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Un 60% dels consistoris de Lleida no tenen pla urbanístic i dissenyen el desenvolupament del municipi amb normes de 
planejament o subsidiàries. La diferència és que els POUM permeten projectar el creixement municipal completament 
en vint anys i controlen els diferents desenvolupaments. Entre les capitals de comarca, només n’hi ha cinc amb POUM.

Més de la meitat dels municipis a  
Lleida funcionen sense pla urbanístic
Només el 40% té POUM i la resta es basa en normes subsidiàries i de planejament

MUNICIPIS URBANISME

M.MOLINA/H.CULLERÉ
❘ LLEIDA ❘ Tots els municipis tenen 
a Catalunya normes urbanísti-
ques però no tots compten amb 
un Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). A Lleida, 
només en tenen un 40 per cent 
dels ajuntaments i la resta dis-
senya i planifica el desenvolu-
pament amb normes subsidi-
àries de planejament; normes 
de planejament urbanístic o 
plans plurimunicipals. Lleida i 
la Seu d’Urgell es regeixen per 
un pla general d’ordenació, un 
document que la direcció ge-
neral d’Urbanisme considera ja 
desfasat i que es troba en procés 
de substitució almenys a la capi-
tal. Segons assenyala la conse-
lleria de Territori, la diferència 
entre el POUM i les normes de 
planificació és que aquestes no-
més permeten establir mapes 
delimitats de sòl urbà i no ur-
banitzable, però no permeten 
planificar de manera conjunta 
el creixement urbanístic del mu-
nicipi ni dissenyar noves zones 
d’expansió.

Segons indiquen dades de la 
conselleria, 92 dels 231 ajunta-
ments de Lleida compten amb 
un POUM, que dissenya el futur 
urbanístic i el creixement d’un 
municipi, inclosa la vialitat, a 
vint anys vista. Al voltant de 
vuitanta ajuntaments més es re-
geixen per normes subsidiàries 
de planejament; uns quaranta 
tenen normes de planificació 
urbanística; dotze disposen d’un 
pla d’ordenació plurimunicipal 
i dos compten amb un Pla Ge-
neral d’Ordenació. Pel que fa 
a les capitals de comarca, tan 
sols cinc disposen d’un POUM. 
Són Tremp (que el va aprovar 
el 2012), Cervera (2016), Tàr-
rega (2006), Mollerussa i Sol-
sona (2009). La resta funcionen 
amb normes subsidiàries, plans 
directors o plans d’ordenació 
urbanística. Les Borges Blan-
ques espera que la comissió 
d’Urbanisme aprovi el POUM, 
que tramita des de fa deu anys. 
Al seu torn, el planejament ac-
tual està subjecte a les normes 
subsidiàries del 1995. 

La capçalera de comarca amb 
les normes urbanístiques més 
antigues és Sort (1981, any en 
què coincideix amb Rialp), en-
cara que se’n va fer una revisió 
el 1997. L’alcalde, Raimon Mon-
terde, va assenyalar la volun-
tat del consistori d’impulsar el 
POUM però va admetre la falta 
de temps i diners. Vielha té tam-
bé normes subsidiàries des de fa 

L’edifici Paraíso d’Alcarràs, construït fa anys, té sis plantes i des del 2009 no seria viable.

MAGDALENA ALTISENT

Alcarràs veta construir pisos de 
menys de 60 metres quadrats
❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
carràs ha aprovat incorporar 
al POUM la prohibició que es 
construeixin en tot el munici-
pi pisos de menys de seixan-
ta metres quadrats. L’alcalde, 
Miquel Serra, va explicar ahir 
que així ho va acordar el ple 

la setmana passada, al costat 
del rebaixament d’una planta 
al sostre màxim d’edificació 
de les vivendes del centre. 
Aquesta limitació s’obvia a la 
zona perimetral al centre. En 
concret, “a tot l’interior del 
municipi es podran construir 

edificis de només planta baixa 
i dos pisos”, va assenyalar.

Alcarràs és un dels exem-
ples més utilitzats per descriu-
re els estralls del boom de la 
construcció. Durant els anys 
d’expansió urbanística, l’ajun-
tament no disposava de POUM 
i es regia per unes normes sub-
sidiàries que, segons l’alcalde, 
van donar carta blanca a l’es-
peculació. El 2009 el consistori 
va aprovar el pla d’ordenació 
urbanística, que no establia 
límits mínims de dimensió dels 
habitatges i la normativa supe-
rior, explica el primer edil, ac-
ceptava els pisos de trenta-cinc 
metres quadrats, la qual cosa 
va incentivar la construcció de 
vivenda petita i barata. “Ai-
xò ha condicionat la tipologia 
social que tenim a Alcarràs”, 
producte del creixement dels 
anys noranta i primers 2000. 
Ara compten amb 9.700 veïns 
de cinquanta-quatre naciona-
litats i, segons l’alcalde, una 
borsa d’habitatge encara buida 
d’unes cinc-cents unitats, entre 
construïdes i a mig fer.

Precedents
A Lleida hi ha pocs precen-

tes del veto a la construcció 
de minipisos. Vallfogona de 
Balaguer és un dels precursors. 
L’ajuntament va aprovar una 
modificació similar a la d’Al-
carràs el 2007. A Mollerussa, 
en canvi, fa uns anys van su-
primir una limitació de cons-
truir pisos de menys de 90 m2. 
Consideren que si es complei-
xen els requisits d’habitabilitat 
del Govern i densitat de cons-
trucció del POUM és suficient.

LA DADA

92
PLANS D’ORDENACIÓ

Són els que hi ha a Lleida i la 
resta d’ajuntaments es regei-
xen per normes subsidiàries o 
de planejament.

2002
ANY DE LA LLEI

La llei d’Urbanisme de Catalu-
nya obliga que tots els ajunta-
ments tinguin alguna normati-
va urbanística.

LES CLAUS

Instruments de planificació. Els ajuntaments de Lleida es re-
geixen pels POUM (92); normes subsidiàries de planejament; 
normes de planejament urbanístic; plans d’ordenació plurimu-
nicipal i plans generals d’ordenació.

Diferències. El POUM és l’instrument més complet i que per-
met dissenyar el desenvolupament del municipi durant vint 
anys al detall. Les normes subsidiàries classifiquen els tipus de 
sòl i les normes de planificació van ser les que va redactar la 
Generalitat després de la llei d’Urbanisme per possibilitar que 
tots els ajuntaments tinguessin un instrument en què basar-se.

Capçaleres de comarca. Només cinc capitals (Tremp, Cervera, 
Tàrrega, Solsona i Mollerussa) compten amb un POUM. Les Bor-
ges està pendent de l’aprovació final.

Minipisos. El ple d’Alcarràs ha aprovat modificar el POUM per 
vetar els pisos de menys de 60 metres. Està pendent que ho 
avali la comissió d’Urbanisme.

trenta-cinc anys i l’alcalde, Juan 
Antonio Serrano, va acceptar la 
proposta de l’oposició d’iniciar 
la redacció d’un POUM. Actu-
alment es regeix per un pla di-
rector d’Aran. Balaguer també 
compta amb normes subsidiàri-
es des de l’any 1983, revisades 
el 2000. El primer edil, Jordi 
Ignasi Vidal, va explicar que el 
POUM és important però han 
tingut altres prioritats com els 
plans d’emergències. El Pont de 
Suert va iniciar-ne la redacció 
el 2009 i el va aturar el 2012 
per dubtes sobre les zones inun-
dables. L’ajuntament de la Seu 
d’Urgell, per la seua banda, ha 
introduït més de trenta modi-
ficacions al PGO, l’última el 
2015. Planteja un nou pla per a 
finals d’aquest mandat i inicis 
del pròxim.

EXCÉS D’OFERTA
El municipi té uns  
500 habitatges sense 
ocupar entre construïts i 
pendents de finalitzar
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Al pis de dos dels acusats els Mossos van recuperar objectes amb què es va cometre l’assalt.

MOSSOS D’ESQUADRA

A. GUERRERO
❘ ORGANYÀ ❘ El jutjat penal núme-
ro 2 de Lleida té previst acollir 
aquest migdia el judici contra els 
quatre acusats d’un brutal assalt 
violent en una masia d’Organyà 
el 8 de setembre del 2016, en 
què van lligar dos dones i un 
home en una granja i van anar 
a l’habitatge de la propietària 
de l’explotació, on van posar a 
la banyera el marit, que pateix 
una severa invalidesa, i el van 
torturar fins que els va entregar 
els diners que hi havia a la casa, 
uns 1.200 euros i joies valorades 
en 1.000 més.

La Fiscalia sol·licita una con-
demna de set anys de presó 
per a un dels acusats i penes de 
sis anys per als altres tres im-
putats. El Ministeri Públic els 
acusa d’un delicte de robatori 
amb violència i intimidació amb 
l’agreujant de disfressa i abús 
de superioritat perquè anaven 
armats i amb passamuntanyes 
(quatre anys), un delicte de lesi-
ons (dos anys) per la pallissa que 
van clavar al propietari de la 
casa i diversos delictes lleus de 
lesions.

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir els presumptes autors 
mesos després dels fets. Segons 
els investigadors, dos dels acu-
sats van idear l’assalt facilitant 
tota la informació logística per 
cometre’l i els altres dos impu-
tats en van ser els autors mate-

A judici per lligar una dona i 
torturar el seu marit a Organyà
La Fiscalia demana set anys de presó per a un dels acusats i sis anys per als altres 
tres || Van robar 1.200 euros en metàl·lic i joies valorades en 1.000 euros més

SUCCESSOS TRIBUNALS

rials. L’atracament es va pro-
duir quan dos dones van arri-
bar a una granja propietat d’una 
d’elles i dos homes, vestits amb 
roba de treballar de color verd i 
amb els rostres ocults amb pas-
samuntanyes, les van assaltar, 
les van lligar i van fer el mateix 
amb un veí de la Seu que aca-
bava d’arribar a la granja per 
comprar conills. 

Posteriorment, es van diri-
gir a l’habitatge, van posar a la 

banyera el propietari i el van 
colpejar repetidament fins que 
els va dir on eren 1.200 euros. 
“Em van dir que si no trobaven 
els diners que els havia dit que 
teníem guardats a casa li enge-
garien un tret al meu marit i no 
el tornaria a veure”, va explicar 
al dona a aquest diari.

Els Mossos d’Esquadra van 
identificar un dels lladres a par-
tir d’un turisme que estava apar-
cat a prop de la granja un temps 

abans del robatori. Aquest home 
es va presentar dies abans a una 
comissaria per denunciar que li 
havien sostret el cotxe particu-
lar, però després de contradir-se 
en diverses ocasions, va reco-
nèixer la participació en l’assalt. 
Al domicili de dos dels acusats, 
els investigadors van recuperar 
un uniforme de treballar verd, 
passamuntanyes i cordes com 
les que van utilitzar per lligar 
les víctimes.

Tallada cinc hores més  
l’AP-2 per la boira entre 
Soses i les Borges
Durant la matinada d’ahir i sense afectació

TRÀNSIT PREVENCIÓ

Imatge d’un vehicle que va bolcar ahir després d’un accident en un túnel de la C-13 a Talarn.

A.G.B.
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La boira va 
obligar a tallar de nou ahir i du-
rant cinc hores més l’autopista 
AP-2 entre les Borges Blanques 
i Soses. El tall es va produir cap 
a les 23.45 hores de dimecres i 
es va prolongar fins passades les 
4.00 hores de la matinada d’ahir. 
Aquest tram, de trenta-sis quilò-
metres, també va estar tallat al 
trànsit aquest dimecres al matí 

(vegeu SEGRE d’ahir), i va ser la 
primera vegada en la qual s’ac-
tivava el protocol de seguretat 
d’aquest hivern. 

Les desviacions es van fer de 
nou per l’autovia A-2 i l’N-240, 
la qual cosa ha provocat el ma-
lestar dels usuaris i alcaldes 
d’aquesta última carretera, que 
denuncien que s’incrementa la 
sinistralitat en una via molt 
polèmica. 

Aquesta mesura forma part 
del Pla d’Autoprotecció (PAU) 
d’Abertis, concessionària de la 
via, que fa amb la col·laboració 
dels Mossos d’Esquadra. Es talla 
la carretera quan la visibilitat 
dels conductors és iferior als 75 
metres de distància. Amb les 
d’ahir i el de dimecres, ja són sis 

BOMBERS DE LA GENERALITAT

les vegades en què s’ha aplicat el 
protocol, que va entrar en vigor 
el 2015.

Ferits a Ponts i Talarn
D’altra banda, dos persones 

van resultar ferides de caràcter 
menys greu ahir a les 13.54 ho-

res al quedar atrapades en un 
turisme que va bolcar a la car-
retera C-14 a l’altura de Ponts, 
segons van informar el Servei 
Català de Trànsit i Bombers. Els 
dos ferits van ser rescatats pels 
Bombers i evacuats a l’hospital 
Arnau. Dos persones més també 

van resultar ferides de caràcter 
menys greu al bolcar un turisme 
cap a les 17.30 hores a l’interior 
d’un túnel de la carretera C-13 
al seu pas per Talarn. Van ser 
evacuats a l’hospital del Pallars 
de Tremp, segons va assenyalar 
Trànsit.

DESVIACIONS
La via també va estar 
tallada dimecres al matí 
amb desviacions per  
l’A-2 i l’N-240

Prohibeixen 
tallar orelles a 
les mascotes

NORMATIVA

❘ MADRID ❘ Ahir va entrar en 
vigor el Conveni Europeu 
sobre Protecció d’Animals, 
que prohibeix tallar la cua, 
les orelles, seccionar les cor-
des vocals, extirpar ungles 
i dents per finalitats estèti-
ques o més enllà de les fina-
litats curatives o bé regalar 
mascotes com a premi o gra-
tificació. El conveni regula 
també diferents aspectes com 
el manteniment, custòdia, 
benestar, comerç i cria amb 
finalitats comercials o l’ús en 
publicitat, espectacles, mos-
tres o concursos, entre altres 
qüestions.

Condemnat  
per assetjar el 
veí a Juneda

JUDICI

❘ JUNEDA ❘ Un veí de Juneda va 
acceptar ahir el pagament 
d’una multa de 720 euros per 
un delicte de trencament de 
condemna per haver-se atan-
sat al veí del qual tenia en vi-
gor una ordre d’allunyament 
a l’haver-lo amenaçat amb 
una escopeta. Defensa, acu-
sació i Fiscalia van arribar a 
un acord en una judici que es 
va celebrar al jutjat penal 1. 
El Ministeri Públic sol·licita-
va inicialment una multa de 
més de 10.000 euros. L’ho-
me ja va ser condemnat per 
amenaces.
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