abast, comporta llur modificació d’acord amb 
l’article 117.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, segons el qual s’aprova el 
Reglament refós de la Llei d’Urbanisme, i la seva tramitació es subjecta al mateix 
procediment que la seva formació d’acord amb l’article 117.3 del referit Reglament i 
amb l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, amb les excepcions i peculiaritats expressades als 
esmentats articles. 

La seva tramitació s’ajustarà al procediment establert a l’article 85 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, i en general als articles que siguin d’aplicació en el Capítol 
II. 

Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic del Títol Tercer de 
la mateixa Llei. L’objecte de la Modificació del Pla de millora urbana s’ajusta a les 
finalitats expressades en l’article 70 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

La Modificació del Pla de millora urbana conté les determinacions pròpies de la seva 
naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, 
plànols i normes corresponents, així com la documentació que es requereix. 

 

e) Antecedents 

En sessió de 16 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va 
aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en 
relació amb la reordenació dels espais lliures i equipaments al centre de la vila i 
acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data 24 d’abril de 2006. En 
aquesta modificació es va delimitar una parcel.la de 4.116 m2, susceptible 
d’aprofitament privat, subjecta a ordenació mitjançant un Pla de millora urbana. 
(RN: 2005/017197/ L). 

En sessió de 16 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va 
aprovar definitivament el Pla de millora urbana número 3 i acordada la seva 
publicació a efectes d’executivitat en data 24 d’abril de 2006. (RN:2005/017476/L). 
En aquest Pla de millora urbana es defineixen dos perímetres reguladors per a la 
implantació de l’edificació en aquesta parcel.la. 

En sessió de 13 de setembre de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
va aprovar definitivament  la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament 
per reordenar l’edificabilitat del tram final de la travessia N-230, la zona industrial i 
la seva regulació d’usos, i adequació parcial del sòl de protecció natural i 
paisatgística del terme municipal de Torrefarrera i publicada a efectes d’executivitat 
en data 3 de novembre de 2006. En aquesta modificació, entre d’altres aspectes, es 
defineix l’alineació màxima respecte de la carretera N-230 de la parcel.la afectada 
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pel Pla de millora urbana número. 3. (RN:2006/023534/L). Aquesta alineació deriva 
del projecte de millora, redactat pel Ministeri de Foment, per a la intersecció de la 
N-230 i l’Avinguda Catalunya afectant a les alineacions d’aquella cruïlla. 

Pel que fa a la titularitat de la parcel.la, a l’any 2006 es va  aprovar la Modificació 
de les Normes subsidiàries del planejament en relació amb la reordenació dels 
espais lliures i equipaments del centre de la vila, un dels objectius d’aquesta 
modificació va ser intercanviar la qualificació d’aquesta parcel.la passant de sòl 
qualificat de sistemes a sòl susceptible d’aprofitament privat, per tal de permutar-la 
posteriorment per terrenys que, juntament amb d’altres, es van destinar a l’escola. 

A l’any 2014 aquesta finca va ser adjudicada en subhasta a una entitat bancària i a 
l’any 2017 l’Ajuntament de Torrefarrera la va comprar per 363.000 euros per tal 
d’atendre possibles necessitats del municipi, atès que es tracta d’una parcel.la que 
per la seva grandària i edificabilitat permesa podia acollir serveis que no es podrien 
implantar en altres punts del nucli urbà. 

 

f) Planejament vigent 

Pla de millora urbana número 3, a la zona situada entre el carrer Camí del Secà i 
carretera N-230, aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme en 
data 16 de febrer de 2006 i acordada la seva publicació als efectes d’executivitat, 
en data 24 d’abril de 2006. 

Les característiques resultants de l’ordenació del sector són les següents: 

Superfície total de l’àmbit: 4.116 m²   

Condicions d’ús:        Ús global: habitatge 

Usos compatibles: els definits als articles 55, 56, 57, 58 de 
les NN.SS. i aparcament vinculat als anteriors. 

Forma d’ordenació:    Edificació aïllada. 

Tipologia:         Plurifamiliar en bloc. 

Nombre màxim de plantes: Pb+4pp. Per sobre de la planta quarta només    
s’admeten la coberta i les dependències de les instal·lacions 
tècniques. 

Alçada reguladora: 17.00 m. La planta baixa podrà disposar-se a una alçada de 
1.50m de la rasant del punt més proper de la vorera del 
Camí del Secà, en cas de destinar-la a ús residencial. 

Ocupació de l’edificació: En plantes baixa i pisos: la dels perímetres reguladors 
definits als plànols “2” i “3”, sense que es puguin sobresortir 
cap mena de vols, existent la disponibilitat corresponent a la 
modalitat de configuració flexible. En planta semisoterrani, es 
pot ampliar l’ocupació en un 30% de la de la planta baixa, 
sense envair la “línia d’edificació” grafiada als plànol “2”. 

Parcel·lació i edificació: Serà un únic solar amb el sostre repartit en dos cossos 
d’edificació identificats “edifici 1” i “edifici 2”  amb els 
següents paràmetres:  
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Regulació de l’espai lliure  privat: L’espai identificat “LP” als plànols, serà destinat a 
usos complementaris de la parcel·la, i no podrà ser adjudicat com a element 
independent, ni mitjançant divisió horitzontal de la propietat. Serà adequat 
predominantment amb elements de jardineria podent admetre, a més de la rampa 
de vehicles al soterrani, una edificació auxiliar en planta baixa de 50m² com a 
màxim i una alçada total màxima de 2,70 metres amb coberta plana destinada a 
usos complementaris de caràcter comunitari. 

Terminis de gestió i edificació: La gestió referent a l’alienació del sòl serà executada 
de manera immediata a l’entrada en vigor del present Pla.  

L’edifici 1, es podrà executar de manera immediata; l’Edifici 2 s’autoritzarà en el 
moment en què el Departament d’Educació emeti informe sobre la no necessitat de 
l’espai a ocupar per part de la Comunitat Educativa.  

La construcció tindrà un termini d’execució de cinc anys a partir de les dates 
anteriors.  

Altres condicionants:  Les entrades de vehicles es produiran obligatòriament pel 
camí del Secà. Per a la resta de determinacions, s’estarà al que disposa la 
normativa de les vigents NN.SS. de Planejament aplicant el principi d’analogia. 
Mentre no es pugui autoritzar la construcció de l’”Edifici 2”, hom instal·larà una 
tanca provisional a càrrec de l’Ajuntament o persona adjudicatària del solar, que 
garanteixi una separació funcional d’usos suficient. 

Pel que fa als usos compatibles, es tracta dels definits als articles 55(habitatge), 
56(hoteler), 57(comercial), 58(oficines i serveis privats) del Text refós articulat de 
les Normes subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 4 de maig de 2005 i acordada la seva 
publicació a efectes d’executivitat en data 11 de juliol de 2005. 

 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

 

a) Descripció de la modificació.  

Ajustar la superfície de l’àmbit a la realitat topogràfica i ajustar, proporcionalment, 
el sostre edificable permès: 

En aquesta modificació s’ajusta la superfície de l’àmbit a la realitat topogràfica, 
passant de 4.116 m2 a 4.103 m2. S’ajusta proporcionalment el sostre edificable, 
mantenint l’edificabilitat en 1,33 m2 sostre/m2 sòl. 

Els ajustos de superfícies derivades de la superfície de real de l’àmbit són els 
següents: 
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  Pla de millora  Modificació Pla de millora 

Àmbit  4.116 m2  4.103  m2 

Sostre total  5.485 m2  5.468  m2 

Edificabilitat  1,333 m2s/m2sòl  1,333  m2s/m2sòl 

 

Permetre que l’edificació es pugui implantar en un perímetre regulador únic. 

Aquesta modificació té per objecte modificar l’ordenació volumètrica de la parcel.la 
que constitueix el Pla de millora urbana número 3, sense  alterar l’aprofitament 
urbanístic vigent. 

L’ordenació aprovada a l’any 2006 defineix dos perímetres reguladors on es poden 
construir les edificacions amb una alçada màxima de planta baixa i quatre plantes 
pis, fora d’aquest perímetres és permet una construcció auxiliar amb una ocupació 
màxima de 25 m2 i una alçada de planta baixa i una planta pis. Aquesta regulació 
responia a una previsible destinació de la parcel.la a l’ús d’habitatge plurifamiliar. 

Els perímetres reguladors s’encabeixen dins de l’àrea delimitada per les separacions 
a façana, a fons de parcel.la i per la línia d’edificació que deriva d’afrontar amb la 
carretera N-230 deixant un espai lliure privat, entre els dos blocs, de 12 metres.  

Estat actual: 

 
 

Atès que l’Ajuntament té interès en alienar aquesta parcel.la amb l’objecte de 
destinar-la a residència per a la gent gran, és necessari que abans de la seva 
alineació sigui possible construir altres tipologies edificatòries que puguin donar 
resposta a les necessitats d’aquest ús, com seria un edifici únic.  

En aquest sentit es proposa que l’edificació es pugui construir dins del perímetre 
delimitat per les separacions ja definides a façana, a fons de parcel.la i per la línia 
d’edificació que deriva d’afrontar amb la carretera N-230, mantenint l’alçada 
màxima i l’edificabilitat permesa actualment, però sense que sigui necessari la 
construcció de dos blocs independents. 

Proposta:  
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La parcel.la es troba en una situació cantonera sense continuïtat física amb la resta 
d’edificacions. Així mateix, és una de les entrades al nucli des de la carretera 
nacional, pel que una edificació singular reforçaria aquesta entrada. 

 

 

 

 

                                                               Parcel.la 

 

 

 

 

 

 

Concretar els usos de serveis assimilant-los als permesos a la Zona 1 i establir com 
a ús principal el sanitari-assistencial. 

Pel que fa als usos, el planejament vigent permet l’ús d’habitatge, l’ús hoteler, l’ús 
comercial i l’ús d’oficines i serveis privats, sense limitació.  

En relació amb l’ús concret sanitari-assistencial, on quedaria classificada una 
residència per a la gent gran de caràcter privat, tot i que podria encabir-se dins 
dels serveis privats, es proposa incloure’l en la regulació de l’àmbit com a ús 
específic, així com concretar la resta de serveis privats. Per tant, en aquesta 
modificació també es proposa incloure com a usos complementaris els permesos a 
la Zona del nucli urbà residencial, clau 1, on es troba inserida la parcel.la, als 
efectes de concretar els usos de serveis que són admesos i per coherència amb la 
resta de la trama. 
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D’altra banda, es proposa incloure l’ús sanitari-assistencial coma ús principal de la 
parcel.la juntament amb l’ús d’habitatge  sense limitar-lo al 50% del sostre com 
passa a la Zona 1, atès que un dels objectius d’aquesta modificació és permetre la 
implantació d’una residència per la gent gran de caràcter privat. 

Els usos compatibles amb l’ús principal a la Zona 1 són:  

Restauració, hoteler, sanitari-assistencial, docent, oficines i serveis, comercial, 
aparcament. Es consideren serveis no molestos i compatibles amb l’ús residencial, 
l’ús esportiu, l’ús sociocultural i la industria urbana. 

D’acord amb l’article 6 i 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació 
d’equipaments comercials, és possible la implantació dels petits establiments (PEC), 
de superfície de venda inferior a 800m2, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ús 
residencial sigui el dominant i, sense arribar a configurar un gran establiment 
comercial (GEC) col.lectiu o un gran establiment comercial territorial (GECT). 

D’acord amb l’article 6 i 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació 
d’equipaments comercials, els establiments comercials singulars (ECS), que 
comprenen els establiments de venda a l’engròs i, els dedicats, essencialment, a la 
venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de 
materials per a la construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i 
vivers, venda de pirotècnia, que es poden implantar en tots els àmbits on el 
planejament admet l’ús comercial. 

Els usos compatibles s’instal·laran, preferentment, en planta baixa, llevat de les 
oficines i despatxos professionals que es podran instal·lar en plantes pis. Estaran 
limitats a l’ocupació del 50% del sostre edificable de la parcel·la. En cas de major 
ocupació s’haurà de redactar un pla de millora urbana que justifiqui la necessitat. 

La modificació proposa incloure aquest mateix redactat a la normativa del Pla de 
millora urbana, amb l’excepció de l’ús sanitari-assistencial que seria ús principal a 
l’igual que l’ús d’habitatge, que es manté per si donat el cas quedés desert el 
concurs, no haver de tornar a modificar el planejament. 

Pel que fa a l’articulat normatiu, les modificacions es concreten en els següents 
punts: 

PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSA 

Superfície total 
de l’àmbit:  

4.116 m²   4.103 m²   

Condicions d’ús:   Ús global: habitatge Principal: habitatge i sanitari 
assistencial 

  Usos compatibles: els definits 
als articles 55(habitatge), 
56(hoteler), 57(comercial), 
58(oficines i serveis privats) de 
les NN.SS. i aparcament 
vinculat als anteriors. 

Compatibles: Restauració, hoteler, 
docent, oficines i serveis, comercial 
(D’acord amb l’article 6 i 9 del Decret 
Llei 1/2009, de 22 de desembre 
d’ordenació d’equipaments comercials 
....), aparcament. Es consideren serveis 
no molestos i compatibles amb l’ús 
residencial, l’ús esportiu, l’ús 
sociocultural i la industria urbana.
Els usos compatibles s’instal·laran, 
preferentment, en planta baixa, llevat 
de les oficines i despatxos professionals 
que es podran instal·lar en plantes pis. 
Estaran limitats a l’ocupació del 50% 
del sostre edificable de la parcel·la. En 
cas de major ocupació s’haurà de 
redactar un pla de millora urbana que 
justifiqui la necessitat. 
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Forma 
d’ordenació: 

Edificació aïllada. Ús habitatge:   Plurifamiliar en bloc 

Tipologia: Plurifamiliar en bloc. Altres usos:      Edificació aïllada 

Nombre màxim 
de plantes: 

Pb+4pp; per sobre de la planta 
quarta només s’admeten  la 
coberta i les dependències de 
les instal.lacions tècniques. 

Pb+4pp; per sobre de la planta quarta 
només s’admeten  la coberta i les 
dependències de les instal.lacions 
tècniques, amb les condicions de 
l’article 33 de les NNSS. S’admet 
coberta plana.

Alçada 
reguladora: 

17.00 m. La planta baixa podrà 
disposar-se a una alçada de 
1.50m de la rasant del punt 
més proper de la vorera del 
Camí del Secà, en cas de 
destinar-la a ús residencial. 

17 m 

Ocupació de 
l’edificació: 

En plantes baixa i pisos: la dels 
perímetres reguladors definits 
als plànols “2” i “3”, sense que 
es puguin sobresortir cap mena 
de vols, existent la disponibilitat 
corresponent a la modalitat de 
configuració flexible. En planta 
semisoterrani, es pot ampliar 
l’ocupació en un 30% de la de 
la planta baixa, sense envair la 
“línia d’edificació” grafiada als 
plànol “2”. 

La definida al plànol de proposta P4, 
resultant de separar-se 5 metres al 
front de parcel.la del carrer Camí del 
Secà, 8 metres a fons de parcel.la i 
l'establerta com a límit de l'edificació 
per al front a la carretera N-230. Fora 
d'aquest perímetre no es permeten vols 
ni edificacions. 

Parcel·lació i 
edificació:  

Serà un únic solar amb el sostre 
repartit en dos cossos 
d’edificació identificats “edifici 
1” i “edifici 2”  amb els 
següents paràmetres:  

Parcel.la indivisible 

   
  Àmbit  Sostre màxim Habitatges Sostre màxim: 5.468 m²     
  Edifici1        2.811 m²        30 Habitatges: 60   
  Solar B        2.624 m²        30 Coberta: S'admet la coberta plana   
  Edificacions  

auxiliars          50 m²  
 

 
  Total PMU    5.435m²         60       
Regulació de 
l’espai lliure  
privat:  

L’espai identificat “LP” als 
plànols, serà destinat a usos 
complementaris de la parcel·la, 
i no podrà ser adjudicat com a 
element independent, ni 
mitjançant divisió horitzontal de 
la propietat. Serà adequat 
predominantment amb 
elements de jardineria podent 
admetre, a més de la rampa de 
vehicles al soterrani, una 
edificació auxiliar en planta 
baixa de 50m² com a màxim i 
una alçada total màxima de 
2,70 metres amb coberta plana 
destinada a usos 
complementaris de caràcter 
comunitari. 

L’espai identificat “LP” als plànols,  no 
es podrà ocupar per l'edificació, llevat 
de la rampa d'accés al soterrani. 

Terminis de 
gestió i 
edificació:  

La gestió referent a l’alienació 
del sòl serà executada de 
manera immediata a l’entrada 
en vigor del present Pla.  

La implantació de l'ús sanitari-
assistencial es durà terme mitjançant 
concurs públic. 
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  L’edifici 1, es podrà executar de 
manera immediata; l’Edifici 2 
s’autoritzarà en el moment en 
què el Departament d’Educació 
emeti informe sobre la no 
necessitat de l’espai a ocupar 
per part de la Comunitat 
Educativa.  

  

 
  La construcció tindrà un termini 

d’execució de cinc anys a partir 
de les dates anteriors.  

  

   
Altres 
condicionants:   

Les entrades de vehicles es 
produiran obligatòriament pel 
camí del Secà. Per a la resta de 
determinacions, s’estarà al que 
disposa la normativa de les 
vigents NN.SS. de Planejament 
aplicant el principi d’analogia. 
Mentre no es pugui autoritzar la 
construcció de l’”Edifici 2”, hom 
instal·larà una tanca provisional 
a càrrec de l’Ajuntament o 
persona adjudicatària del solar, 
que garanteixi una separació 
funcional d’usos suficient. 

Les entrades de vehicles es produiran 
obligatòriament pel camí del Secà. Per 
totes les determinacions no establertes 
en aquesta normativa s'estarà al que 
estableixen les Normes subsidiàries de 
planejament. 

 

b) Justificació de la conveniència i oportunitat de la 
modificació en relació als interessos públics i privats concurrents 

D’acord a l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les propostes de 
modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos 
públics i privats concurrents. 

Es considera que és necessari i convenient dotar el poble de Torrefarrera d’una 
residència d’avis i que la parcel.la inclosa dins del Pla de millora urbana número 3, 
de titularitat municipal,  reuneix les condicions físiques per a la seva implantació. 
No obstant, el municipi no disposa de recursos per a implantar amb mitjans propis 
aquest servei reiteradament sol·licitat pels veïns del poble. 

Està prevista la implantació d’aquest servei mitjançant l'alienació per concurs públic 
de la parcel.la, definint a les bases del concurs les característiques del servei, 
essent una de les condicions per poder presentar-se que un percentatge de les 
places siguin públiques i que es disposi del servei de centre de dia. 

L’oportunitat en relació amb els interessos públics es justifica en l’interès de 
disposar d’aquest servei al municipi. També, la consolidació de l’edificació en 
aquesta parcel.la que ha estat sense cap ús durant els últims 16 anys, situada a la 
façana   principal del poble, millorarà el paisatge urbà de Torrefarrera, cohesionant 
i completant la trama, sense oblidar els ingressos que representarà la seva 
alineació. 

L’oportunitat en relació amb els interessos privats es justifica en l’interès dels 
operadors d’establir-se en aquesta població on no hi ha cap servei d’aquest tipus, 
llevat de la residència existent al nucli de Malpartit. 
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c) Avaluació econòmica i financera i sostenibilitat econòmica 

D’acord amb l’art. 96 del TRLUC la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. 

Així doncs, atès que el present document es proposa la modificació d’un Pla de 
millora urbana en relació amb l’ordenació de l’edificació a la parcel.la, d’acord amb 
l’art. 70 del TRLUC, s'aplica als plans de millora urbana el que estableixen els 
articles 65 i 66 per als plans parcials urbanístics, a excepció del que disposen els 
apartats 3 i 4 de l'article 65 pel que fa a la reserva de sòl, en aquest sentit ha de 
contenir l'avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i justificació 
de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte 
de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris. 

Pel que fa a les despeses: 

L’àmbit del Pla de millora urbana està constituït per una única parcel.la que té 
condició de solar, que no està afectada per cessions, i que es troba lliure de 
càrregues. 

Està prevista l’alienació de la parcel.la mitjançant concurs per tal de destinar-la a la 
construcció d’una residència per a la gent gran, que ha de ser finançada i 
gestionada de forma privada atès que el municipi no disposa de recursos per a 
implantar amb mitjans propis aquest servei, pel que aquesta actuació que no 
implicarà despeses d’urbanització, ni generarà despeses de inversió, ni de 
manteniment per al municipi. 

 

Pel que fa als ingressos:  

La valoració d’aquesta parcel.la ascendeix a 427.921,63 euros, que serà el preu 
base de licitació del concurs, molt per sobre del preu pel qual va ser adquirida a 
l’any 2017, havent estat informat favorablement per part de la Direcció general de 
l’Administració local l’alienació d’aquest bé patrimonial el tràfic jurídic d’aquest bé 
patrimonial.  

Quan la parcel.la passi a ser de titularitat privada també generarà els ingressos 
derivats de l’impost de béns immobles. 

D’altra banda amb la seva venda el municipi es deixarà de fer-se càrrec de les 
despeses de manteniment i neteja del solar. 

Pel que es conclou que, a nivell econòmic, l’actuació ha de tenir un impacte positiu 
en les finances municipals, i sostenible econòmicament per al municipi. 

 

3.  MEMÒRIA SOCIAL 

Per l’abast de la present modificació, en el benentès que únicament s’ajusten 
regulacions referents a l’ordenació volumètrica i a la concreció dels serveis 
permesos a l’àmbit del Pla de millora urbana, principalment per facilitar la 
implantació d’una residència per la gent gran, i que no es modifiquen ni el nombre 
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d’habitatges ni les condicions del sostre residencial previstes al planejament vigent, 
es considera que no s’escau redactar la memòria social. 

 

4.  MEMÒRIA AMBIENTAL 

Aquesta modificació proposa la qualificació ni la classificació de terrenys, ni implica 
modificar aprofitaments, ni altera la ocupació dels sòl,  pel que es considera que la 
seva incidència ambiental és mínima, atès que no hi ha aspectes ambientals 
rellevants que constitueixin diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència, respecte del planejament vigent. Per tant, d’acord amb el que 
s’estableix a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, les 
modificacions de plans i programes, no està sotmesa a avaluació ambiental i el 
document no incorpora informe de sostenibilitat ambiental. 

 

5.  ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 

Als efectes d’allò que es determina el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, aquesta modificació no 
comporta la redacció d’un estudi de la mobilitat generada, atès que no preveu la 
classificació de nous sòls urbans o urbanitzables, ni la implantació de nous usos o 
activitats. 

 

6.  SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES 

D’acord amb el que estableix l’article 73.2 del TRLUC, es delimita un àmbit subjecte 
a suspensió d'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques 
que afecta a la parcel.la situada al carrer Camí del Secà número 3, que constitueix 
l’àmbit del Pla de millora urbana número 3. 

Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències s’extingiran: 

a) Automàticament en el termini de dos anys de l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació. 

b) Amb l'entrada en vigor de la modificació del Pa de millora número 3, en el seu cas, 
amb la denegació de l'aprovació. 

c) En cas que l'administració competent acordi aixecar els efectes de l'acord de 
suspensió. 

 

7.  SERVITUDS AERONÀUTIQUES 

Les  Normes subsidiàries de planejament de Torrefarrera vigents, inclouen en la 
seva Disposició transitòria tercera les determinacions prescrites pels informes de la 
Direcció general d’Aviació civil en les diferents modificacions de planejament 
aprovades anteriorment que afecten a la totalitat del terme municipal, inclòs l’àm, 
pel que no es considera necessari incloure cap article al respecte. 
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8. NORMATIVA 

Es proposa la següent regulació per al Pla de millora urbana número 3. 

Superfície total de l’àmbit:  

4.103 m²   

Condicions d’ús:   

Principal: habitatge i sanitari assistencial 

Compatibles: Restauració, hoteler,  docent, oficines i serveis, 
comercial, aparcament. Es consideren serveis no molestos i 
compatibles amb l’ús residencial, l’ús esportiu, l’ús sociocultural i 
la industria urbana. 

D’acord amb l’article 6 i 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre d’ordenació d’equipaments comercials, és possible la 
implantació dels petits establiments (PEC), de superfície de venda 
inferior a 800m2, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ús residencial 
sigui el dominant i, sense arribar a configurar un gran establiment 
comercial (GEC) col.lectiu o un gran establiment comercial 
territorial (GECT). 

D’acord amb l’article 6 i 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre d’ordenació d’equipaments comercials, els establiments 
comercials singulars (ECS), que comprenen els establiments de 
venda a l’engròs i, els dedicats, essencialment, a la venda 
d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de 
maquinària, de materials per a la construcció i articles de 
sanejament, i els centres de jardineria i vivers, venda de 
pirotècnia, que es poden implantar en tots els àmbits on el 
planejament admet l’ús comercial. 

 

Els usos compatibles s’instal·laran, preferentment, en planta baixa, 
llevat de les oficines i despatxos professionals que es podran 
instal·lar en plantes pis. Estaran limitats a l’ocupació del 50% del 
sostre edificable de la parcel·la. En cas de major ocupació s’haurà 
de redactar un pla de millora urbana que justifiqui la necessitat. 

Tipologia edificatòria: 

Ús habitatge:   Plurifamiliar en bloc 

Altres usos:      Edificació aïllada 

Nombre màxim de plantes: 

Pb+4pp; per sobre de la planta quarta només s’admeten  la 
coberta i les dependències de les instal·lacions tècniques, amb les 
condicions de l’article 33 de les NNSS. S’admet coberta plana. 

Alçada reguladora: 

17 m 

Ocupació de l’edificació: 

La definida al plànol de proposta P4, resultant de separar-se 5 
metres al front de parcel.la del carrer Camí del Secà, 8 metres a 
fons de parcel.la i l'establerta com a límit de l'edificació per al front 
a la carretera N-230. Fora d'aquest perímetre no es permeten vols 
ni edificacions. 
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Parcel.la mínima: 

Parcel.la indivisible     

Sostre màxim:  5.468 m²      

Habitatges:  60    

Regulació de l’espai lliure privat:     

L’espai identificat “LP” al plànol P4,  no es podrà ocupar per 
l'edificació, llevat de la rampa d'accés al soterrani. 

Condicions de gestió: 

La implantació de l'ús sanitari-assistencial es durà terme 
mitjançant concurs públic.    

Altres condicionants: 

Les entrades de vehicles es produiran obligatòriament pel camí del 
Secà. Per totes les determinacions no establertes en aquesta 
normativa s'estarà al que estableixen les Normes subsidiàries de 
planejament. 
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9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 P1  Emplaçament 

 P2  Àmbit d’actuació 

 P3  Planejament vigent 

 P4  Planejament proposat 
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ANNEX 1. DOCUMENT COMPRENSIU 

D’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i les seves posteriors modificacions, 
per tal de garantir la publicitat i participació en els processos de planejament i de 
gestió urbanístics, 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. 

D’acord amb el que estableix l’article 73.2 del TRLUC, es delimita un àmbit subjecte 
a suspensió d'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques 
que afecta a la parcel.la situada al carrer Camí del Secà número 3, que constitueix 
la totalitat de l’àmbit del Pla de millora urbana número 3, representat al plànol P4 
d’aquest document. 

Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències s’extingiran: 
a) Automàticament en el termini de dos anys de l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació. 
b) Amb l'entrada en vigor de la modificació del Pa de millora número 3, en el seu cas, 
amb la denegació de l'aprovació. 
c) En cas que l'administració competent acordi aixecar els efectes de l'acord de 
suspensió. 

Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions. A continuació es resumeixen 
les afectacions normatives que es proposen 

1. Ajustar la superfície de l’àmbit a la realitat topogràfica i ajustar, 
proporcionalment, el sostre edificable permès: 

En aquesta modificació s’ajusta la superfície de l’àmbit a la realitat topogràfica, 
passant de 4.116 m2 a 4.103 m2. S’ajusta proporcionalment el sostre edificable, 
mantenint l’edificabilitat en 1,33 m2 sostre/m2 sòl. 

Els ajustos de superfícies derivades de la superfície de real de l’àmbit són els 
següents: 
  Pla de millora  Modificació Pla de millora 

Àmbit  4.116 m2  4.103  m2 

Sostre total  5.485 m2  5.468  m2 

Edificabilitat  1,333 m2s/m2sòl  1,333  m2s/m2sòl 

 

2. Permetre que l’edificació es pugui implantar en un perímetre regulador únic. 

Aquesta modificació té per objecte modificar l’ordenació volumètrica de la parcel.la 
que constitueix el Pla de millora urbana número 3, sense modificar el sostre que 
ara ja es permet, amb l’objecte de flexibilitzar les condicions en les que es pot 
construir l’edificació per tal de facilitar la construcció d’una residència d’avis. 

Actualment el pla està configurat de forma que es puguin construir dos blocs 
independents amb una alçada de planta baixa i quatre plantes pis, separats i 
envoltats per zona verda privada. Als efectes delimita dos àmbits separats 12 
metres entre ells i separats de tots els límits de la parcel.la. Dins de cadascun 
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d’aquests perímetres es poden construir 30 habitatges, 60 en total, fins esgotar el 
sostre que se li assigna a cada perímetre. Aquesta ordenació responia a la voluntat 
de construir dos blocs plurifamiliars d’habitatges per part dels promotors que van 
esdevenir propietaris de la parcel.la a l’any 2006. 

Després de transcorreguts 11 anys sense que la parcel.la es consolidés per 
l’edificació, l’Ajuntament la va adquirir a l’any 2017 amb l’objecte de poder-la 
destinar a possibles necessitats del municipi. Aquest ús requereix d’altres 
condicions de l’edificació, com és una edificació única, atès que els serveis per al 
seu funcionament es troben centralitzats. Per aquest motiu, es proposa que l’àmbit 
on es pugui implantar l’edifici sigui més gran i no respongui a la obligatorietat de 
construir dos blocs. En tot cas, tant el sostre màxim com l’alçada permesa es 
manté, com també totes les separacions a límits de parcel.la vigents, així com el 
nombre màxim d’habitatges en el cas que finalment  no es pogués implantar la 
residència. 

 Estat actual. Ocupació màxima de l’edificació en dos àmbits: 

 
 

 Proposta. Ocupació màxima de l’edificació en un àmbit:  
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3. Concretar els usos de serveis assimilant-los als permesos a la Zona 1 i 
establir com a ús principal el sanitari-assistencial. 

El Pla de millora vigent que a la parcel.la es puguin implantar els usos dels definits 
als articles 55(habitatge), 56(hoteler), 57(comercial), 58(oficines i serveis privats) i 
aparcament vinculat als anteriors, de les Normes subsidiàries de planejament.  

Tot i que la normativa del Pla no estableix cap limitació en quant al percentatge de 
cadascun dels usos, estableix com a global l’ús d’habitatge. D’altra banda no hi ha 
cap definició del que es considera servei privat, i per tant qualsevol activitat privada 
i podria quedar encabida. Per aquest motiu i per coherència amb la resta de la zona 
en la que es troba la parcel.la, la zona amb Clau 1a i 1b Residencial, es proposa 
establir la mateixa regulació d’usos permesos, on els serveis queden definits i 
limitats, amb la única diferència que es permet destinar tot el sostre de la parcel.la 
a usos sanitari assistencials.  

 Redactat actual de les condicions d’ús: 

Ús global: habitatge 

Usos compatibles: els definits als articles 55(habitatge), 56(hoteler), 57(comercial), 
58(oficines i serveis privats) de les NN.SS. i aparcament vinculat als anteriors. 

 

 Redactat proposat de les condicions d’ús: 

Principal: habitatge i sanitari assistencial 

Compatibles: Restauració, hoteler,  docent, oficines i serveis, comercial (D’acord 
amb l’article 6 i 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació 
d’equipaments comercials ....), aparcament. Es consideren serveis no molestos i 
compatibles amb l’ús residencial, l’ús esportiu, l’ús sociocultural i la industria 
urbana. 

Els usos compatibles s’instal·laran, preferentment, en planta baixa, llevat de les 
oficines i despatxos professionals que es podran instal·lar en plantes pis. Estaran 
limitats a l’ocupació del 50% del sostre edificable de la parcel·la. En cas de major 
ocupació s’haurà de redactar un pla de millora urbana que justifiqui la necessitat. 

 

 

Torrefarrera, a la data que consta a la signatura electrònica. 

Laura Aparicio Cava 

Arquitecte  municipal  

Ajuntament de Torrefarrera 
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