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MEMÒRIA
1.- INTRODUCCIÓ
El text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallbona de les Monges,
va ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el
9 de febrer de 2012, acordada la seva publicació el 21 de desembre de 2012 i publicat
el 11 de febrer de 2013, DOGC 6312.
Al llarg d’aquests 5 anys de gestió del POUM, en el sòl urbà, s’han detectat algunes
errades, necessitats d’equipaments o d’ampliació dels ja existents i altres qüestions,
que ara es pretén esmenar. En el sòl no urbanitzable aquesta modificació recull
principalment la presència de serveis tècnics en el territori, (antenes, foses sèptiques,
estacions de bombeig ...) ja existents i no delimitades, o no delimitades
adequadament. Finalment també es rectifiquen dos errors puntuals de la
documentació escrita.
Aquesta primera modificació del POUM es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de
Vallbona de les Monges seguin els criteris de reunions anteriors amb el Servei
Territorial d’Urbanisme de Lleida i toca diversos aspectes que afecten a la
documentació gràfica del sòl urbà de cada un dels tres nuclis de població del
municipi i del seu entorn no urbanitzable. A la documentació escrita, s’afecta la
pàgina 82 de la Normativa i la pàgina 72 del Catàleg de Bens a Protegir.
En el sòl urbà es comptabilitzen 2 modificacions a Montblanquet, 3 modificacions a
Rocallaura i 8 modificacions a Vallbona de les Monges. Les modificacions
vinculades al sòl no urbanitzable a l’entorn de cada nucli son 3 a Montblanquet, 5
Rocallaura i 7 a Vallbona de les Monges
Per tal d’exposar d’una forma ordenada les modificacions es segueixen els següents
criteris:
- Quan les modificacions es refereixen al sòl urbà les anomenem M1a i
s’identifiquen pel número i la inicial del nucli a que es refereixen: M1a.1M,
M1a.2M, M1a.1R, M1a.2R, M1a.1V, M1a.2V......
- Quan les modificacions tenen vinculació amb el sòl no urbanitzable les
anomenem M1b i s’identifiquen també pel número i la inicial del nucli a on
donen servei: M1b.1M....
- Quan les modificacions es refereixen a la documentació escrita les anomenem
M1c i s’identifiquen pel seu número: M1c.1D...
La consulta d’avaluació ambiental d’aquesta Modificació 1, feta sobre el document
de l’Avanç no qüestiona aquestes modificacions i aquest document completa
l’inicialment redactat amb les mateixes modificacions. S’adjunta en annex aquesta
consulta.
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2.- ÀMBIT I CRITERIS DE LA MODIFICACIÓ 1
2.1.- Modificacions en sòl urbà (M1a)
NUCLI DE MONTBLANQUET
Modificació 1M.- Qualificar com Equipament un solar de propietat privada, situat al
carrer la Plaça 3, a la zona oest del sòl urbà. Solar entre mitgeres no edificat, de 68
m2 i actualment qualificat com a Nucli Antic. L’escassa profunditat del solar el fa
poc útil com habitatge i en canvi té una dimensió adequada com equipament del
poble.
Modificació 2M.- Qualificar com a Nucli Antic N0 la part frontal de l’església al
nord del sòl urbà, ara qualificada com Nb. En una superfície de 111 m2, queden fora
d’ordenació les actuals construccions sobre rasant. S’adjunta un annex amb un
informe sobre l’entorn de l’església de Sant Andreu que justifica aquesta actuació.
NUCLI DE ROCALLAURA
Modificació 1R.- Qualificar com Via Pública un solar del carrer Joc 24 al nord del
sòl urbà. Solar de propietat municipal, de 135 m2, amb una construcció agrícola
ruïnosa i actualment qualificat com a Nou Eixample. Aquesta finca estrangula el
carrer Joc dificultant el pas de vehicles i treu visibilitat al espai lliure annex. Aquesta
actuació a la via pública no genera increment d’aprofitament a l’entorn i no es
modifiquen les característiques de les parcelꞏles pròximes o annexes.
Modificació 2R.- Qualificar com Espai Lliure dos solars contigus, de propietat
privada, al carrer dels Països Catalans 2 i 2B al centre del nucli. Finques amb
edificacions ruïnoses i no rehabilitables de 46 i 51 m2 respectivament i actualment
qualificades com a Nucli Antic. Les seves dimensions son poc útils per una tipologia
residencial. S’admet el manteniment parcial de les parets perimetrals en planta
baixa, per tal de no modificar la morfologia de l’entorn. Aquesta actuació no genera
increment d’aprofitament a l’entorn i no es modifiquen les característiques de les
parcelꞏles pròximes o annexes.
Modificació 3R.- Qualificar com Equipament la finca de propietat privada de la plaça
de la Vila 6, al centre del nucli, annexa a la seu de la EMD. Finca de 60 m2,
qualificada de Nucli Antic i destinada a ampliació de la EMD.
NUCLI DE VALLBONA DE LES MONGES
Modificació 1V.- Connexió peatonal directa del carrer Santa Maria amb el carrer
Nou. Afectació total o parcial de dos solars del carrer Rocafort, situats al nord del
nucli, no edificats o edificats precàriament de 78 i 56 m2 respectivament, tots dos
públics, actualment qualificats de Eixample de Nucli i que passen a ser Via Pública.
Els solars son poc útils com habitatge i la nova qualificació permetrà així mateix
algunes places d’aparcament en un àmbit de carrers estrets. El desnivell entre els dos
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àmbits es resoldrà amb escales tal com històricament s’ha fet en 4 altres punts del
nucli per connectar dos carrers longitudinals. S’adjunta en annex la secció del terreny
natural de l’àmbit de la modificació. Aquesta actuació no genera un major
aprofitament a l’entorn i no es modifiquen les característiques de les parcelꞏles
pròximes o annexes.
Modificació 2V.- El pati frontal de l’equipament del carrer Sant Bernat 2, qualificat
com a Sistema Viari, encara forma part de la finca cadastral d’aquest antic molí d’oli
amb una superfície de 108 m2. Aquest cul de sac no té cap interès viari perquè està
encaixonat entre la Riera de Maldanell i carrer Sant Bernat que discorre a un nivell
superior. La modificació subsana aquest error i qualifica com Equipament, també una
part del pati frontal amb una superfície de 38 m2, que es la necessària per els
elements auxiliars que no encaixen dintre de la nau, i sobre tot per la necessitat d’una
coberta plana que allotgi i amagui les unitats exteriors de les bombes de calor. Els 70
m2 restants de pati continuen com a Via Pública i tenen la superfície i profunditat
suficient per estacionaments ocasionals fora de la calçada.
Modificació 3V.- Una petita part del sector EQp COOP al oest del nucli, forma part
de la Parcelꞏla 62, Polígon 2 en sòl no urbanitzable i no té cap vinculació amb
l’equipament. Subsanar l’error i excloure els 130 m2 del sòl urbà. Aquesta
modificació difereix de la presentada en el Avanç arrel de la proposta presentada per
la Sra. Mercè Miró Martí el 16-07-2018, que s’ha verificat que s’ajusta a la realitat.
Modificació 4V.- Qualificar d’Equipament la finca de Prat de la Riba 4 al centre del
nucli, per ampliar l’actual equipament del Centre de Recursos. Finca de propietat
municipal, qualificada actualment com a Nucli Antic, amb una superfície de 44 m2.
Modificació 5V.- Qualificar d’Equipament la finca de Prat de la Riba 1 al centre del
nucli, per ampliar l’edifici de l’Ajuntament. Finca de propietat municipal, qualificada
com a Nucli Antic, amb una superfície de 95 m2.
Modificació 6V.- En el extrem nord est del Monestir un petit espai de 47 m2
qualificat actualment de sistema viari, forma part del recinte tancat del propi
Monestir. Subsanar l’error.
Modificació 7V.- Qualificar de Via Pública la finca del Raval del Tallat 43 al est del
nucli. Finca de propietat privada de 128 m2 amb construcció ruïnosa, situada al punt
mig d’un front continu edificat de 245 metres, qualificada d’Eixample de Nucli.
Formació d’una connexió peatonal entre el Raval del Tallat i una franja boscosa
posterior sense pendent. Degut a la topografia el solar es poc útil per habitatge i es
creu pertinent obrir aquesta visual i pas peatonal. El desnivell entre els dos àmbits es
resoldrà amb escales tal com històricament s’ha fet en 4 altres punts del nucli per
connectar dos carrers longitudinals. S’adjunta en annex la secció del terreny natural
de l’àmbit de la modificació. Aquesta actuació no genera un major aprofitament a
l’entorn i no es modifiquen les característiques de les parcelꞏles pròximes o annexes.
Modificació 8V.- Delimitar realment el camí d’accés a la estació de bombeig al est
del nucli i passar 69 m2 de Eixample del Nucli ENb a Via Pública. Subsanar l’error

MODIFICACIÓ PUNTUAL 1

POUM VALLBONA DE LES MONGES

5

2.2.-Modificacions vinculades al sòl no urbanitzable (M1b)
ENTORN DE MONTBLANQUET
Modificació 1M.- Qualificar de ST el sector del pou i zona de bombeig i de EQ
l’antic camp de futbol. Polígon 6, Parcelꞏla 31 situat al oest del nucli en sòl no
urbanitzable, amb 378 m2 de zona de bombeig i 880 m2 de camp de futbol.
Actualment aquest parcelꞏla de 1258 m2 forma part de l’Àmbit de Valls Agrícoles.
Modificació 2M.- Qualificar de ST el sector de la font vella. Polígon 6, Parcelꞏla
9024 situada al sud oest del nucli en sòl no urbanitzable, amb 126 m2 i 50 m2 de la
Parcelꞏla 50 del mateix Polígon. Actualment aquest sector forma part de l’Àmbit
Conreat i dels Sòls de Pendent Elevada
Modificació 3M.- Qualificar de ST el dipòsit d’incendis. Es situa al nord del nucli en
sòl no urbanitzable, a l’interior la Parcelꞏla 438 del Polígon 2, ocupant 576 m2.
Actualment aquest sector forma part de l’Àmbit Conreat.
ENTORN DE ROCALLAURA
Modificació 1R.- Qualificar de ST el sector de l’antena. Polígon 7, Parcelꞏla 143
situada al nord del nucli en sòl no urbanitzable, amb 70 m2. Actualment aquest
sector forma part de l’Àmbit Conreat.
Modificació 2R.- Qualificar de ST el sector de la fosa sèptica nord en sòl no
urbanitzable. Es delimita l’àmbit estricte dintre del Polígon 7, parcelꞏla 90 situada al
nord del nucli, amb una superfície aproximada de 20 m2. Actualment aquest sector
es troba dintre de l’Àmbit Conreat i també dintre del Recinte de Protecció
Paisatgística del Nucli.
Modificació 3R.- Qualificar de ST el sector dels dipòsits. Polígon 7, Parcelꞏles 105 i
106 situades al est del nucli en sòl no urbanitzable, de 3605 i 2586 m2
respectivament. Actualment aquest sector es troba majoritàriament dintre de l’Àmbit
Conreat, parcialment dintre de l’Àmbit de Valls Agrícoles i també parcialment dintre
del Recinte de Protecció Paisatgística del Nucli.
Modificació 4R.- Qualificar de ST el sector de la fosa sèptica sud en sòl no
urbanitzable. Es delimita l’àmbit estricte dintre del Polígon 10, Parcelꞏla 12, situada
al sud del nucli, amb una superfície aproximada de 20 m2. Actualment aquest sector
es troba dintre de l’Àmbit de Valls Agrícoles i també dintre del Recinte de Protecció
Paisatgística del Nucli.
Modificació 5R.- Qualificar de EQ el sector del magatzem i bàscula municipal.
Polígon 8, Parcelꞏles 29 i 31 situades al sud est del nucli en sòl no urbanitzable, de
962 i 139 m2 respectivament. Actualment aquest sector es troba dintre de l’Àmbit
Conreat i també dintre del Recinte de Protecció Paisatgística del Nucli.
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Modificació 6R.- Qualificar de ST la depuradora del sector del balneari. Situada al
peu de la carretera de Vallbona a Rocallaura, en sòl no urbanitzable, ocupa l’extrem
nord oest de la finca del Polígon 4, Parcelꞏla 49, amb una superfície aproximada de
1.000 m2, haurà de servir també per donar servei al disseminat que es troba fora del
nucli de Rocallaura. Actualment aquest sector es troba parcialment dintre de l’Àmbit
de Valls Agrícoles i parcialment dintre de l’Àmbit del Balneari de Rocallaura.
També està dintre de l’Àmbit de Protecció Viaria.
ENTORN DE VALLBONA DE LES MONGES
Modificació 1V.- Qualificar de EQ una franja al nord del cementiri, de propietat
municipal i de 940 m2, per tal de permetre una sala de vetlla, aparcament i futures
ampliacions del recinte, amb la modificació dels límits del sòl urbà. Aquesta franja
coincideix amb el primer dels bancals, d’ aproximadament 10 metres d’amplada,
que es situen darrera el cementiri, dintre de l’Àmbit Conreat i també dintre del
Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir. Actualment està delimitat l’àmbit
estricte del cementiri i per la seva ubicació a peu de carretera impedeix l’aparcament.
La modificació proposa:
- Delimitar una part del Polígon 3, Parcelꞏla 53 sense entrar en els Sols de
Pendent Elevada (clau SPE) per la construcció immediata de l’aparcament i
sala de vetlla i per una futura ampliació del recinte
- Nova delimitació de l’àmbit de protecció del cementiri
- Nova delimitació de la línea d’afectació de la carretera davant del cementiri
Modificació 2V .- Delimitar i qualificar de ST l’àmbit real de la depuradora situada
al nord oest del nucli en sòl no urbanitzable Actualment està qualificat únicament
l’espai edificat. Polígon 3, Parcelꞏla 34, situada al oest del nucli, amb 814 m2.
Actualment aquest sector es troba dintre de l’Àmbit de Valls Agrícoles i també dintre
del Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir. Aquesta infraestructura es troba
dintre del Sistema Hidrogràfic.
Modificació 3V.- Delimitar i qualificar de ST l’àmbit real dels dipòsits situats al
nord del nucli en sòl no urbanitzable. Actualment està delimitat un dipòsit i la realitat
es un recinte tancat amb 3 dipòsits i una caseta més una caseta externa al recinte.
Polígon 3, Parcelꞏla 231 amb 1100 m2 i una caseta dintre del Polígon 3, Parcelꞏla 84,
situades al nord del nucli. Aquest sector es troba actualment dintre de l’Àmbit
Conreat i també dintre del Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir.
Modificació 4V.- Sector Camí de la Riera al sud est del nucli:
- Passen a SNU els terrenys urbans situats al extrem sud est del Monestir
- Tota la finca entre la riera, el camí i la tanca del Monestir queda com a Espais
Lliures
- S’exclou l’equipament indefinit que estava dintre de la finca tant per la seva
difícil integració paisatgística, com per l’absència d’ús concret
- Es manté l’àmbit del camí delimitat en el POUM, si be es redirigeix el seu
extrem sud cap al pont sobre la riera
- Es descarta per innecessari, un nou pont sobre la riera amb una nova ubicació
i es manté l’actual
- Es delimita i qualifica de EQ , l’àmbit real dels safareigs vells
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El resultat final de la proposta representa 1471 m2 que deixen de ser
Equipament, 1476 m2 de increment dels Espais Lliures i 280 m2 de
increment de l’Equipament del safareig. La disminució total d’equipament es:
280-1471= 1191 m2

Modificació 5V.- Qualificar com a ST el pou del Manco i camí d’accés. El pou i
accés situat al sud est del nucli en sòl no urbanitzable, son la totalitat del Polígon 2,
Parcelꞏla 153 amb 264 m2. Aquest sector es troba actualment dintre de l’Àmbit de
Valls Agrícoles i també dintre del Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir.
Aquesta infraestructura es troba dintre del Sistema Hidrogràfic.
Modificació 6V i 7V.- Qualificar de ST els pous de la Mina, de la Torre i l’estació de
bombeig de la Vall del Corb. Els pous estan dintre del Polígon 2, parcelꞏla 235 i
l’estació de bombeig ocupa la totalitat del Polígon 2, Parcelꞏla 498 m2 amb 338 m2.
Es situen al est del nucli en sòl no urbanitzable i actualment es troba dintre de
l’Àmbit de Valls Agrícoles. Aquestes infraestructures es troben dintre del Sistema
Hidrogràfic.
2.3.- Modificacions referides a la normativa (M1c)
Modificació 1D.- la fitxa CBP.37 corresponent a l’església de Sant Andreu de
Montblanquet, (pag. 72 del Catàleg) té la imatge de localització equivocada.
Subsanar l’error.
Modificació 2D.- A les Normes urbanístiques, l’article 115. Construccions
ramaderes, apartat 3, (pag. 82 de les Normes) només prohibeix les explotacions
intensives properes als nuclis. Suprimir la frase “de caràcter intensiu” per tal de que
totes les explotacions respectin les distàncies, com es preceptiu.
3.- JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ
En el sòl urbà les diferents modificacions, es centren a subsanar errors detectats,
ampliar equipaments ja existents (Ajuntament, Centre de Recursos, EMD) o a
actuacions viàries. Moltes d’aquestes actuacions es fan en terrenys municipals i tant
en aquest cas com quan es preveu una expropiació, la actuació es proposa sempre
que ha estat possible en solars sense construcció o de construcció ruïnosa i en la que
es poc viable una construcció residencial convencional, principalment per poca
profunditat o molt desnivell entre el davant i el darrera. S’ajunta certificat de
Secretaria justificant que son municipals les finques que aquest document considera
com a tals i un informe també de Secretaria justificant la viabilitat econòmica de les
expropiacions i de les actuacions que precisen una posterior urbanització.
Fora dels nuclis, les infraestructures de serveis tècnics i els equipaments existents
que el POUM no va definir s’incorporen al planejament. L’article 47.4 del TRLUC
defineix: “El sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques per
destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar
en el medi rural”. Totes les modificacions eren sectors ja existents i no delimitats

MODIFICACIÓ PUNTUAL 1

POUM VALLBONA DE LES MONGES

8

excepte la depuradora , els dipòsits i els safareigs vells (M1b.2V, M1b.3V i M1b.4V)
que ja estaven delimitats, però inadequadament i el cementiri (M1b.1V) que tenia
ladelimitació estricta del recinte tancat. Es considera que totes aquestes
infraestructures i equipaments que es delimiten encaixen en les prescripcions de
l’article 47.4 del TRLUC inclosos la depuradora i els pous que es troben dintre del
Sistema Hidrogràfic.
4.- VIABILITAT LEGAL DE LA MODIFICACIÓ
El marc urbanístic i legal ve donat pel que disposen la legislació catalana a través del
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, el Reglament de la Llei
d’Urbanisme del Decret 305/2006 de 18 de juliol i la Llei del Sòl Estatal 8/2007 de 28
de maig.
El conjunt d’actuacions que es proposen, és de caràcter molt puntual i no modifica
sistemes urbanístics d’espais lliures o d’equipaments esportius, ni suposa cap
increment del sostre edificable, densitat, ni transformacions significatives. Tampoc es
proposa una nova ordenació no coherent d’acord amb el model establert pel
planejament urbanístic i per tant es considera que es viable legalment aquesta
modificació.
Les modificacions de planejament i la seva justificació queden principalment
recollides als articles 94 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010:
Article 94
Vigència indefinida del planejament urbanístic
EI planejament urbanístic, atès que es una disposició administrativa de caràcter general, te vigència
indefinida i es susceptible de suspensió, modificació i revisió.
Article 95
Revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal
1. Els plans d’ordenació urbanística municipal son objecte de revisió en complir-se el termini que s'hi
fixa o en produir-se les circumstàncies que a aquest fi s'hi especifiquen.
2. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques, si les circumstàncies ho exigeixen,
pot ordenar, amb l’informe previ de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, i havent concedit audiència
als ens locals afectats, la revisió anticipada d'un pia d’ordenació urbanística municipal d'ofici, autoritzarla
a instancia dels ens locals afectats o be acordar-la a instancia de les entitats urbanístiques especials o
dels departaments interessats.
3. L’autorització demanada per les entitats locals afectades a que es refereix I'apartat 2 s’entén
atorgada si transcorren tres mesos des que es va presentar a tràmit sense que se n'hagi notificat la
resolució.
4. Son circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió d'un pla d’ordenació urbanística
municipal, sens perjudici de la tramitació d'una modificació puntual quan s'escaigui, les disfuncions
entre les disposicions del pia d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sol per crear
habitatges o per establir activitats econòmiques.
5. En tots els casos, es una revisió del planejament general l’adopció de nous criteris respecte a
I'estructura general i orgànica o el model d’ordenació o de classificació del sol preestablerts, i també
l’alteració del planejament general vi gent que consisteix en la modificació de la classificació del sol no
urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres
anys anteriors, un increment superior al 20% de fa suma de la superfície del sol classificat pel
planejament general com a sol urbà i del classificat com a sol urbanitzable que ja disposi de les obres
d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal ales determinacions dels
plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del planejament general municipal.
Article 96
Modificació de les figures del planejament urbanístic
La modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic se subjecta ales
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s'estableixin per reglament i
les particularitats següents:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals
quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a ‘ajuntament afectat per la modificació d'acordarne
l’aprovació inicial i l’aprovar-lo provisional.
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b) Les modificacions de Is sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius
resten subjectes al procediment que estableix I'article 98; en el cas de manca de resolució definitiva
dins de termini, s’entén denegada la modificació.
c) Les modificacions d'instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del sostre
edificable, de la densitat de I'ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja
establerts, resten subjectes ales particularitats que estableixen els articles 99 i 100.
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 76.1 i
83.1, no son exigibles ales modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de
les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipals que es refereixin únicament a
determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades pel pia director. En aquests
casos, el tràmit d'informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l'àmbit
territorial respectiu s'ha d'efectuar simultàniament al tràmit d’informació publica de la proposta de
modificació aprovada inicialment.
Article 97
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic
1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la
necessitat de la iniciativa, i I'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de
la proposta I, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.
2. A I'efecte del que estableix I'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents:
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de I'ús residencial o de la intensitat
dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament
anterior no s'hagi executat i es tracti de terrenys, be de titularitat publica on s'hagi adjudicat la
concessió de la gestió urbanística, be de titularitat privada que en els cine anys anteriors van formar
part d'un patrimoni públic de sol i d'habitatge, sense que hi concorrin circumstancies sobrevingudes que
objectivament en legitimin la modificació.
b) Quan l’ordenació proposada no es coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic
sostenible.
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes
d’ordenació territorial.
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics.
2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi
ha una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits següents:
a) 5'ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació al
manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals.
b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sols qualificats de sistema
d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels estàndards mínims
legals, llevat que la qualificació de sistema d'equipament se substitueixi per fa d'habitatge dotacional
públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei.
c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d'un equipament de titularitat publica, no es
poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels usos propis
d'aquesta qualificació, i si els sols ja eren de titularitat publica s'ha de garantir aquesta titularitat per als
no us terrenys que es proposa de qualificar d'equipaments abans que la modificació sigui executiva.
d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l'àmbit del pla, de la superfície dels sols qualificats
d'equipaments de titularitat publica, Ia reducció ha de quedar convenientment justificada en virtut de
qualsevol de les circumstancies següents:
Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front ales necessitats.
5egon. Per la innecessari etat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la qualificació,
pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de titularitat publica.
Tercer. Per l'interès públic prevalent de destinar els sols a un altre sistema urbanístic públic.
e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sols que ja son de titularitat
publica mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de titularitat privada, la modificació ha
de garantir la titularitat publica dels sols abans que la modificació sigui executiva.
3. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre la
instalꞏlació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si comporten
la desafectació de sols reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d'espais privats in edificables, han de
justificar:
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució,
b) EI manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics establerts
per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es
dona aquest supòsit,
c) EI manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions
veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions.
4. En els casos a que fa referenda I'apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no
computen a efectes del volum edificable de la parcelꞏla ni de les distancies mínimes de l'edificació als
límits de la parcelꞏla, a d'altres edificacions o a la via publica.
Article 98
Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius
1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús
urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i
de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats
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d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi
l'interès prevalent de Ilur destinació a espai lliure o zona verda.
2. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques aprova definitivament la modificació
de les figures de planejament a que fa referenda I'apartat 1, amb I'informe previ favorable de la
comissió territorial d'urbanisme competent i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
3. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques, no obstant el que disposa I'apartat 2,
en el cas que un ten; del nombre legal de persones membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya
ho solꞏliciti, ha de sotmetre I'expedient de modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En
aquest supòsit, la resolució definitiva de I'expedient correspon al Govern i només pot esser aprovatòria
si I'informe de la Comissió Jurídica Assessora es favorable.
4. La resolució definitiva de les modificacions a que fa referenda I'apartat 1 s'ha d'adoptar en el termini
de dos mesos des de l’emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha
adoptat cap resolució expressa, s’entén que la modificació ha estat denegada.
5. La tramitació regulada per I'apartat 2 no s'aplica ales modificacions esmentades que siguin incloses
en el procediment de revisto d'un pia d’ordenació urbanística municipal, ni tampoc als ajustos en la
delimitació dels espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el
territori.
6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria pertinent, i
mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que estableix aquest article.
Article 99
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre
edificable, de fa densitat de I'ús residencial o de fa intensitat, o fa transformació dels usos
1. Les modificacions d'instruments de planejament general que comportin un increment del sostre
edificable, de la densitat de I'us residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos
establerts anteriorment han d'incloure en la documentació les especificacions següents:
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades, publiques
o privades, durant els cine anys anteriors a I'inici del procediment de modificació, i els títols en virtut
dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la
memòria d'una relació d'aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la
Propietat i, si s'escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca d'identificació del propietari en el
Registre de la Propietat s'han de fer constar les dades del cadastre. També s'ha de fer constar a la
memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat.
b) La previsió, en el document de I'agenda o del programa d’actuació del pia, de l'execució immediata
del planejament i I'establiment del termini concret per a aquesta execuclo, el qual ha d'esser
proporcionat a la magnitud de l'actuació.
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de I'operació, en la qual s'ha de justificar, en termes
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.
Aquesta avaluació s'ha d'incloure en el document de l’avaluar-lo econòmica i financera, com a separata.
2. Les modificacions d'instruments de planejament general a que fa referència I'apartat 1 resten també
subjectes ales particularitats i tenen els efectes següents:
a) Si les determinacions del planejament general que s'han de modificar tenen una vigència inferior a
cinc anys, requereixen I'informe favorable de la comissió territorial d'urbanisme competent, abans de la
tramitació, L'informe ha d'esser demanat per l'administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès
en sentit favorable si transcorren tres mesos des que es va solꞏlicitar sense que s'hagi notificat. Els
motius que justifiquen la modificació han d'estar explicitats convenientment en la solꞏlicitud d'informe i
s'han de fonamentar en raons d’Interès públic degudament enumerades i objectivades.
b) L’ incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres
d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que I'administració actuant adopti les
mesures necessàries perquè l’actuació s'executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació.
3. Si les modificacions d'instruments de planejament general comporten un increment de sostre
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sol amb
aprofitament, han d'establir el percentatge de cessió del 15% de I'increment de I'aprofitament
urbanístic.
Article 100
Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a
sistemes urbanístics
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable,
en el cas de sol urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les
reserves per a equipaments determinats per I'article 65.3 i 4, i, en el cas de sol urbà, s'ha de preveure
una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre
residencial i de 5 m2 per cada 100 m2 de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha
d’aplicar el que estableix I'article 65.5. Ames, si cal, s'ha de reservar sol per a equipaments públics en
la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de la modificació.
2. Quan la modificació del planejament comporta I'augment de la densitat de l’ús residencial, sense
increment de I'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes
d'espais lliures i equipaments de 10 m2, com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que I'augment de
densitat es destini a habitatges de protecció publica i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta
d'aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva
complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit
d’actuació, es pot substituir per I'equivalent del seu valor econòmic, que ‘ajuntament competent ha de
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova creació en
el municipi.
3. En sol urbà, quan la modificació del planejament te per objecte la reordenació general d'un àmbit que
comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una reserva
mínima de 22,5 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i
equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m2 de sol per cada 100 m2 de
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sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m2 de sol per cada 100 m2 de sostre
destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit, Als
efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó
de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que
estableix I'article 65.5.
4. Quan la modificació del planejament te per objecte una actuació aïllada de dotacló s'han
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles
següents:
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves
mínimes que estableix I'apartat 3.
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament.
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin embalcar en el mateix
àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per I'equivalent del seu valor econòmic,
que ‘ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constitut per adquirir espais lliures o
equipaments de nova creació en el municipi.

5.- QUADRE DE SUPERFÍCIES MODIFICADES
En el quadre que segueix es mostra les variacions que comporten les modificacions en
el terme municipal, o sigui els increment o disminucions respecte l’estat del
planejament vigent. Es quantifiquen les variacions en sòl residencial, en equipament
(urbà i no urbanitzable), en espai lliure (urbà i no urbanitzable) en viari i en el
Monestir
MODIFICACIÓ SÒL RESIDENCIAL EQUIPAMENT ESPAI LLIURE VIARI
M1a.1M
M1a.2M
M1a.1R
M1a.2R
M1a.3R
M1a.1V
M1a.2V
M1a.3V
M1a.4V
M1a.5V
M1a.6V
M1a.7V
M1a.8V
M1b.1M
M1b.5R
M1b.1V
M1b.4V
TOTAL

-68,00 m2

MONESTIR

+68,00 m2

-135,00 m2
-97,00 m2
-60,00 m2
-134,00 m2

+135,00 m2
+97,00 m2
+60,00 m2
+134,00 m2
- 38,00 m2

+38,00 m2
-130,00 m2
+44,00 m2
+95,00 m2

-44,00 m2
-95,00 m2

-47,00 m2 +47,00 m2
+128,00 m2
+69,00 m2

-128,00 m2
-69,00 m2
+880,00 m2
+1.101,00 m2
+940,00 m2
-1.191,00 m2
-830,00 m2

+1.905,00 m2

+1.476,00 m2
+1.573,00 m2 +381,00m2 +47,00m2

Per tal de quantificar la superfície del Serveis Tècnics (clau ST) en sòl no
urbanitzable existents i que no estaven delimitats, s’ha optat per considerar la
superfície de la finca quan aquesta es municipal i la superfície estricta de ocupació
quan es troben dintre de finques privades. La seva superfície total es de10.933,00 m2.
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6.-AVALUACIÓ ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓ 1
Es pretén en aquesta avaluació veure l’impacte que produirà la present actuació sobre
les diferents administracions responsables en quan a les expropiacions necessàries i
als diferents serveis urbanístics. Les actuacions que es proposen en sòl urbà es fan
majoritàriament sobre finques municipals excepte en 5 casos, la valoració dels quals
es fa, a manca d’unes condicions de mercat que permetin comparar, amb el valor
cadastral incrementat pel coeficient multiplicador que s’estableix anualment.
M1a.1M.- Finca del carrer la Plaça 3 de Montblanquet amb referència cadastral
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 1.692,24€
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2B de Rocallaura, amb referència cadastral
5669801CF4956N i un valor d’expropiació de 2.962,16€
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2 de Rocallaura, amb referència cadastral
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 5.831,13€
M1a.3R.- Finca de la Plaça de la Vila 6 de Rocallaura, amb referència cadastral
5668304CF4956N i un valor d’expropiació de 22.192,38€
M1a.7V.- Finca del Raval del Tallat 43 de Vallbona de les Monges, amb referència
cadastral 0989416CF4908N i un valor d’expropiació de 2.449,47. En aquesta finca el
valor es redueix a la meitat, per estar ja enderrocat el seu interior.
El valor d’expropiació de les 5 finques privades afectades per les modificacions
suma la quantitat de 35.127,38€.
Les actuacions que precisen d’una urbanització i dotació de serveis posterior son les
M1a.2R, M1a.1V i M1a.7V. No s’inclou la modificació M1a.1R per formar part d’un
vial a urbanitzar i repercutir per medi de quotes o contribucions especials. Per tractarse d’espais peatonals i amb una mínima superfície de pavimentació es considera un
cost de urbanització de 50€/m2.
M1a.2R.- 97 m2 x 50€/m2 = 4.850€
M1a.1V.- 134 m2 x 50€/m2 = 6.700€
M1a.7V.- 128 m2 x 50€/m2 = 6.400 €
El cost de la urbanització estimat es de 17.950€
En el annex s’aporta l’informe de sostenibilitat econòmica elaborat per Secretaria en
base aquesta avaluació.

7.- ÀMBITS DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (Art. 73 DL 1/2010)
Per les característiques d’aquestes modificacions, els àmbits de suspensió de
llicències inclouent únicament 5 dels sectors modificats: M1a.1M, M1a.2M, M1a.2R,
M1a.3R i M1a.7V.
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8.- INUNDABILITAT
Els únics sectors de sòl urbà, edificats o edificables propers a la riera de Maldanell
son els del nucli de Vallbona. L’estudi d’inundabilitat redactat per el tram urbà de la
riera, juntament amb el POUM i incorporat a la documentació d’aquest, mostra que
per període de retorn T-500 anys cap sector edificat o edificable es inundable.
S’adjunta un extracte del plànol d’inundabilitat per un per un període de retorn T-500.
Les infraestructures de serveis tècnics, (pous, estacions de bombeig) ja existents i
situades en sòl no urbanitzable, poden estar en algun cassos, dintre de l’àmbit
d’aquest període de retorn,
9.- CRITERIS DE LA DOCUMENTACIÓ DE CADA MODIFICACIÓ
Degut a la gran quantitat de modificacions que inclou aquest document, es presenta
cada una d’elles amb dues fitxes DIN A4, una a continuació de l’altre. La primera es
l’estat actual (planejament vigent) en el que s’hi ha afegit únicament la delimitació de
l’àmbit a modificar i la segona es la proposta. En les dues pàgines de la documentació
escrita que es modifiquen, també es posen una continuació de l’altre la situació vigent
i la modificada.
Per tal d’ubicar cada modificació en el territori o en el nucli urbà corresponent,
s’utilitza un extracte del plànol O1 del POUM, Zonificació del Terme Municipal i una
reducció dels plànols d’ordenació vigent de cada un dels nuclis. A continuació es
presenten els mateixos plànols amb les modificacions ja grafiades.
Barcelona, gener de 2019
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FITXES DE LES MODIFICACIONS EN SÒL URBÀ (M1a)

MODIFICACIÓ PUNTUAL 1

POUM VALLBONA DE LES MONGES

15

FITXES DE LES MODIFICACIONS
URBANITZABLE (M1b)
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MODIFICACIONS DE LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA (M1c)
-

M1c.1D.- Fitxa CBP37. Esglèsia de Sant Andreu de Montblanquet (pag.
72 del Catàleg)
M1c.2D.- Article 115. Construccions ramaderes, apartat 3 (pag 82 de les
Normes Urbanístiques)

MODIFICACIÓ PUNTUAL 1

POUM VALLBONA DE LES MONGES

17

APARTAT 3 DE L’ARTICLE 115- CONSTRUCCIONS RAMADERES, DE LES
NORMES URBANÍSTIQUES (pag. 87)

REDACCIÓ ACTUAL
3. Només s’admeten explotacions ramaderes a Vallbona de les Monges de caràcter
intensiu, quan compleixin simultàniament totes les condicions del present article i es
situïn a 1.000 m del sòl urbà i urbanitzable fora de les visuals del nucli urbà i no
requereixin l’obertura de nous camins, llevat que la legislació sectorial sigui més
restrictiva al respecte. La superfície màxima de les edificacions destinades a granges
no podrà ser superior a 1.500 m2, amb una altura màxima de 4,5 m.

NOVA REDACCIÓ
3. Només s’admeten explotacions ramaderes a Vallbona de les Monges, quan
compleixin simultàniament totes les condicions del present article i es situïn a
1.000 m del sòl urbà i urbanitzable fora de les visuals del nucli urbà i no
requereixin l’obertura de nous camins, llevat que la legislació sectorial sigui més
restrictiva al respecte. La superfície màxima de les edificacions destinades a
granges no podrà ser superior a 1.500 m2, amb una altura màxima de 4,5 m.

PLÀNOLS DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LES MODIFICACIONS

MODIFICACIÓ PUNTUAL 1
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ANNEXOS
-

Informes a la consulta d’Avaluació Ambiental
Informe sobre l’entorn de l’Església de Sant Andreu de Montblanquet
Certificat de Secretaria de la titularitat de finques
Informe de Secretaria sobre la sostenibilitat económica de la modificació
Modificació M1a.1V.- Secció longitudinal del terreny natural
Modificació M1a.7V.- Secció longitudinal del terreny natural
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ARQUITECTE:
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INFORME SOBRE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ANDREU
MONTBLANQUET (LLEIDA)

1. INTRODUCCIÓ
1.1.

Objecte

Es redacta el present informe per a detallar la realitat actual de l'església parroquial de Sant Andreu de
Montblanquet, pel que respecta al seu entorn i la seva integració en el nucli de població.

Vista general del poble, des del seu costat oest

1.2.

Agents

Les dades del promotor que encarrega el present informe al tècnic sotasignant són les següents:
Promotor: Ajuntament de Vallbona de les Monges
CIF: P2530000E
Adreça: C/Prat de la Riba, 3 - 25268 Vallbona de les Monges

L'autor d’aquest informe és CARLES PUBILL POCIELLO, arquitecte col·legiat núm. 28126/3 en el Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya, administrador de VINT ARQUITECTURA, S.L.P., amb CIF B25587692.
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1.3.

Emplaçament

L'església parroquial de Sant Andreu de Montblanquet es troba situada al carrer Major de Montblanquet.
Segons el Portal de la Direcció General del Cadastre, la referència cadastral de l'immoble és
2555605CF4925N0001ET.

Planta situació església Cadastre (s/e)

Planta situació església Cadastre (s/e)
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Per tal d'interpretar amb major nitidesa l'emplaçament, s'adjunten imatges dels plànols d'emplaçament i
l'ortofotomapa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

Emplaçament ICGC (s/e)

Ortofotomapa ICGC any 2016 (s/e)
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En les mateixes imatges de l'ICGC ampliades, corresponents als anys 2016 i 2015 es pot observar, per
comparació, la recent construcció d'un edifici en el costat nord-oest de l'església, de tipologia prefabricada
amb façanes amb acabat de fusta i tipus de coberta de plaques conformades, diferent del majoritari al poble
de Montblanquet.

Ortofotomapa ICGC, any 2016 (s/e)

Ortofotomapa ICGC, any 2015 (s/e)

L'edifici esmentat, segons dades cadastrals, es troba situat a Sòl Polígon 6 Parcel·la 246 - Clot Creu, i té la
següent referència cadastral 25300A006002460000HD.
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1.4.

Antecedents / POUM

El planejament en vigor en el nucli de Montblanquet és el POUM de Vallbona de les Monges, aprovat
definitivament el mes de desembre de 2012.

Retall del plànol d'ordenació del POUM (s/e), amb indicació de l'edifici

L'església parroquial de Sant Andreu de Montblanquet es troba situada en la part nord del nucli antic, i està
qualificada amb la clau EQ d'Equipament.
La façana nord està protegida amb una zona qualificada com ELL d'Espais lliures, i per tant on no s'hi pot
edificar. La façana est dóna pràcticament tota a la mateixa clau ELL. En la façana sud existeix una plaça per
on s'accedeix a l'immoble. En la façana oest i nord-oest, la qualificació urbanística és N o Nb, és a dir, la
corresponent al Nucli antic, que permet edificar amb certes condicions.
En l'article 77, corresponent a la Zona del Nucli Antic (clau N), s'indiquen els criteris d'ordenació
urbanística que correspon als edificis que envolten l'església, i entre altres l'objectiu i les condicions
estètiques que serien d'aplicació, i que es resumeixen a continuació:
Definició
...L'objectiu és potenciar el nucli urbà existent, sense canviar-ne substancialment les seves característiques
pròpies, que es consideren en elles mateixes un valor. En caràcter de la zona no el defineix un sòl edifici
sinó el conjunt, el teixit urbà, i el fet que aquest teixit és antic. Tota intervenció en aquesta zona haurà
d'estar feta de forma acurada i respectuosa...
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Condicions estètiques Clau N
Composició de façanes
Les façanes es realitzaran amb materials que no desvirtuïn el caràcter del nucli, el qual no ha de perdre els
valors tradicionals. Preferentment es mantindrà el material de façana existent i la seva substitució es farà
amb materials nobles com és la pedra usada tradicionalment en les edificacions de major valor històric dels
nuclis o bé altres que es puguin considerar igualment adaptats.
S'han de mantenir les normes compositives i estètiques de les edificacions veïnes. Predomini del caràcter
pla de les façanes. En els projectes, tant de rehabilitació com d'obra nova, les façanes es presentaran
acompanyades de les veïnes a fi i efecte de garantir la seva integració en el conjunt urbà.
Acabats de façana
Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o amb paret de pedra.
L'acabat exterior serà únic per a tota la façana permetent-se només en la planta baixa una variació respecte
a la resta. Seran prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les parets de vidre i els aplacats de plàstic o
metàl·lics. Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de façana...
Color de façana
Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d'acord amb la carta de colors que determini
l'Ajuntament a l'ordenança que s'aprovi a tal efecte. Els colors dels diferents elements que composen la
façana seran harmònics amb els predominants.
Mitgeres
Les parets mitgeres que quedin vistes s'hauran de tractar com a façanes principals. No es permetran els
envanets pluvials d'obra de fàbrica vista, de fibrociment i de materials aïllants vistos.
Cobertes
... Es tindrà en compte en l'execució de cobertes els paràmetres comuns d'aquesta normativa i en general
es mantindrà l'estructura de coberta i els materials existents de l'edificació renovada o del conjunt edificat.
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1.5.

Documentació consultada

Web Patrimoni, Inventari del Patrimoni Arquitectònic
L'església de Sant Andreu de Montblanquet, apareix en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic, en la pàgina
web de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, tot i que no disposa de cap tipus de protecció.
Segons s'hi indica, és d'estil gòtic, del segle XIII.

Imatges incloses en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya

És una església d'una sola nau sense absis direfenciat i coberta amb volta de canó de perfil lleugerament
apuntat. L'absis és precedit per arcs presbiterials. Hi ha unes impostes que divideixen els murs laterals com
una única i sòbria decoració arquitectònica del temple de clara inspiració cistercenca per la seva puresa i
simplicitat de línies. Té una teulada amb coberta a dues aigües. L'absis és llis i al seu lateral s'hi allotja una
sagristia de reduïdes dimensions. A l'extrem oposat de l'absis s'hi troba el cor. Exteriorment la façana s'obre
a un dels laterals de l'església amb un arc de mig punt adovellat. Per damunt d'aquesta senzilla porta s'hi
obre un elegant rosetó de clara inspiració gòtica. L'església té una última obertura a l'exterior amb una petita
finestra oberta al bell mig de l'absis en forma de petit arc de mig punt i doble esqueixada. El campanar és
d'espadanya.

Fitxa Catàleg Bens Protegits POUM / CBP.37
S'hi indica la mateixa informació que la del Inventari de Patrimoni Arquitectònic.
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Enciclopèdia Catalunya Romànica
L'església parroquial de Sant Andreu de Montblanquet és dins el petit nucli de Montblanquet, situat al pla del
Baró, prop del termenal amb el municipi dels Omells de na Gaia.
Per arribar-hi, cal prendre de Belianes en direcció sud la carretera L-220 cap a l'Espluga de Francolí i a uns
10 km, en arribar als Omells de na Gaia, s'ha d'agafar un trencall en direcció a llevant, a uns 3,5 km del qual
es troba el poble de Montblanquet.
Segons J.M. Sans i Travé, cal identificar aquest temple amb l'església del Tallat, que el 1150 Ramon de
Cervera i la seva muller Ponceta, senyors de Montblanquet, donaren al capellà Pere de Pinós. Cal dir que
en aquesta època el lloc de Montblanquet rebia també el nom del Tallat, i el fet que el santuari de Santa
Maria del Tallat fos fundat al segle XIV fa pensar que l'església del Tallat donada per Ramon de Cervera i
Ponceta fou, amb moltes probabilitats, l'església de Sant Andreu de Montblanquet.
A la darreria del segle XIII l'església de Montblanquet, juntament amb la de Montesquiu, consta en la relació
d'esglésies i parròquies que contribuïren a la dècima papal recaptada a l'arxidiòcesi de Tarragona els anys
1279 i 1280.
L'església de Montblanquet era sufragània de la parròquia de Sant Llorenç de Rocallaura i al segle XV era
de col·lació de l'abadessa de Santa Maria de Vallbona.
Es tracta d'un edifici d'una sola nau, sense absis diferenciat, coberta amb volta de canó de perfil apuntat.
L'absis és precedit de dos arcs presbiterials, també de perfil apuntat, el darrer dels quals forma la volta de
l'absis. Sobre la volta feta amb carreus, que arrenca d'unes impostes que ressegueixen els murs laterals de
la nau i l'absis, una única teulada de dues aigües cobreix tot l'edifici. A la banda nord de l'absis hi ha una
imatge sota un arc de mig punt buidat al mateix mur, i a la banda sud, una porta amaga la sagristia
construïda també dins el mur.
A l'extrem oposat de la nau hi ha el cor, suportat per dos arcs rebaixats, sota del qual es troba la pica
baptismal, assentada sobre una base de pedra que es prolonga com a banc fins a la meitat del mur nord.
A la façana de migjorn s'obre la porta d'accés al temple; és feta en arc de mig punt, de grans dovelles, i al
seu costat i un xic enlairat, hi ha un rosetó de clara factura gòtica. Al centre de l'absis hi ha una finestra d'arc
de mig punt i de doble esqueixada. A la façana de ponent, i visible des de lluny, s'alça un notable campanar
d'espadanya d'un sol ull, coronat per un arc adovellat amb coberta de dues aigües; en aquesta mateixa
façana hi ha una finestra rectangular d'una sola esqueixada que il·lumina el cor. La cornisa que corona la
part superior dels murs perimetrals és sustentada per mènsules que neixen dels mateixos murs, coincidents
amb les de l'interior de l'església. L'aparell és de carreus regulars i disposats en filades amb tendència a la
uniformitat, tant a l'interior com a l'exterior de l'església, la qual es pot datar a la fi del segle XII o ja dins del
segle XIII.
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Planta Enciclopedia Catalunya Romànica (s/e)

Imatge Enciclopedia Catalunya Romànica

10 de 17

INFORME SOBRE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ANDREU
MONTBLANQUET (LLEIDA)

2. ESTAT ACTUAL
Tot seguit s’aporten fotografies de l’entorn de l’església, per tal de copsar el seu grau d’integració en el nucli
edificat de Montblanquet.

Vista accés sud-est al poble

Vista de l’accés principal al temple, des del carrer Major
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En el costat oest de la façana sud, la trobada de l’habitatge amb l’església es realitza amb un tancament de
vidre que intenta separar els dos immobles.

Detall façana sud de l’església i connexió amb edifici veí del costat oest

Vista general del costat sud-oest del poble
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Vista oest del nucli

Detall de la relació de l’església amb els edificis colindants
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En relació a l’església i l’entorn que és el propi nucli de Montblanquet, els sistemes constructius, materials i
tonalitats són en general força homogenis en les parts est, sud i oest de l’església. En canvi en el costat
nord-oest, existeix l’edificació esmentada anteriorment, construïda amb materials i tipologia constructiva
diferents, que a més es troba a molt poca distància de l’església.

Vista nord-est de l’església

Vista del costat nord de l’església
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L’interior de l’església, amb bon estat de conservació, mostra un tipus d’arquitectura austera bastida
originalment en èpoques corresponents a l'estil romànic i gòtic.

Imatge interior del temple, amb el cor al fons

Vista interior des del cor
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3. CONCLUSIONS
D'acord amb el que s'ha esposat anteriorment, es conclou el següent:


L'església de Sant Andreu de Montblanquet, apareix en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic, en la
pàgina web de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, tot i que no disposa de cap tipus de
protecció. Segons s'hi indica, és d'estil gòtic, del segle XIII. L'edifici també forma part del Catàleg de
Bens Protegits del POUM (CBP.37).



Pendent de realitzar un estudi històric de l'immoble que data d'època romànica i gòtica, i de
confirmar l'existència d'altres referències reconegudes, val a dir que també forma part de les
esglésies inventariades en l'Enciclopèdia Catalunya Romànica.



El planejament en vigor en el nucli de Montblanquet és el POUM de Vallbona de les Monges,
aprovat definitivament el mes de desembre de 2012. L'església parroquial de Sant Andreu de
Montblanquet es troba situada en la part nord del nucli antic, i està qualificada amb la clau EQ
d'Equipament.



La façana nord està protegida amb una zona qualificada com ELL d'Espais lliures, i per tant on no
s'hi pot edificar. La façana est dóna pràcticament tota a la mateixa clau ELL. En la façana sud
existeix una plaça per on s'accedeix a l'immoble. En la façana oest i nord-oest, la qualificació
urbanística és N o Nb, és a dir, la corresponent al Nucli antic, que permet edificar amb certes
condicions.



L'objectiu de les condicions urbanístiques de la clau N és potenciar el nucli urbà existent, sense
canviar-ne substancialment les seves característiques pròpies, que es consideren en elles mateixes
un valor. En caràcter de la zona no el defineix un sòl edifici sinó el conjunt, el teixit urbà, i el fet que
aquest teixit és antic. Tota intervenció en aquesta zona haurà d'estar feta de forma acurada i
respectuosa.



En aquest sentit, l'article 77 del POUM indica també que les façanes es realitzaran amb materials
que no desvirtuïn el caràcter del nucli, el qual no ha de perdre els valors tradicionals. Preferentment
es mantindrà el material de façana existent i la seva substitució es farà amb materials nobles com
és la pedra usada tradicionalment en les edificacions de major valor històric dels nuclis o bé altres
que es puguin considerar igualment adaptats. També indica que s'han de mantenir les normes
compositives i estètiques de les edificacions veïnes.



En relació a l’església i l’entorn que és el propi nucli de Montblanquet, els sistemes constructius,
materials i tonalitats són en general força homogenis en les parts est, sud i oest de l’església, és a
dir, amb murs de façana de paredat o arrebossat i cobertes de teula. En canvi en el costat nordoest, existeix una edificació aïllada, construïda el darrer any amb materials i tipologies constructives
diferents (tipologia prefabricada amb façanes amb acabat de fusta i tipus de coberta de plaques
conformades), que a més es troba a molt poca distància de l’església. L'edifici esmentat, segons
dades cadastrals, es troba situat a Sòl Polígon 6 Parcel·la 246 - Clot Creu, i té la següent referència
cadastral 25300A006002460000HD.
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Segons el que s'exposa en el present informe, tot i que l'edifici construït en el costat nord-oest ha
disposat de la corresponent llicència d'obres de l'Ajuntament de Vallbona de les Monges, es
considera que afecta la visual de l'església, tant per la seva proximitat a la mateixa, com pel tipus de
materials emprats, que són diferents als majoritaris en el poble, fet que provoca que no estigui
integrat en l'entorn.



Es recomana revisar l'entorn de protecció del monument, tot canviant la qualificació en les zones
que es consideri necessari, així com d'endegar els tràmits necessaris per a que l'església pugui
obtenir un grau de protecció adequat a nivell patrimonial.

Lleida, març de 2017

Carles Pubill Pociello
Arquitecte col·legiat núm.28126/3
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Ajuntament de Vallbona de les Monges

Sílvia Solanas i Cabestany, secretària acctal. de
les Monges (L’Urgell – Lleida)

l’Ajuntament de Vallbona de

CERTIFICO
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca
número 1916, inscrita al tom 2607 de l’Arxiu, llibre 47, foli 145, IDUFIR
25003000277204, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la
finca amb referència cadastral 5569702CF4956N0001TA, situada al Carrer del
Joc núm. 24 del nucli de Rocallaura, d’acord amb l’acta d’ocupació de finca i
pagament de data 29.12.2016.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca
número 2246, inscrita al tom 2853 de l’Arxiu, llibre 52, foli 218, IDUFIR
25016000129077, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la
finca amb referència cadastral 0691705CF4909S0001QR, situada a la Plaça de
les Avellanes núm. 1 del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb
escriptura de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella
Herrero Pizarro de data 20.03.2018 protocol 301.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca
número 2168, inscrita al tom 2607 de l’Arxiu, llibre 47, foli 118, IDUFIR
25003001153842, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la
finca amb referència cadastral 0691707CF4909S0001LR, situada al Carrer
Rocafort s/n del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb escriptura
de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella Herrero
Pizarro de data 20.03.2018 protocol 300.

C/ Prat de la Riba 3 – 25268 Vallbona de les Monges
Telèfon 973 33 02 60 - Fax 973 33 07 28
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat

Ajuntament de Vallbona de les Monges

QUART.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca
número 330, inscrita al tom 2534 de l’Arxiu, llibre 46, foli 117, IDUFIR
25003000427944, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la
finca amb referència cadastral 0690423CF4909S0001MR, situat al Carrer Prat
de la Riba, núm. 4 del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb
escriptura de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella
Herrero Pizarro de data 20.03.2018 protocol 299.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca
número 2217, inscrita al tom 2853 de l’Arxiu, llibre 52, foli 85, IDUFIR
25016000120098, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la
finca amb referència cadastral 0590702CF4909S0001MR, situada al Carrer
Prat de la Riba núm. 1 del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb
escriptura de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella
Herrero Pizarro de data 20.05.2015 protocol 251.

I perquè així consti als efectes oportuns en referència a l’expedient de la
modificació puntual núm. 1 del POUM de Vallbona de les Monges, lliuro la
present d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Vallbona de les Monges, 15 de novembre de 2018

Vist i Plau
L’ Alcalde
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INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 1 DEL POUM DE VALLBONA DE LES MONGES.
1. Objecte
Aquest document presenta l’Informe de Sostenibilitat Econòmica de la Modificació puntual número
1 del POUM de Vallbona de les Monges.
L’article 59.3.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme incorpora l’informe de sostenibilitat econòmica com a document integrant del conjunt
de treballs necessaris per formalitzar o modificar el Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.
D’acord amb el redactat de la disposició transitòria vuitena apartat tercer, que ha estat modificat per
l’article 87 del la Llei 3/2012, de 22 de febrer, s’extreu que els treballs de sostenibilitat econòmica
s’aplicaran als instruments de planejament aprovats inicialment amb posterioritat a l’1 de juliol de
2007.
Tenint en compte ambdues premisses, el present document dóna contingut a l’informe de
sostenibilitat econòmica de la Modificació puntual número 1 del POUM de Vallbona de les Monges
en els àmbits que s’indicaran, avaluant l’impacte econòmic de les expropiacions que es preveuen,
així com de la urbanització i dotació de serveis posteriors en les finances públiques de
l’administració competent en aquest cas l’Ajuntament de Vallbona de les Monges.
2. Actuacions previstes
Les actuacions que es proposen en sòl urbà es fan majoritàriament sobre finques municipals excepte
en cinc casos, la valoració dels quals es fa, a manca d’unes condicions de mercat que permetin
comparar, amb el valor cadastral incrementat pel coeficient multiplicador que s’estableix
anualment.
Expropiacions:
M1a.1M.- Finca del carrer la Plaça 3 de Montblanquet, amb referència cadastral 5669802CF4956N
i un valor d’expropiació de 1.692,24 euros.
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2B de Rocallaura, amb referència cadastral
5669801CF4956N i un valor d’expropiació de 2.962,16€
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2 de Rocallaura, amb referència cadastral
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 5.831,13€
M1a.3R.- Finca de la Plaça de la Vila 6 de Rocallaura, amb referència cadastral 5668304CF4956N i
un valor d’expropiació de 22.192,38€
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M1a.7V.- Finca del Raval del Tallat 43 de Vallbona de les Monges, amb referència cadastral
0989416CF4908N i un valor d’expropiació de 2.449,47. En aquesta finca el valor es redueix a la
meitat, per estar ja enderrocat el seu interior.
El valor d’expropiació de les 5 finques privades afectades per les modificacions suma la
quantitat de 35.127,38 €.
Les actuacions que precisen d’una urbanització i dotació de serveis posterior son les M1a.2R,
M1a.1V i M1a.7V. No s’inclou la modificació M1a.1R per formar part d’un vial a urbanitzar i
repercutir per medi de quotes o contribucions especials. Per tractar-se d’espais peatonals i amb una
mínima superfície de pavimentació es considera un cost de urbanització de 50 €/m2.
M1a.2R.- 97 m2 x 50€/m2 =

4.850,00 €

M1a.1V.- 134 m2 x 50€/m2 = 6.700,00 €
M1a.7V.- 128 m2 x 50€/m2 = 6.400,00 €
El cost de la urbanització estimat es de 17.950,00 €
3. Agenda
El desenvolupament, pel que fa a les expropiacions, urbanització i dotació de serveis, de la present
modificació puntual núm. 1 del POUM no serà immediat, a partir de l’entrada en vigor de la
modificació proposada; una vegada aquesta hagi estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, sinó que s’estableix una actuació en tres anualitats.
- Anualitat 1. Any 2020.
M1a.1M.- Finca del carrer la Plaça 3 de Montblanquet, amb referència cadastral 5669802CF4956N
i un valor d’expropiació de 1.692,24 euros.
M1a.1V.- 134 m2 x 50€/m2 = 6.700,00 €
- Anualitat 2. Any 2021
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2B de Rocallaura, amb referència cadastral
5669801CF4956N i un valor d’expropiació de 2.962,16 €
M1a.2R.- 97 m2 x 50€/m2 = 4.850,00 €
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2 de Rocallaura, amb referència cadastral
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 5.831,13 €
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M1a.3R.- Finca de la Plaça de la Vila 6 de Rocallaura, amb referència cadastral 5668304CF4956N i
un valor d’expropiació de 22.192,38 €
- Anualitat 3. Any 2022
M1a.7V.- Finca del Raval del Tallat 43 de Vallbona de les Monges, amb referència cadastral
0989416CF4908N i un valor d’expropiació de 2.449,47. En aquesta finca el valor es redueix a la
meitat, per estar ja enderrocat el seu interior.
M1a.7V.- 128 m2 x 50€/m2 = 6.400,00 €
4. Avaluació econòmica
L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges per
a dur a terme les diferents actuacions, de les que és responsable de la seva execució. En aquest
estudi es pretén relacionar els diversos aspectes econòmics en que la Modificació incideix, formular
uns criteris per l’avaluació de cadascun d’ells, i realitzar una quantificació dels mateixos, a efectes
de determinar la viabilitat del desenvolupament urbanístic en funció dels recursos financers de que
es disposa per a la seva execució.
DESPESES:
- Anualitat 1. Any 2020.
El total de despeses corresponents a l’anualitat de l’any 2020 ascendirà a la quantitat de 8.392,24 €.
- Anualitat 2. Any 2021
El total de despeses corresponents a l’anualitat de l’any 2021 ascendirà a la quantitat de 35.835,67
€.
- Anualitat 3. Any 2022
El total de despeses corresponents a l’anualitat de l’any 2022 ascendirà a la quantitat de 8.849,47 €.
INGRESSOS:
El finançament de les inversions (expropiacions i urbanització) es realitzarà mitjançant la inclusió
de dites actuacions en la línia de subvenció de la Diputació de Lleida, programa del Pla
d’Inversions Locals, anys 2020-2021-2022, corresponent a l’Ajuntament de Vallbona de les
Monges la quantitat de 65.000,00 €, de la qual se’n destinarà l’import 53.077,38 €.
El programa d’inversions de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, dels últims tres exercicis
reflexa la capacitat d’inversió, doncs en resulta les quantitats següents:
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EXERCICI ECONÒMIC

PRESSUPOST INVERSIONS

FONS PROPIS

2017

226.918,34 €

121.552,49 €

2018

224.216,67 €

70.451,50 €

2019

204.754,02 €

116.662,43 €

Es justifica la sostenibilitat econòmica en relació a la inversió municipal, comprovant la capacitat
de la tresoreria municipal de suportar el càrrec de la inversió que correspongui, d’acord amb les
consideracions del quadre anterior, així com del romanent de tresoreria de l’Ajuntament de
Vallbona de les Monges, acreditat en els últims exercicis.
EXERCICI ECONÒMIC

ROMANENT TRESORERIA

2015

504.246,50 €

2016

649.070,16 €

2017

568.177,65 €

La ràtio d’endeutament és del 26,04 %, per tant per sota del 75% que és el límit fixat que obliga a
demanat autorització per qualsevol operació financera al Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
A la vista de l’exposat en els apartats anteriors, les quanties consignades coma a despeses per
expropiació i per urbanització, no han de tenir un impacte significatiu i podrà ser assumit
perfectament el seu finançament.
Vallbona de les Monges, 28 de gener de 2019
La Secretària interventora acctal.,
CPISR-1 C Signat digitalment
per CPISR-1 C
SÍLVIA
SÍLVIA SOLANAS
SOLANAS CABESTANY
Data: 2019.01.28
CABESTANY 16:14:31 +01'00'
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