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1.- MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
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1.0. ANTECEDENTS 

Per resolució d’Alcaldia  8/2019 de 25 de gener de 2019, es va aprovar inicialment el 
Pla especial del sector de Llevant de  Les Oluges el qual va ser exposat a informació 
pública  i va ser aprovat provisionalment en data 29 d’abril de 2019 trametent dit 
expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que procedís a la seva 
aprovació definitiva. 

En data 5 de juny de 2019 dita comissió va procedir a emetre acord en relació a 
aquest expedient tot considerant, prèviament,   que encara que el Pla d'ordenació 
urbanística plurimunicipal preveu la tramitació d’un Pla especial urbanístic en aquest 
sector, l’article 67.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme; no contempla aquesta figura urbanística de 
planejament derivat per a la recuperació d’un àmbit de sòl urbà no consolidat pel que 
considerà que la figura urbanística assimilada és el Pla de millora urbana, instrument 
més idoni per a dur a terme aquesta actuació de rehabilitació i reforma interior, que 
permet la transformació d’un sòl urbà no consolidat, d’acord amb el que estableix 
l’article 70.1.a del TRLUC. 

En aquest sentit, la Comissió Territorial d’Urbanisme va considerar que totes les 
referències que el document aprovat inicialment i provisionalment per l’Ajuntament  
com a  Pla especial urbanístic, s’havien d’entendre efectuades al Pla de Millora 
urbana.

Així doncs, en dit acord, convalidà la tramitació municipal efectuada d’acord amb 
l’article 85 del TRLUC acordant, per altra banda, emetre informe desfavorable  en 
relació a aquest expedient, en base a les prescripcions següents: 

- Cal incorporar l’informe de sostenibilitat econòmica. 

- Cal aportar un estudi d’impacte i integració paisatgística. 

- Cal incorporar a la normativa criteris sobre materials d’acabats de façana i 
coberta al sòl d’aprofitament privat. 

- Cal esmenar les errades materials següents:  Calcular les edificabilitats 
admeses als 5 polígons d’actuació urbanística en funció de l’ocupació màxima en 
planta i el nombre màxim de plantes segons la qualificació urbanística assignada. 

Aquest document incorpora les prescripcions definides a l’acord de  la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de data data 5 de juny de 2019  i assimila el Pla a un pla de 
millora urbana d’acord amb les consideracions fetes en dit acord.

1.1 INTRODUCCIÓ 

El planejament vigent a les Oluges és el Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal 
dels municipis de Biosca, els Plans de Sió, Granyena de Segarra, les Oluges, 
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Massoteres, Montornés de Segarra, Sant Guim de la Plana i Talavera publicat al 
DOGC en data 25 de juny de 2010 tot delimitant,  a l'est del nucli de les Oluges (sud 
de la Oluja Sobirana i est de la Oluja Jussana),  un àmbit a desenvolupar mitjançant 
la figura de planejament d'un de Pla especial urbanístic. 

D'acord amb el que determina el propi  POUM així com el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, al tractar-se d'un àmbit pendent de gestió, es fa necessària la prèvia 
tramitació d'aquest Pla especial sense la qual els terrenys d'aquest sector no podran 
assolir  la condició de sòl urbà consolidat i, per tant, ser edificables. 

D’acord amb les consideracions de l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
data 5 de juny de 2019, i tal com s’ha explicat a l’apartat anterior, aquest Pla 
especial queda assimilat en aquest document  com a un Pla de millora urbana. 

Per altra banda, la necessitat de redacció d'aquest  document   ve per la necessitat 
d'ordenar aquesta part del nucli urbà de les Oluges bona part del qual es troba, a 
data d'avui, en estat ruïnós que provoca que la major part d'aquest sigui inaccessible 
tant pel que fa al trànsit rodat com pel que fa als vianants. Així doncs, el Pla de 
millora urbana dotarà a l'Ajuntament de les eines necessàries que possibilitin la 
serva recuperació i transformació. 

El POUM delimita una superfície  de 4.179 m2 i correspon a un àmbit part del qual, 
com ja s'ha dit, es troba en estat ruïnós i tot ell  amb unes característiques 
topogràfiques molt  especials  i unes preexistències singulars que requereixen  un 
estudi pormenoritzat  del sector. 

Els objectius definits pel POUM per aquest Pla de millora urbana  són, per una 
banda, el d'analitzar les circumstancies que es donen en aquest àmbit que han 
provocat  l'estat al que s'ha arribat  i, per l'altre,  el plantejar una ordenació de la 
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zona a partir de les preexistències amb una trama viària adequada que resolgui la 
mobilitat dins del sector i la comunicació d'aquest amb la resta del nucli de les 
Oluges tot delimitant  sistemes urbans que permetin la rehabilitació ambiental de la 
zona i estableixi les xarxes de serveis que en permetin assolir les condicions de les 
parcel·les resultants de  sòl urbà. 

El Pla de millora urbana també ha de determinar en quins casos s'aplicarà la tècnica 
de reconstrucció o rehabilitació dels edificis existents en l'àmbit i quins solars permet 
la nova edificació i en quines condicions. 

El POUM fixa per aquest sector  una edificabilitat bruta  màxima que mai podrà ser 
superior  a  1 m2st/m2sòl. 

D'acord amb les determinacions contingudes en el vigent  POUM, l'ordenació es 
durà a terme sota criteris de sostenibilitat, integració ambiental i memòria històrica i 
detallarà les xarxes de serveis, espais verds i/o sistemes urbans, la reserva de sòl 
per a la construcció d'habitatge protegit  i podrà proposar l'adquisició pública de 
runes o sòls en aquesta zona per l'assoliment d'altres objectius públics que es 
puguin proposar. 

Els documents que constitueixen el present Pla de millora urbana s’adapten als 
continguts preceptius establerts en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i a les modificacions introduïdes per la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
Continguts que es concreten en els articles 90 i 91 del Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

1.2 EL MUNICIP DE LES OLUGES, CARACTERÍSTIQUES I  RESENYA HISTÒRIA 

El municipi de les Oluges te una superfície de  18,95 km2, s’estén a banda i banda 
de l’alta vall del Sió fins als plans de les carenes. Limita al nord  amb el municipi de 
Sant Ramon, a l’est  i al sud est  amb Estaràs, i amb Cervera pel sud oest i oest .

El municipi comprèn el poble de les Oluges on es situa l'àmbit del Pla de millora 
urbana i  que n’és el cap, el de Santa Fe de Segarra i el nucli de Montfalcó Murallat. 

És travessat per l’Eix Transversal (C-25) de Cervera a Girona, des del 2003, any en 
què s’inaugurà l’últim tram, entre les Oluges i Cervera, corresponent a la carretera N-
141. D’aquest surten altres carreteres locals, com la de les Oluges a Sant Guim de 
Freixenet, Tarroja de Segarra o Santa Fe. 

El nucli de les Oluges o les Oluges Altes i Baixes  es situa  a una altitud de 528 m i 
compta amb una població de  135 habitants (189 el total del municipi). Porta aquest 
nom en plural perquè, fins a la formació dels moderns municipis, hi havia Oluja 
Sobirana o Alta i Oluja de Baix. 

Al segle XIX les dues Oluges acabaren en un únic nucli, ja que la distància entre 
totes dues era de poc més de 150 m. 

Vers ponent del poble hi ha restes d’una torre cilíndrica, però finalment s'escollí un 
altre lloc per fer-hi el castell d’Oluja i el poble. 
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De l’Oluja Sobirana (al nord de l'àmbit del Pla de millora urbana) resten unes parets 
de casa senyorial, aprofitades per a un estatge posterior, i la capella del castell, que 
apareixen al cim, vers el llevant del poble. La capella, dedicada a Sant Salvador, 
pràcticament no conserva res de l’antic edifici medieval. 

A l’Oluja Jussana consta ja el 1106 una església dedicada a Santa Maria. Aquesta 
part inferior del poble anà creixent i no parà fins a construir un gran temple parroquial 
d’estil neoclàssic al lloc del medieval que, juntament amb la casa senyorial, és 
l’edifici que es destaca més. 

En entrar al centre urbà hi ha una capella dedicada a Santa Engràcia. 

El territori de l’actual municipi de les Oluges era inicialment part integrant de la 
marca berguedana o del comtat de Cerdanya, i com a tal fou repoblat a mitjan segle 
XI. Pertanyia a l’antiga diòcesi d’Urgell i entre el 1072 i el 1095 senyorejava aquests 
indrets Guerau Ponç, com a feudatari del comte de Cerdanya. Montfalcó Murallat, el 
Sant Sepulcre i altres indrets tingueren una història comuna en aquests primers 
temps. El repoblament del lloc es feu amb cavallers i gent vinguda del Solsonès i del 
Bages, que s’instal·là especialment a Santa Fe i en altres indrets del terme. 

La nissaga d’Oluja Sobirana destacà més en els primers segles, especialment a 
partir de Gombau d’Oluja (1125-60), i se'n troben personatges entre els templers de 
Granyena i Vallfogona. Galceran d’Oluja era també, el 1352, senyor de Montpalau, 
Vergós i la Rabassa. Hi havia membres de la família Oluja en els augustinians de 
l’Estany, a Santa Clara de Cervera, al monestir de Vinganya, etc. La nissaga i el 
prestigi dels Oluja minvà dins el segle XVII. Però el palau senyorial que resta enmig 
del poble, i que fou construït dins el segle XVI, indica que la casa dels Pere d’Oluja 
Jussana es trobava en més bona situació. Pere Ramon d’Oluja fou partidari de Joan 
II en la guerra del 1462, i Ferran, el futur rei, que aleshores era un jove, s’hostatjà en 
l’esmentat palau. 

Cap als darrers temps del règim senyorial, les dues demarcacions ja s’havien unit 
sota el mateix domini del baró de Rocafort. 

1.3. SITUACIÓ I ÀMBIT 

El Pla de millora urbana   del sector de Llevant de Les Oluges, comprèn els terrenys 
situats a l’est  del nucli de les Oluges, al sud del turó on es situa el Castell de Les 
Oluges anomenat també com a Oluja sobirana i abasta (tot i que el POUM delimita i 
defineix una superfície de 4.179 m2) una superfície de 4.450,59 m2 segons 
amidament  fet sobre topografia si be la delimitació d'aquest sector ha estat 
adaptada respecte  de la delimitació definida  gràficament al POUM en funció dels 
límits de propietat i altres  aspectes com poden ser l’adaptació a la topografia  real 
del sector. 

En aquest sentit,  a banda dels petits ajustos  derivats de les consideracions 
anteriors, cal fer esment a la part nord  de l l’àmbit corresponent   en el sentit que 
s’ha inclòs la totalitat de la amplada del carrer Bonavista  afectes  de poder actuar, si 
escau i pel que fa a la urbanització del carrer, en la totalitat de la seva amplada. 

Limita al nord  amb el carrer Bonavista i amb el turó on es situa el Castell de Les 
Oluges anomenat també com a Oluja sobirana. A l'est, amb sòl no urbanitzable, amb 
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la prolongació del carrer Bonavista  en forma de camí rural que  connecta  cap a l'est  
amb el camí  que dona accés al Castell per la banda est del nucli i també amb el 
PAU-LO-1. Al sud, part  directament amb el carrer de Montserrat i part amb els patis 
posteriors dels edificis que tenen accés  des d'aquest carrer i també part posterior 
dels edificis que tenen el seu accés pel carrer de Pere Vila (banda est del sector). A  
l'oest, amb parcel·la  que te el seu accés pel carrer Pere Vila (banda oest del sector) 
i també amb sòl no urbanitzable a través del carrer Pere Vila. 

1.4 TOPOGRAFIA, ESTAT ACTUAL I USOS 

L'àmbit del  Pla de millora urbana te una forma absolutament irregular. 

Es troba travessat únicament per un únic carrer  que correspon a un tram del carrer 
de Pere Vila que travessa el nucli de Les Oluges  en sentit est-oest. El tram comprès 
dintre del sector guarda  un desnivell, entre els dos extrems d'aquest carrer  que va 
des de  la cota 544,00 a la cota  529,50 en una longitud de 78 m. És a dir, salva un 
desnivell de  fins a 14,5 m  amb una pendent del 18,6 %. 

Pel que fa en sentit nord-sud, el desnivell és encara mes exagerat tot i que no te  
actualment cap via que el recorri. L'àmbit  te la cota mes elevada a l'extrem est del 
carrer Bonavista, a la cota 559,50  i la mes baixa a l'extrem sud, a l'entroncament del  
carrer de  Pere Vila amb el carrer de Montserrat, a la cota 529,50 en una longitud de 
51,50 m. És a dir, salva un desnivell de  fins a 30 m  amb una pendent de fins el 
58%.

Tot aquest sector havia estat  ocupat antigament per habitatges i coberts però 
actualment únicament la banda sud (les parcel·les que es situen al llarg del carrer de 
Pere Vila) es troben ocupades i en estat de conservació correcte. La banda nord-est 
del sector es troba en estat de ruïna en la seva totalitat i els  antics  carrers no són ni 
tan sols accessibles i part d'ells es troben tancats al trànsit pel perill que comporta 
l'estat general d'aquesta part de l'àmbit.

En aquest sentit les parcel·les i els edificis  situats al llarg del carrer de Pere Vila, 
que són els únics edificis ocupats del sector, són accessibles en bones condicions  
tots a nivell peatonal i també rodat a excepció d'un que, tot i que no disposa d'accés,  
podria accedir des del carrer Bona Vista si és realitzés un nou accés a l'edifici.. 

Aquests edificis  tenen accés peatonal i rodat pavimentat i disposen  de 
subministrament d'aigua potable, llum i clavegueram segons la informació facilitada 
per l'Ajuntament i l'estudi de camp efectuat. El tram de carrer  de Pere Vila que 
discorre pel sector disposa també d'enllumenat públic. 

La resta del sector, com ja s'ha comentat, es troba en estat ruïnós i, 
conseqüentment, desocupat i no disposa  ni de carrers pavimentats ni  amb xarxes 
de serveis. En aquest sentit, les pronunciades pendents d'aquesta part de l'àmbit així 
com la ubicació privilegiada d'aquesta part respecte de la façana i la imatge del nucli  
de Les Oluges  en relació als accessos així com a l'eix  transversal  fan que s'hagi de 
qüestionar ubicar en aquests terrenys futures edificabilitats. 

Pel que fa als usos, els edificis ocupats estan destinats a habitatges unifamiliars en 
la seva totalitat complementats en alguns casos per coberts destinats a magatzems 
o garatges. 
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Segons dades cadastrals, la superfície construïda existent en aquest sector és de 
1.084,14 m2 que es distribueix  en un total de 6 parcel·les de les 14 incloses al 
sector  tal i com es pot observar al quadre de dades que s'adjunta a l'apartat de 1.8. 
de "Estructura de la propietat".

1.5 CIRCUMSTANCIES QUE HAN PROVOCAT   L'ESTAT ACTUAL DE LA ZONA 
AFECTADA

Mala accessibilitat 

El nucli de les Oluges  disposa, en general, d'una infraestructura viaria d'unes 
característiques que provoquen que la mobilitat dintre del  nucli sigui dificultosa i, en 
alguns casos, impossible pel que fa al trànsit rodat en el alguns punts de la xarxa 
viaria del nucli. 

Aquest aspecte s'agreuja en l'àmbit objecte del Pla de millora urbana (particularment 
pel que fa a la banda nord-est del sector) motivat per la  dimensió dels vials  
(amplada) i el desnivell que salven aquests vials. Aquest aspecte ha impossibilitat 
l'accés a algunes de les parcel·les existents provocant aquest fet un progressiu 
deteriorament de les construccions existents i dels espais i antics vials que les 
rodegen.

Per altra banda els únics trams de vials situats dintre del sector que disposen d'unes 
dimensió aptes pel transit rodat (carrer Pere Vila i tram  oest del carrer Bonavista) 
són els que suporten les úniques edificacions ocupades dintre del sector  i  que es 
troben en bon estat de conservació. Aquests trams  són els únics trams de vials que 
es troben en bon estat i amb els serveis necessaris per tal que els terrenys que 
donen a aquests vials puguin tenir la consideració de solars.

Pendents no adequades per l'edificació

Com ja s'ha explicat a la part informativa  d'aquest document, l'àmbit  te una pendent 
en sentit est-oest important (carrer Pere Vila) però mes exagerada és la pendent  en 
sentit nord-sud, ja que salva, des de l'extrem est del carrer Bonavista situat a la cota 
559,50  un desnivell de fins a 30 m assolint una pendent de fins el 58%. 

En aquest sentit, cal destacar l'existència de dos àmbits dintre del sector 
(s'identifiquen en el gràfic que segueix a aquest paràgraf) on les corbes de nivell es 
situen mes properes i, conseqüentment, s'assoleixen les pendents mes fortes. 
Aquestes dues àrees son les que, curiosament, o be  no es te constància que hagin 
estat mai edificades o els edificis que es troben en aquestes es troben en estat 
ruïnós. Aquest fet qüestiona que aquests espais  siguin  adequats per a la ubicació  
d’edificació, ja no per ser ocupats per noves edificacions si no  ni tan sols per 
plantejar-se la recuperació de les antigues edificacions existents. 
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Reducció de la població de les àrees rurals  durant les últimes dècades 

Un altre aspecte que cal tenir en compte, que no cal oblidar, que justifica l'abandó en 
que es troba aquest sector és la progressiva pèrdua de població dels nuclis rurals en 
les últimes dècades a la qual el nucli de les Oluges no ha pogut fer front. Aquest  fet 
ha provocat el tancament i/o abandó de nombrosos habitatges i el conseqüent 
deteriorament d'aquestes construccions fins arribar a l'estat ruïnós actual. 

1.6 SITUACIÓ RESPECTE AL PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament vigent a les Oluges és el Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal 
dels municipis de Biosca, els Plans de Sió, Granyena de Segarra, les Oluges, 
Massoteres, Montornés de Segarra, Sant Guim de la Plana i Talavera publicat al 
DOGC en data 25 de juny de 2010 tot delimitant,  a l'est del nucli de les Oluges (sud 
de la Oluja Sobirana i est de la Oluja Jussana),  un àmbit a desenvolupar mitjançant 
la figura de planejament d'un de Pla especial urbanístic  assimilat a un Pla de millora 
urbana d’acord amb les consideracions de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
data 5 de juny de 2019. 

D'acord amb el que determina el propi  POUM així com el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, al tractar-se d'un àmbit pendent de gestió, es fa necessària la prèvia 
tramitació d'aquest Pla de millora urbana sense la qual els terrenys d'aquest sector 
no podran assolir  la condició de sòl urbà consolidat i, per tant, ser edificables. 
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La normativa del POUM defineix al capítol 12  els diferents sectors objecte de Pla de 
millora urbana, al capítol 13  els  Polígons d'actuació urbanística i al Capítol 14 els 
sectors  objecte de Pla especial definint al apartat 2 d'aquest capítol el PE
Rehabilitació  sector de llevant de les Oluges les determinacions. 

La introducció  del capítol 14 del POUM explica la necessitat d'aprofundir  en les 
característiques  específiques  d'alguns sectors del municipi que el POUM no 
assoleix quant es tracta de processos de reconversió o de remodelació  mes o 
menys complexes, el POUM les resol mitjançant paràmetres específics i ordenacions 
indicatives que, mitjançant la adscripció a un pla de millora urbana, s'integren al sòl 
urbà consolidat amb totes les garanties. 

Però hi ha altres sectors en que els referents històrics, paisatgístics, mediambientals, 
artístics o d'altra mena, es fan necessaris processos de recaptament d'informació, 
referents històrics, valors d'interès, etc...  i que l'article 67 de la Llei d'urbanisme fa 
previsió d'aquesta mena de situacions mitjançant la delimitació de sectors objecte de 
pla especial per a l'ordenació de recintes i conjunts  artístics, per a la recuperació i el 
millorament del paisatge urbà, per a la protecció addicional a les vies de 
comunicació, per al millorament dels àmbits rurals, per a la identificació de les 
masies i les cases rurals, per a la implantació de les obres i els usos en el sòl no 
urbanitzable, per a la protecció dels espais agrícoles i forestals i dels espais fluvials, 
o per qualsevol altre  finalitat anàloga. 

A tal fi, el POUM planteja , entre d''altres al municipi de Les Oluges, el Pla especial 
de rehabilitació del sector de Llevant de Les Oluges la fitxa del qual  s'adjunta a 
continuació.
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Per altra banda cal fer referència  a  les determinacions que el POUM fa respecte  
del sòl urbà a l'entorn de l’ àmbit objecte d’estudi  amb el  qual, les parcel·les i 
edificacions  dintre del sector, s’hauran  d'interrelacionar.. 

En aquest sentit, tant al nord (Oluja Sobirana) com al sud i est del sector, el POUM  
defineix les àrees edificables concretades en les següents zones: 

Zona  d'estructura tradicional, Subzona de nucli històric, clau 3a 
Zona d'estructura tradicional,Subzona d'estructura tradicional, clau 3c 

Les determinacions d'aquestes zones és la que es transcriu a continuació i caldrà 
tenir-les en consideració a l'hora de donar una qualificació urbanística a les 
parcel·les edificables del sector. 



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 17



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 18



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 19



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 20

Per últim, el POUM  estableix una qualificació diferenciada per les zones edificables  
en altura, superfícies urbanes de domini privat  lliures d'edificació i espais interiors 
d'illa però edificables en planta baixa:

Zona  de domini privat no edificable en altura, clau 10 

Per aquesta zona són d'aplicació les següents determinacions: 



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 21

1.7 SITUACIÓ RESPECTE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

Com ja s'ha comentat anteriorment, únicament  les parcel·les i els edificis  situats al 
llarg del carrer de Pere Vila (que són els únics edificis ocupats del sector) són 
accessibles en bones condicions  tots a nivell de vianants  i també rodat a excepció 
d'un habitatge que, tot i que no disposa d'accés, podria accedir des del carrer Bona 
vista. 

Aquests edificis  tenen accés per a vianants i rodat pavimentat i disposen  de 
subministrament de tots els serveis per tal de poder tenir la consideració de solar, és 
a dir, aigua potable, llum i clavegueram segons la informació facilitada per 
l'Ajuntament i l'estudi de camp efectuat. 
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La resta del sector no disposa de cap mena de servei a excepció  de la xarxa d'aigua  
i baixa tensió que dona subministrament a la parcel·la fora sector  amb referència 
cadastral. 0476302CG6107N0001ZU situada al est del sector però el recorregut de 
la qual discorre per els antics  vials inclosos a l'àmbit. 

Els serveis existents queden grafiats al plànol nº8. Serveis existents. 

1.8 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

La delimitació de les propietats en el sector objecte de planejament és la grafiada al 
plànol  6. Estructura de la propietat cadastral e 1/500   d’aquest Pla de millora 
urbana.

No es disposen de dades registrals 

Segons consta a les dades cadastrals, el sector  delimitat pel Pla de millora urbana  
afecta un total de 16 parcel·les cadastrals que queden delimitades en aquest plànol, 
algunes d’elles amb afectació total  i d’altres amb afectació parcial. 

Cal advertir que d'aquestes 16 propietats recentment han estat cedides al municipi 
per part de la propietat les parcel·les identificades  al quadre  i al plànol com a 
propietats nº3, nº6 i nº7. 

S’adjunta  a l'apartat 3 d'aquest Pla de millora urbana  el Quadre nº1 de superfícies 
incloses a l'àmbit del PE segons dades cadastrals on queden definides les 
superfícies i construccions  afectades pel Pla de millora urbana. D’acord amb les 
dades d’aquest quadre així com la definició gràfica de les parcel·les del plànol nº6, la 
superfície  del àmbit del Pla de millora urbana delimitat és de 4.450,59 m2 i conté 
una superfície construïda de 1.084,14 m2 (no s’inclouen els edificis en estat ruïnós) 
el que suposa que actualment aquest sector te una edificabilitat bruta de 0,24359 
m2st/m2 de sòl. 

Cal advertir que  s’ha plasmat gràficament  al plànol nº6, aquells espais que, tot i 
quedant  dintre de parcel·les cadastrals de propietat privada, es te constància 
històrica  de que són camins o carrers públics i en aquest sentit  aquests espais han 
quedat identificats com a espais públics en el còmput de superfícies.

En els plànols que s'adjunten a aquest Pla de millora urbana han quedat definits 
gràficament  també la perllongació d’aquests antics camins públics  fora d'aquest 
sector per tal de  tenir constància  de l'existència d'aquests espais públics que donen 
continuïtat als vials inclosos en el sector. 

Les Oluges, octubre   de 2019 

    Jordi Carner Costa-arquitecte col·legiat nº20.618-0 
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2.- MEMÒRIA  DE L’ACTUACIÓ 
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2.1 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA 

La tramitació d’aquest Pla de millora urbana es justifica en els següents aspectes: 

1. Per tal de donar compliment a les determinacions del planejament vigent 
corresponent al Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal  (POUM) dels 
municipis de Biosca, els Plans de Sió, Granyena de Segarra, les Oluges, 
Massoteres, Montornés de Segarra, Sant Guim de la Plana i Talavera  en 
aquest àmbit atès que delimita, en aquest sector,  un  dels    àmbits subjectes 
al desenvolupament d'un Pla especial anomenat com a PLA ESPECIAL  del 
sector de llevant de Les Oluges,  assimilat a un Pla de millora urbana d’acord 
amb les consideracions de la Comissió Territorial d’urbanisme de data 5 de 
juny de 2019. 

2. Per tal de definir les condicions d'ordenació  d’aquest sector  d’acord amb els 
requeriments requerits a la fitxa que el POUM inclosa  en aquest sense la 
tramitació del qual els terrenys susceptibles de ser edificats dintre  d’aquest 
sector no poden assolir o no es pot reconèixer  la condició de sòl urbà 
consolidat.

3. Per altra banda la redacció d'aquest document urbanístic es justifica també  
per la necessitat d'ordenar aquesta part del nucli urbà de les Oluges bona 
part del qual es troba, a data d'avui, en estat ruïnós  per les raons 
enumerades als apartats anteriors i que provoquen que, la major part 
d'aquest sector, sigui inaccessible tant pel que fa al trànsit rodat com pel que 
fa als vianants. Així doncs, el Pla de millora urbana dotarà a l'Ajuntament de 
les eines necessàries que possibilitin la serva recuperació i transformació. 

4. Per que l’article 70.1  67.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,  i  l’article 90 el Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme possibiliten la redacció d’aquest Pla de millora urbana   per tal 
de desenvolupar i completar les determinacions del planejament urbanístic 
general.

Amb els punts exposats, es considera justificada plenament la conveniència i 
oportunitat de la tramitació i aprovació, si escau, d’aquest Pla de millora urbana.

2.2 OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ 

A. Donar compliment a les determinacions del planejament vigent a Les Oluges  
(POUM) que determina l'obligació de redactar aquest Pla de millora urbana  en 
aquest àmbit d'acord amb el contingut de l'article 70 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme d’acord amb les consideracions de la Comissió Territorial 
d’urbanisme de data 5 de juny de 2019

B. Analitzar les circumstancies que es donen en aquest àmbit que han provocat  
l'estat al que s'ha arribat. 

C. Plantejar una ordenació de la zona a partir de les preexistències amb una 
trama viària adequada que resolgui la mobilitat dins del sector i la comunicació 
d'aquest amb la resta del nucli de les Oluges tot delimitant  sistemes urbans 
que permetin la rehabilitació social i ambiental de la zona i estableixi les xarxes 
de serveis que en permetin assolir les condicions de les parcel·les resultants de  
sòl urbà. 
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2.3 JUSTIFICACIÓ DE LA ADEQUACIÓ DE LA ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS 
DEL PLANEJAMENT  QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 9 DEL TEXT REFÓS DE LA 
LLEI D’URBANISME I DELS ARTICLES 5 A 7 DEL REGLAMENT. 

El Pla de millora urbana que es proposa, en benefici de la seguretat i el benestar de 
les persones, estableix  uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat 
ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics del seu entorn. 

En aquest sentit queda justificat en aquest document que la zona on es desenvolupa 
aquest sector i on es proposa ubicar les zones edificables   no és  correspon  amb 
una  zona inundable ni queda  afectada per qualsevol altre zona de risc per a la 
seguretat i el benestar de les persones. En aquest sentit, el Pla de millora urbana
proposa convertir la zona  mes abrupta  i inadequada  per  ser ocupada per 
l'edificació, en futurs espais públics mitjançant el tractament  d'aquests  amb  
terrasses enjardinades adaptades a la topografia i a les preexistències de les 
antigues edificacions i les antigues traces dels vials històrics del sector garantint 
d'aquesta forma el respecte a la antiga estructura urbana d'aquesta part del sector.. 

Aquest Pla de millora urbana proposa  preservar els valors paisatgístics, en especial 
la imatge  del nucli de Les Oluges des del sud del municipi. 

No  afecta sòls d’alt valor agrícola i és coherent i respectuós  amb els valors 
patrimonials del nucli. En aquest sentit la proposta que es planteja en aquest Pla de 
millora urbana incorpora les prescripcions adequades perquè les construccions i els 
nous espais generats  s’adaptin a l'entorn urbà  del nucli de les Oluges i al seu 
entorn immediat  no urbanitzable. No es te coneixement que, dintre de l'àmbit 
d'actuació, existeixin  edificis o restes de caràcter històric, artístic,  o arqueològic que 
calgui preservar. 

Per altra banda el Pla de millora urbana preserva l'ocupació i  l'edificació dels 
terrenys que, dintre de l'àmbit, tenen  una pendent superior al 20%. 

El Pla de millora urbana que es tramita garanteix  uns nivells adequats de protecció 
front als riscs naturals i tecnològics i preserva el sector  i les edificacions  de les 
zones de risc per la seguritat i el benestar de les persones. 

2.4 DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ 

El Pla de millora urbana pretén ordenar  l'àmbit essent  el màxim de respectuós amb 
les preexistències de l'entorn afectat i sense pretendre grans transformacions 
econòmicament inviables que abocarien a aquest àmbit  a un permanent i continu  
procés de degradació  a continuació del que ha estat fins a la data d'avui. 

En aquest sentit, el Pla de millora urbana pretén "alliberar" algunes de les parcel·les 
de les obligacions  derivades d'estar incloses en aquest àmbit. En concret es pretén 
aquesta opció  per aquelles parcel·les o edificacions que actualment ja  disposen 
d'una accessibilitat i infraestructures  aptes per a ser considerades com a  sòl urbà 
consolidat tot definint unes condicions edificatòries  adequades a l'entorn i evitant 
unes expectatives edificatòries inapropiades  en aquells espais no ocupats 
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actualment per edificacions. En definitiva  es proposa per aquestes parcel·les la 
consolidació de les edificacions  existents  permetent petits ajustos volumètrics en 
alçada  assimilant aquestes parcel·les a la clau urbanística  amb que el planejament 
vigent ha  definit per l'entorn immediat, és a dir, donant una qualificació urbanística 
corresponent a la  Zona d'aprofitament privat, Zona d'estructura tradicional, clau 3c
per les zones ocupades per l'edificació i  com a Zona de domini privat no edificable 
en altura, clau 10b per aquelles zones  on no es creu convenint possibilitar la seva 
ocupació.

Aquestes parcel·les referides a l'apartat anterior es corresponen amb les parcel·les i 
edificacions  situades al llarg del carrer Pere Vila. 

Per altra banda, els extrems nord est i sud oest del àmbit (que es corresponen amb 
les plataformes amb mes pendent del sector) el Pla de millora urbana proposa 
alliberar-les de construcció i destinar-les a espais públics (nord est) i a patis privats i 
sistema viari (sud oest). 

En aquest sentit,  l'àrea situada al nord est del sector (amb unes pendents  en 
alguns punts de fins al 100%)  es considera que no és apta per a ser edificada, tant 
pel que fa a la inadequació des del punt de vista paisatgístic   com pel que fa a 
l'aspecte econòmic si considerem els sobre costos  que comportaria la construcció 
d'edificis en uns terrenys d'aquestes característiques. 

Per altra banda cal recordar que els propietaris d'aquestes terrenys han procedit a la 
cessió d'aquests terrenys a l'Ajuntament i la administració ha considerat la 
possibilitat de convertir aquests espais en espais públics tot i ser  conscient de  les 
limitacions que, pel que fa a l'ús, comporta les  elevades pendents dels mateixos. 

El Pla de millora urbana, per tant, proposa l'adaptació d'aquests terrenys, en la 
mesura del possible, a l'ús públic  com a espais lliures proposant el manteniment de 
les traces de les antigues edificacions com a elements  a conservar com a testimonis  
del passat d'aquesta part del municipi vertebrant aquest espai públic en terrasses 
connectades   mitjançant camins de vianants i escales integrades en el terreny i  
deixant la resta d'espais com a espais enjardinats tot recuperant  l'antic vial  que 
recorria aquests terrenys  en sentit est-oest actualment quasi desaparegut. 

L'adequació d'aquests espais a l'ús públic comportaria  la despesa d'urbanització 
d'aquests espais que haurà de ser  assumida per part de l'Ajuntament mitjançant 
l'aportació d'inversió directa de l'Ajuntament o per mitjà de subvencions d'altres 
entitats atès que el caràcter general d'aquesta actuació fa que no sigui imputable als 
increments d'edificabilitat dels subsectors que aquest Pla de millora urbana proposa i 
que ja tenen altres obligacions. 

Pel que fa a l'extrem sud est, es proposa reservar un espai viari de connexió per 
vianants  que, en sentit nord-sud,  connectaria el carrer Montserrat amb la part 
superior del carrer Pere Vila. Aquesta actuació  queda inclosa parcialment  dintre 
d'un dels polígons d'actuació urbanística que es delimiten en aquest Pla de millora 
urbana com a obligacions  d'urbanització del mateix si be la major part  del cost de la 
qual haurà de ser assumida també directament per l'Ajuntament o per mitjà  de 
subvencions externes d'altres administracions. 

Per la resta  de les àrees, el Pla de millora urbana proposa la delimitació de petits 
polígons d'actuació urbanística (PAU) que, al igual que a l'àrea definida al paràgraf 
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anterior, possibiliten la creació de petites àrees edificables en aquelles àrees que 
s'han considerat aptes per ser edificades (tant des del punt de vista paisatgístic com 
funcional) sempre i quant es doni compliment a una sèrie d'obligacions  
encaminades a la cessió dels espais públics definits als plànols d'ordenació i a la 
urbanització d'aquests espais que,  en tots els casos, corresponen a sistema viari. 

L'ordenació del sector d'acord amb les condicions definides anteriorment possibiliten 
la recuperació dels antics vials  del sector  així com les seves connexions amb els 
vials externs al sector  sense que això comporti excessives despeses d'urbanització 
derivades d'ampliacions innecessàries d'aquests espais impossibles d'assumir per 
l'Ajuntament  i limitant la creació de nous espais viaris a operacions de "connexió 
dels espais viaris existents  amb  petites peces  de connexió o de reajustament 
d'alineacions actuals. 

El Pla de millora urbana no ha considerat la reserva d'espais destinats a habitatge 
protegit atès que el POUM no determina  ni defineix en quines condicions i mesura 
s'haurien d'implantar aquestes reserves  (tot i que la fitxa urbanística del sector en fa 
referència) i donades les circumstàncies específiques  d'aquest entorn que deriven 
en unes condicions d'ordenació  molt particulars que  farien inviable el 
desenvolupament d'aquest sector.

Tot el que en aquest apartat s'explica queda reflectit als plànols d'ordenació que 
s'adjunten en aquest Pla especial. 

2.5 GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ POLIGONAL 

Per tal de possibilitar el desenvolupament de l'ordenació definida en aquest Pla de 
millora urbana, s'han definit un total de 5 petits  Polígons d'actuació urbanística 
(PAU)  que afecten a un màxim de 2 propietaris en cada cas  i que queden subjectes 
a reparcel·lació pel sistema de compensació bàsica  i a urbanització a fi i efecte 
d'aconseguir la cessió  dels espais definits com a sistema viari inclosos en aquests 
àmbits i a la seva posterior urbanització. 

A l'apartat 5 s'adjunten les fitxes corresponents a cada un  d'aquests polígons 
d'actuació urbanística on queden definides les  determinacions i les condicions 
urbanístiques  pel desenvolupament d'aquests així com l’avaluació econòmica que 
justifica l'equilibri entre els 5 subsectors. 

No s’estableixen terminis d’execució d’aquests sectors. 

Per altra banda, l'espai definit al nord est del sector cedit a l'Ajuntament i que aquest 
Pla de millora urbana delimita  com a espai lliure / zona verda així com l'antic vial-
camí que el travessa,  únicament estarà subjecte a la tramitació d'un projecte 
d'urbanització d’iniciativa municipal. S'identifica aquests espais com a Àrea
d'urbanització unitària (AUU) i els costos d'urbanització seran assumits directament 
per l'Ajuntament o per mitjà  de subvencions externes d'altres administracions 

La resta del sector queda definit com a sòl urbà consolidat. 

2.6 OBRES D'URBANITZACIÓ 

D'acord amb les condicions de gestió descrites a l'apartat anterior, dintre dels 5 
àmbits de PAU definits caldrà procedir a la execució de la urbanització de les àrees 
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delimitades com a sistemes públics (sistema viari)  garantint la connectivitat de les 
diferents àrees qualificades com a nou sistema viari amb el sistema viari situat tant 
dintre del sector com fora i garantint,per les àrees susceptibles d'aprofitament privat  
situades dintre d'aquests PAU les condicions establertes al Text refós de la Llei 
d'urbanisme per tal de poder ser considerades com a solars. 

En aquest sentit, aquestes obres d’urbanització també hauran de garantir en aquests 
petits àmbits la implantació o  compleció dels serveis necessaris per a dotar dels 
solars resultants dels  serveis exigits per la Llei per tal de poder considerar aquestes 
parcel·les com a sòl urbà. 

A tal efecte, s’adjunta el plànol  O.8 Proposta d'ampliació de serveis on queden 
reflectides les ampliacions necessàreis per  tal d’aconseguir  aquests objectius, 
concretament pel que fa a la xarxa  d’abastament d’energia elèctrica, enllumenat 
public, aigua potable i clavegueram. 

Pel que fa a aquests dos últims serveis, i d’acord amb els requeriments de l’informe 
emès per l’Agència Catalana de l’Aigua  en data 7 de març de 2019, s’adjunta com 
Annex nº2 d’aquest document, l’informe  emès per l’Ajuntament de Les Oluges, com 
a Entitat subministradora de la disponibilitat de recursos hídrics, de garantia del 
subministrament d’aigua potable tant en qualitat com en quantitat. 

Pel que fa al sistema de sanejament, les  noves xarxes de sanejament destinades a 
l’evacuació de les aigües residuals i pluvials,  seran connectades a les xarxes 
existents  al sector o als carrers de l’entorn. 

D’altra banda, els diferents projectes d’urbanització que es tramitin dintre de l’àmbit 
del Pla de millora urbana, caldrà que tinguin en compte les següents consideracions: 

1 El sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials no podrà originar cap 
afecció a terrenys externs a l’àmbit (filtracions, desbordaments, ...), 
infraestructures i/o instal·lacions. Tanmateix, les noves xarxes d’evacuació 
d’aigües que s’executin evitaran la connexió de la xarxa d’aigües pluvials 
amb la xarxa d’aigües residuals. 
2 No es podran realitzar actuacions que puguin fer variar el curs natural de 
les aigües en perjudici de l’interès públic o de tercers. 
3 Els titulars seran responsables dels danys i perjudicis que pugui ocasionar 
a l'interès públic i/o privat i resta obligat a satisfer les indemnitzacions 
oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin 
necessàries per evitar que es produeixin. 
4 Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures 
d’abastament i  sanejament, o bé l’ampliació de les ja existents, correspondrà 
als propietaris afectats, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les 
obres d’urbanització (internalització de costos). 

Pel que fa a l'àmbit   previst  de titularitat municipal  situat al nord-est del sector  
delimitat com a  Àrea d'urbanització unitària (AUU), es preveu la seva urbanització 
mitjançant la redacció d'un projecte d'urbanització que possibiliti l'aprofitament 
d'aquesta zona com a espai públic  d'ús públic i la connectivitat per a vianants nord-
sud amb la resta del nucli per mitjà d'escales i est-oest  amb la recuperació del antic 
vial que connectava  amb la prolongació est  del carrer Bonavista i que, per la seva 
disminuïda secció, quedarà limitat al trànsit per a vianants. 
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Pel que fa a la resta de  vials  que queden fora de les anteriors àrees indicades i que 
aquest Pla de millora urbana classifica com a sòl urbà consolidat, l'Ajuntament podrà 
executar  si ho considera oportú, obres d'urbanització al igual que la resta de vials 
del nucli urbà  destinades a la millora o substitució  de l'obra d'urbanització  dels vials 
existents tramitant, si es cau,  els corresponents expedients de contribucions 
especials que pertoquin. 

2.7 MANIFESTACIÓ DE QUE EL PLA DE MILLORA URBANA DONA COMPLIMENT 
A L'ARTICLE 90 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME   

D’acord amb el que determina l’article 90   del  Decret 1/2010 de 3 d’agost del Text 
Refós de la llei d’Urbanisme, aquest Pla de millora urbana te per objecte 
desenvolupar el planejament urbanístic general i conté totes les determinacions 
pertinents per a l’ordenació urbanística detallada d’aquest sector per tal d'assolir els 
objectius fixats al planejament general. 

Les Oluges, octubre de 2019 

Jordi Carner Costa-arquitecte col·legiat nº20.618-0 
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3.- QUADRES DE DADES
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3.- QUADRES DE DADES 

3.1 Quadre nº1 de superfícies incloses a l'àmbit del PM segons dades cadastrals 

3.2 Quadre nº2 de superfícies i sostres per zones i sectors 

Les Oluges,  octubre   de 2019 

   Jordi Carner Costa-arquitecte col·legiat nº20.618-0 
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4.- ORDENANCES REGULADORES
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4.- ORDENANCES REGULADORES

Art. 1 Àmbit d’aplicació: 

Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla de millora  del 
sector de llevant de Les Oluges, segons queda delimitat a tots els plànols que 
l’integren i que s’acompanyen. 

Art. 2 Marc legal de referència: 

L’àmbit del present planejament, té la consideració de sòl urbà no consolidat i amb la 
tramitació d'aquest Pla de millora part d'aquest sector passa a tenir la  consideració  
de sòl urbà consolidat i  la resta de l'àmbit queda inclòs en Polígons d'actuació 
urbanística i, conseqüentment,  segueix tenint la consideració de sòl urbà no 
consolidat.

Aquest Pla de millora es redacta d'acord amb les determinacions del  Pla
d'ordenació urbanística plurimunicipal vigent al municipi de les Oluges i s'adapta als 
continguts preceptius establerts en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i a les modificacions introduïdes per la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme  
que es concreten en els articles 90 i 91 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat en les presents 
ordenances o sigui de dubtosa interpretació, s’estarà al que determinin el Pla
d'ordenació urbanística plurimunicipal vigent al municipi de les Oluges. 

Art. 3 Definició de conceptes: 

Quant  no quedin expressament definits en aquestes ordenances, seran d’aplicació 
els conceptes definits al Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal vigent al municipi 
de les Oluges i, per tant, no serà admesa cap altra interpretació. 

Art. 4 Desenvolupament del Pla: 

Pel desenvolupament del present Pla especial,  es delimiten dintre de l'àmbit del Pla 
especial un total de cinc Polígons d'actuació urbanística  l'execució i gestió dels 
quals  s'efectuarà  mitjançant el sistema d'actuació urbanística de reparcel·lació en la 
modalitat de cooperació.
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Aquest Pla de millora delimita també, al nord-est de l'àmbit,  una   Àrea
d'urbanització unitària (AUU) de titularitat ja municipal a fi i efecte d'aconseguir  el 
desenvolupament  d'aquests terrenys com a espais lliures públics  d'ús públic 
mitjançant la tramitació i execució únicament  d'un projecte d'urbanització al tractar-
se de terrenys de titularitat municipal. 

Per la resta de l'àmbit no inclòs dintre dels Polígons d'actuació, l'aplicació de la 
normativa urbanística serà d'aplicació directa podent procedir l’Ajuntament, d'acord 
amb les determinacions del Text refós de la Llei d'urbanisme, a la concessió de  
llicències d'obres i activitats sempre i quant es doni compliment a les condicions 
d'ordenació definides al planejament. 

Art. 5  Projecte d’urbanització: 

Per la execució de la urbanització dels cinc polígons delimitats es redactaran i 
tramitaran de forma individual per a cada un d'ells, un projecte d'urbanització que 
detallarà  les obres d'urbanització a realitzar en cada un dels cinc polígons per tal 
d'aconseguir les adequades condicions d'urbanització d'acord amb les exigències 
del Text refós de la Llei d'Urbanisme i per tal que les àrees susceptibles 
d'aprofitament privat incloses en aquests sectors assoleixin la condició de solar. 

Fora dels polígons d'actuació, l'Ajuntament podrà  redactar projectes d'urbanització  i 
executar les obres si ho considera oportú,  destinades a la millora o substitució  de 
l'obra d'urbanització  dels vials existents tramitant, si escau,  els corresponents 
expedients de contribucions especials que pertoquin. 

Pel que fa al sistema de sanejament, les  noves xarxes de sanejament destinades a 
l’evacuació de les aigües residuals i pluvials (separatives) seran connectades a les 
xarxes existents  al sector o als carrers de l’entorn. 

D’altra banda, els diferents projectes d’urbanització que es tramitin dintre de l’àmbit 
del Pla especial, caldrà que tinguin en compte les següents consideracions: 

1 El sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials no podrà originar cap afecció a 
terrenys externs a l’àmbit (filtracions, desbordaments, ...), infraestructures i/o 
instal·lacions. Tanmateix, les noves xarxes d’evacuació d’aigües que s’executin 
evitaran la connexió de la xarxa d’aigües pluvials amb la xarxa d’aigües residuals. 
2 No es podran realitzar actuacions que puguin fer variar el curs natural de les 
aigües en perjudici de l’interès públic o de tercers. 
3 Els titulars seran responsables dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a 
l'interès públic i/o privat i resta obligat a satisfer les indemnitzacions oportunes i a 
l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar 
que es produeixin. 
4 Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament i  
sanejament, o bé l’ampliació de les ja existents, correspondrà als propietaris 
afectats, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització 
(internalització de costos). 

Pel que fa a l'àmbit previst  de titularitat municipal  situat al nord-est del sector  
delimitat com a  Àrea d'urbanització unitària (AUU) es preveu la seva urbanització 
mitjançant la redacció d'un projecte d'urbanització que possibiliti l'aprofitament 
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d'aquesta zona com a espai lliure públic  d'ús públic i la connectivitat nord-sud amb 
la resta del nucli per mitjà d'escales per a vianants i est-oest  amb la recuperació del 
antic vial que connectava  amb la prolongació est  del carrer Bonavista i que, per la 
seva disminuïda secció, quedarà limitada al trànsit per a vianants. 

Per l’enjardinament d’aquests espais s’utilitzaran especies vegetals autòctones de la 
zona.

Art. 6 Modificacions: 

Les modificacions del present Pla de millora hauran de respectar les determinacions, 
per ordre de jerarquia, establertes al Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal 
vigent al municipi de les Oluges 

Art. 7  Classificació i qualificació del sòl: 

El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla de millora es troba classificat, d’acord amb el 
contingut d'aquest Pla de millora,  en Sòl urbà consolidat i Sòl urbà no consolidat. 

Dintre d'aquestes dues classes de sòl queden delimitades les àrees  que el Pla de 
millora defineix com a Sistemes locals públics: el Sistema viari, clau 14  (de 
titularitat actualment municipal i de futura cessió a l'Ajuntament en el moment de 
l'execució dels Polígons d'actuació urbanística) i el Sistema d' espais lliures, 
subsistema  de contribució paisatgística, clau 13 e (de titularitat municipal  cedits 
a l'Ajuntament). 

Per altra banda, i pel que fa als terrenys susceptibles d'aprofitament privat, dintre de 
cada una  de les  classes de sòl definides, el sòl susceptible d'aprofitament privat 
queda definit, d'acord amb les determinacions del POUM, per una banda, com a 
Zona d'estructura tradicional, clau 3c per aquelles àrees susceptibles de ser 
edificades  i com a Zona de domini privat no edificable en altura, verd privat 
protegit,  clau 10b  per aquelles àrees no susceptibles de ser edificades. 

Art 8 Condicions d’ordenació: 

Son d'aplicació, per cada una de les Zones i Sistemes delimitats dintre del àmbit del 
Pla de millora, les condicions d'ordenació definides a la normativa urbanística del Pla 
d'ordenació urbanística plurimunicipal vigent al municipi de les Oluges i, en concret 
els articles següents: 

Pel Sistema viari, clau 14  els articles 120 a 125. 

Pel Sistema d' espais lliures, subsistema  de contribució paisatgística, clau 13e, els 
articles 116 a 119. 
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Per la  Zona d'estructura tradicional, clau 3c, els articles 184 a 193. La fondària 
edificable  de cada una de les illes i el nombre de plantes de les edificacions queda 
delimitada al plànol d'ordenació coincidint amb el límit de la delimitació de la zona. 
Les construccions respectaran les condicions volumètriques de les antigues 
construccions d'acord amb els gàlibs  definits al plànol d'ordenació. 

Per  aquesta zona clau 3c, i pel que fa a les normes de composició,  a més de les 
condicions  de composició definides a l’article 191 de la normativa del POUM  i atés 
que aquest àmbit  pot tenir un gran impacte visual en l’entorn, per les edificacions 
situades en aquest àmbit, també seran d’aplicació les següents condicions  
compositives, similars a les de les zones 3a i 3b: 

Les façanes  seran preferiblement de pedra  vista  del país (no s’admeten aplacats) 
en la seva totalitat si be podrán executar-se també amb revestiments de morter de 
calç acabats en colors de la gama de colors  terrosos i/o cremes  de tonalitas clares. 
(mentre l’Ajuntament  no aprovi una carta de colors  per les zones de clau 3) en 
colors de la gama de colors  terrosos i/o cremes  de tonalitats clares. Queden 
absolutament prohibits els colors foscos, bàsics   i estridents (blaus, vermells i 
similars) i el blanc en el paraments de façana. Queda prohibida l’obra vista o la 
ceràmica cuita. 

La composició de les façanes, en consonància amb les edificacions tradicionals, 
tindran caràcter vertical  i es faran ordenant les obertures segons eixos verticals de 
manera que l’amplada d’una obertura no superi el 60% de la seva alçada. 

Les cobertes inclinades seran executades exclusivament amb teula àrab ceràmica 
envellida  sense que s’admetin imitacions d’altres materials. 

Les fusteries podran ser  de  fusta vista o pintada, d’alumini lacat o PVC en  colors 
en les games de grisos o verds foscos,  amb  les corresponents superfícies 
envidriades. Es prohibeix el color blanc en totes les fusteries  i les imitacions de fusta 
vista en les fusteries de planta baixa. Pel que fa a les persianes, podran ser 
enrollatbles amb corda, tipus mallorquí de fusta pintada o envernissada en qualsevol 
cas, o de llibret de fusta pintada o envernissada o d’alumini dels mateixos colors que 
les fusteries. Queda prohibit també el color blanc en les persianes. 

Per la  Zona de domini privat no edificable en altura, verd privat protegit,  clau 10b 
els articles 247 a 250. 

Les Oluges, octubre  de 2019 

Jordi Carner Costa-arquitecte col·legiat nº20.618-0 
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5.- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÓMICA i FITXES URBANÍSTIQUES 

DELS PAU



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 38

Viabilitat econòmica dels polígons d’actuació definits al Pla de millora 

Dintre de l’àmbit del Pla especial, es desenvolupen un total de 5 Polígons d’actuació 
d’iniciativa privada de petit format  que afecten a un màxim de dos propietaris cada 
un  d’ells. 

S’adjunten a les pàgines següents les fitxes  urbanístiques de cada un d’aquests 
sectors on queda justificat  la viabilitat econòmica de cada un d’ells a partir  de valors 
de mercat  del propi municipi així com de municipis de l’entorn de característiques 
similars atesa la poca dinàmica del mercat immobiliari  en el propi municipi de les 
Oluges.

En aquest sentit, en l’estudi  de viabilitat de cada sector, s’han tingut en compte  el 
valor  de la finca  actual abans de la aprovació del Pla,  el valor  de l’aprofitament 
atorgat pel nou planejament, la previsió dels costos  d’urbanització del sector 
(urbanització vialitat en tots els casos). No es consideren indemnitzacions  atès que 
en cap dels PAU existeixen edificacions  que, pel seu estat, s’hagin de valorar ni  es 
te coneixement de que hi hagin activitats que s’hagin d’indemnitzar. En qualsevol 
cas, el projecte de reparcel·lació que es redacti de cada sector, haurà de concretar  
possibles valoracions  i taxacions  que s’escaigui per tal d’ajustar Drets i Deures dels 
propietaris.

La diferència entre el valor de l’aprofitament  atorgat pel nou Pla i el valor inicial de la 
finca mes els costos d’urbanització,  correspon al  marge global de la operació 
urbanística  de cada PAU. 

Per acabar,  de cada sector definit al Pla  es proposen les següents relacions: 

La repercussió per m2 de sostre resultant de l’operació urbanística. 
 La repercussió per m2 del sòl brut inicial de l’operació urbanística. 

Aquestes dues xifres permeten establir paral·lelismes i comparatives entre els 
diversos PAU  del sector així com tenir  una visió en nombres relatius de l’operació 
urbanística  en comparació  amb els nombres  absoluts  de cada sector. 

En aquest sentit es pot afirmar  que de l’estudi de viabilitat dels sectors definits  en 
aquest Pla, tot i els baixos valors de repercussió considerats atesa l’escasa dinàmica 
immobiliària del sector en aquest municipi, en resulten valors de repercussió desprès 
de les operacions positius pel que queda justificada la viabilitat econòmica dels 
mateixos.

Totes les inversions previstes dintre dels àmbits dels 5 polígons d’actuació definits 
en aquest Pla de Millora hauran de ser assumides íntegrament per els propietaris 
d’aquests nous sectors. 

Programa i viabilitat econòmica  d’inversions a la resta de l’àmbit del Pla de 
Millora

Per altra banda, dintre del sector d’aquest Pla de millora, es defineixen una sèrie 
d’actuacions fora dels àmbits dels PAU definits  respecte de les quals caldrà estudiar
 la ponderació de l’impacte d’aquestes actuacions en les finances públiques, d’acord 
amb l’article 59.1.e) 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. 
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En aquest sentit, el document defineix les següents actacions: 

A) Els costos d’urbanització del  la zona definida com a Sistema d’Espais lliures 
corresponent a l’Àrea d’Urbanització unitària (AUU) així com la recuperació 
del camí-vial  ubicat entre les dues porcions  a urbanitzar. 

B) L’adquisició o expropiació  i la urbanització de la petita porció de terreny 
ubicada al nord-est del sector destinat a l’eixamplament de la vialitat del 
carrer Bona vista en el punt de connexió  amb la prolongació d’aquest carrer 
cap a l’est, ja en sòl no urbanitzable. 

C) La urbanització de les escales  que uneixen  el carrer de Pere Vila a l’extrem 
oest del Pla de Millora, amb el carrer de Montserrat.

Per la valoració econòmica d’aquestes inversions, es parteix dels mateixos costos 
d’urbanització i de valoració utilitzats per l’elaboració de les fitxes de  justificació de  
viabilitat econòmica dels 5 PAU definits en aquest Pla de Millora. 

A) Valoració  de l’Àrea d’Urbanització unitària (AUU): 

Superfície zona verda a urbanitzar: 616 m2 
Cost unitari urbanització zona verda: 50 €/m2 
Cost total: 30.800 € 

Superfície vial-camí intermig: 98 m2 
Cost unitari urbanització del camí: 60 €/m2 
Cost total: 5.880 € 

Longitud de murs a estabilitzar i/o enderrocar: 80 ml 
Cost unitari: 100 €/m2 
Cost total: 8.000 € 

Formació d’altres estructures d’estabilització: 60.000 € 
Instal·lacions d’enllumenat i reg: 15.000  € 

Total actuació de l’Àrea d’Urbanització unitària (AUU): 119.680 €

B) Adquisició / expropiació  i  urbanització  de la porció de terreny ubicat al nord-
est del sector del carrer Bona vista 

Superfície a adquirir i a urbanitzar: 27 m2 
Cost unitari adquisició: 1,2 €/m2 
Cost unitari urbanització: 60 €/m2 
Cost total de l’actuació:  1.652 €

C) Urbanització de les escales  d’unió del carrer de Pere Vila amb el carrer de 
Montserrat.

Superfície a urbanitzar: 142 m2 (dels quals 67 m2 estan fora de 
l’àmbit del Pla de millora) 
Cost unitari urbanització del camí: 150 €/m2 
Cost total: 21.300 € 
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Totes aquestes actuacions hauran de ser assumides per l’Ajuntament de Les Oluges 
atès que queden fora dels PAU i beneficiaran  a la majoria  de la població del 
municipi, dins de les competències   pròpies del municipi. 

La capacitat de l’Ajuntament  per assumir els costos derivats de les actuacions 
previstes en l’àmbit del Pla  de Millora i  fora dels Polígons d’actuació definits  en 
aquests és, a l’actualitat, nul·la i no hi ha previsió de que en un futur pugui haver cap 
variació al respecte. Únicament cal considerar la possibilitat de finançament 
d’aquestes actuacions a través de subvencions atorgades per la resta 
d’administracions públiques  bé sigui de la de  l’Estat , la Generalitat o de la 
Diputació de Lleida (1% Cultural, PUOSC, subvencions directes....). 

S’adjunta informe del departament d’intervenció de l’Ajuntament on es corraboren 
aquestes circumstàncies 

Les Oluges, octubre de 2019 

Jordi Carner Costa-arquitecte col·legiat nº20.618-0 



     
 AJUNTAMENT  
DE LES OLUGES 
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6.- MOBILITAT GENERADA 
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El Pla de millora  que es tramita, no es correspon amb cap dels supòsits previstos  al 
Decret 344/2006, de 19 de setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 

En aquest sentit, el desenvolupament del Pla de millora no planteja una 
transformació de  la mobilitat en relació a les determinacions del planejament 
urbanístic  si be si és cert que es proposen petites actuacions dirigides a la millora 
general  del trànsit de vianants del sector en relació a la resta del nucli   amb la 
creació de nous eixos viaris així com del trànsit rodat amb les propostes d'ampliació 
de vialitat que proposa el Pla de millora.l

En aquest sentit, la proposta que es planteja en aquest Pla de millora,  es pot afirmar 
que  te una afectació positiva  sobre la  mobilitat  actual  dintre del nucli de Les 
Oluges.

Les Oluges, octubre  de 2019 

Jordi Carner Costa-arquitecte col·legiat nº20.618-0 



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 44

7.  ESTUDI  D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
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La finalitat d’aquest  Estudi  d’impacte i integració paisatgística és diagnosticar 
l’impacte potencial  de les condicions d’ordenació que es proposen en l’àmbit del Pla
de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges

L’àmbit d’aquest pla de millora és molt visible  des de la banda sud del nucli de les 
Oluges i molt particularment des de l’autovia C-25 atès que aquesta queda elevada 
respecte del municipi i ofereix una visió espectacular del mateix. 

En aquest sentit,  la imatge actual del municipi, en alguns punts del nucli, és poc 
adequada (construccions no residencials  de poca qualitat arquitectònica) i, pel que 
fa l’àmbit del Pla de Millora, denota l’estat de ruïna i abandó de gran part de la seva 
superfície.

Un dels objectius que pretén el Pla de Millora és, tal i com indica la pròpia 
nomenclatura del document que es tramita, la millora  de les condicions 
urbanístiques d’aquest àmbit i, conseqüentment, de la imatge  que ofereix en l’entorn 
immediat.

El  Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, elaborat per l'Observatori del 
Paisatge, lliurat a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 
d'octubre de 2006 i aprovat definitivament el 5 d'agost de 2008 inclou l’àmbit del Pla 
de Millora i el municipi de Les Oluges  dintre de la unitat de paisatge dels Costers de 
la Segarra 

Pel que fa a l’ordenació d’aquest sector, el Pla de millora urbana, es planteja en 
aquest àmbit a partir de les preexistències amb una trama viària adequada que resol 
la mobilitat dins del sector i la comunicació d'aquest amb la resta del nucli de les 
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Oluges tot delimitant  sistemes urbans que permeten la rehabilitació social i 
ambiental de la zona i estableix les xarxes de serveis que en permeteran assolir les 
condicions de les parcel·les resultants de  sòl urbà, tot amb un mínim impacte 
paisatgístic en l’entorn i ordenant  l'àmbit amb un màxim de respecte amb les 
preexistències de l'entorn afectat i sense pretendre grans transformacions. 

En aquest sentit, el Pla de millora urbana Proposa, per una banda, la consolidació de 
les edificacions  existents (concretament les edificacions que es desenvolupen al 
llarg del carrer de Pere Vila)  permetent petits ajustos volumètrics en alçada  i 
garantint el manteniment dels patis no edificats que les envolten, assimilant aquestes 
parcel·les a les zones de l’entorn urbà  immediat. 

Per altra banda, els extrems nord est i sud oest del àmbit (que es corresponen amb 
les plataformes amb mes pendent del sector) el Pla de millora urbana proposa 
alliberar-les de construcció i destinar-les a espais públics (nord est) i a patis privats i 
sistema viari (sud oest). 

En aquest sentit,  l'àrea situada al nord est del sector (amb unes pendents  en 
alguns punts de fins al 100%)  es considera que no és apta per a ser edificada, tant 
pel que fa a la inadequació des del punt de vista paisatgístic   com pel que fa a 
l'aspecte econòmic si considerem els sobre costos  que comportaria la construcció 
d'edificis en uns terrenys d'aquestes característiques. 

El Pla de millora urbana proposa l'adaptació d'aquests terrenys, en la mesura del 
possible, a l'ús públic  com a espais lliures proposant el manteniment de les traces 
de les antigues edificacions com a elements  a conservar com a testimonis  del 
passat d'aquesta part del municipi vertebrant aquest espai públic en terrasses 
connectades   mitjançant camins de vianants i escales integrades en el terreny i  
deixant la resta d'espais com a espais enjardinats tot recuperant  l'antic vial  que 
recorria aquests terrenys  en sentit est-oest actualment quasi desaparegut. 

Un dels aspectes mes importants del  Pla de millora urbana  és preservar els valors 
paisatgístics, en especial la imatge  del nucli de Les Oluges des del sud del municipi. 

No  s’afecta sòls d’alt valor agrícola i és coherent i respectuós  amb els valors 
patrimonials del nucli. 

En aquest sentit, la proposta que es planteja en aquest Pla de millora urbana
incorpora les prescripcions adequades perquè les construccions i els nous espais 
generats  s’adaptin a l'entorn urbà  del nucli de les Oluges i al seu entorn immediat  
no urbanitzable pel que fa als aspectes paisatgístics. 

En aquest sentit, l’aplicació de les determinacions urbanístiques definides a l’apartat 
normatiu del Pla de millora garanteix aquest aspecte atès que obliga a la utilització 
d’uns materials d’acabat i colors a l’exterior de les noves edificacions proposades al 
Pla especial en concordància amb la resta del conjunt del nucli i amb el sòl no 
urbanitzable annex a l’àmbit. 

Pel que fa a la resta d’espais on es proposa que no siguin edificables, el Pla proposa
la seva urbanització com a  espais verda amb especies vegetals  autòctones de la 
zona  o com a vialitat, aspecte que, per aquests espais,  suposa una garantia 
d’integració en el paisatge immediat. 



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 47

Avaluació dels efectes previsibles directes e indirectes de la ordenació 
prevista al Pla de Millora sobre el paisatge i altres vectors 

D’acord amb els aspectes comentats anteriorment, l’afectació de l’ordenació 
proposada en aquest Pla de Millora sobre el paisatge  seran mínims atès que les 
condicions fixades en  aquest garanteixen una adequada integració  de les noves 
construccions i del tractament de la resta d’espais  amb l’entorn tant pel que fa a la 
resta del sòl urbà  del nucli de les Oluges com amb el sòl no urbanitzable annex a 
l’àmbit.

Pel que fa al sòl i el subsòl: A nivell d’orografia, la proposta d’ordenació no suposa 
la alteració  de les pendents existents. Les noves edificacions es proposen sobre les 
parcel·les  amb millors condicions  per ser edificades dintre del sector quedant els 
terrenys mes abruptes destinats al seu ús com a espais verds, sense modificació de 
les pendents. No es preveu, per tant, efectes  en el sòl i subsòl. 

Pel que fa a la vegetació: La única vegetació existent a l’àmbit correspon als espais 
erms que han sorgit de les ruïnes  dels antics edificis. L’enjardinament de les zones 
verdes es farà amb espècies vegetals autòctones de la zona. No es preveu, per tant, 
afectació paisatgística  en termes de modificació de l’estructura vegetal existent. 

Pel que fa a la fauna: No es considera la  incidència  ambiental  de la construcció 
sobre la fauna atès que es tracta de sòl urbà destinat principalment a l’ús residencial. 

Pel que fa a l’aire: Les condicions d’ordenació definides al Pla no comporten 
l’emissió de gasos a l’atmosfera. Només durant la fase d’execució d’obres es 
produirà pols degut al pas de maquinaria , però es tractarà d’emissions puntuals de 
pols que en el moment de finalitzar les obres es deixaran de produir. 

Pel que fa a l’aigua: Pel que fa a les aigües de pluja, atès que es tracta d’un sòl 
urbà, seran conduïdes a les xarxes de desguàs del sector i desprès a les xarxes 
municipals. Pel que fa a les aigües subterrànies no es preveu la seva afectació  atès 
que eles actuacions que es preveu desenvolupar al sector  es limiten a la 
construcció d’edificis residencials, l’enjardinament dels espais verds i urbanització 
dels nous trams de vialitat proposats al Pla.

Pel que fa als factors climàtics : La incidència sobre els factors climàtics serà 
nul·la.

Conclusions

Les actuacions derivades  de l’ordenació proposada pel Pla de millora,  no suposen 
un impacte paisatgístic sobre l’entorn si no al contrari, una millora  en aquest sentit 
en l’àmbit d’actuació atès que, per una banda,  l’espai ordenat  correspon a un espai 
classificat com a urbà i no suposa, per tant, cap nova afectació de sòl no 
urbanitzable.

Per altra banda, les condicions d’ordenació definides en el Pla de millora per aquest 
àmbit garanteixen una clara millora a nivell paisatgístic tant pel que fa a les 
edificacions existents com a les noves edificacions proposades així com pel que fa 
als espais no edificables. 



.
PLA  de millora urbana  del sector de Llevant de Les Oluges 48

S’adjunta fotomuntatge  de la façana sud del nucli de les Oluges on es pot apreciar 
l’afectació sobre el paisatge urbà derivat de l’aplicació  de les condicions d’ordenació 
definides al Pla de millora sobre aquest àmbit.

Les Oluges, octubre  de 2019 

Jordi Carner Costa-arquitecte col·legiat nº20.618-0 
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Annex nº1 fotogràfic 
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Annex 2: Informe de l’Entitat subministradora de la disponibilitat de recursos 
hídrics
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