
INFORME
sobre la conveniència

de suspensió potestativa
de tràmits i llicències

                Barcelona per Solsona, juliol de 2005



ASSUMPTE: Conveniència de proposar la suspensió potestativa d’algunes
tramitacions i llicències, d’acord amb l’article 70 de la Llei 2/02,
d’Urbanisme.

INFORME

Havent arribat els treballs de redacció del POUM a un nivell que permet la
seva aprovació inicial, es proposa a l’Ajuntament de la vostra digna
presidència l’adopció d’un acord de suspensió, basat en l’article 70 de
l’esmentada Llei i conforme a les determinacions de l’article 6 del seu
Reglament Parcial, Decret 287/2003 de 4 de novembre.

La suspensió hauria d’afectar els àmbits 11 a 37 del plànol adjunt, pels
següents motius:

Àmbits 11, 12, 13, 14 i 16: Es proposa suspendre la tramitació de plans
urbanístics derivats (àmbits 11, 12, 13 i 16), així com de llicències de
parcel·lació de terrenys, edificació i enderroc (àmbits 11, 12, 13, 14 i 16)
amb la finalitat d’estudiar conjuntament el destí urbanístic dels terrenys, els
objectius del seu desenvolupament, i les condicions urbanístiques per a
dur-lo a terme.

Àmbits 15 i 19: Es proposa suspendre la tramitació de plans urbanístics
derivats (àmbit 15), així com de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificació i enderroc (àmbits 15 i 19) per tal d’estudiar conjuntament el destí
urbanístic dels terrenys, els objectius del seu desenvolupament, i les
condicions urbanístiques per a dur-lo a terme.

Àmbits 17 i 18: Es proposa suspendre la tramitació de llicències de
parcel·lació de terrenys, edificació i enderroc, per tal d’estudiar el destí
urbanístic dels terrenys, a la vista de la seva posició estratègica com a
remat del sòl urbà, els objectius del seu desenvolupament, i les condicions
urbanístiques per a dur-lo a terme.

Àmbits 21 a 29: Es proposa suspendre la tramitació de llicències de
parcel·lació de terrenys, edificació i enderroc, amb la finalitat d’estudiar el
destí urbanístic dels terrenys, els objectius del seu desenvolupament, i les
condicions urbanístiques per a dur-lo a terme.

Àmbit 30: Es proposa suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats,
així com de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i enderroc, a la
vista de que la posició dominant del sector requereix una anàlisi profunda.



Àmbits 31 a 37: Es proposa suspendre la tramitació de llicències de
parcel·lació de terrenys i d’edificació, a no ser que es compleixin
simultàniament les condicions dels dos planejaments, el vigent i el que està
en tràmit.

La descripció dels àmbits de suspensió és:

Àmbit 11: Situat al NE del nucli urbà, coincideix  amb el sector P-12 del sòl
apte per urbanitzar segons les NSP vigents.

Àmbit 12: Situat al NE del  nucli urbà, coincideix amb el sector P-7 del sòl
apte per a urbanitzar segons NSP.

Àmbit 13: Situat al NE del nucli urbà, coincideix amb el sector P-10 del sòl
per a urbanitzar.

Àmbit 14: Situat al NE del nucli urbà, es tracta de sòl  urbanitzable que
llinda a llevant amb el cementiri, àmbit 12 i sòl urbà, pel sud amb l’àmbit 13,
per ponent amb sòl urbà (la Cabana d’en Geli) i pel nord amb el camí entre
el cementiri i l’àrea de la Cabana d’en Geli.

Àmbit 15: Situat al sud del centre històric, coincideix amb els sectors P-11 i
P-13 del sòl apte per urbanitzar segons les NSP.

Àmbit 16: Situat a llevant del  nucli urbà, coincideix amb el sector P-6 del
sòl, apte per urbanitzar segons les NSP.

Àmbit 17: Situat al SO del nucli urbà, es tracta d’una petita peça de sòl no
urbanitzable que llinda la major part amb sòl urbà, excepte per ponent que
llinda amb sòl no urbanitzable.

Àmbit 18: Situat al sud del nucli urbà, es tracta de sòl no urbanitzable que
llinda pel  nord, NE  i tota la franja de llevant amb sòl urbà (àrea del
Mirasol), i la resta amb sòl  no urbanitzable.

Àmbit 19: Situat al SE del  nucli urbà, es tracta de sòl no urbanitzable que
llinda al nord amb sòl urbà i sectors P-8 i P-11 de sòl apte per urbanitzar
segons NSP, a NE amb la C-1410, al SE i al sud amb la linia situada a uns
50 metres de l’anomenada variant, i a ponent amb sòl urbà, en bona part
zona esportiva.

Àmbit 21: Situat a ponent del casc antic, coincideix amb la part de l’unitat
d’actuació en sòl urbà UA-6, delimitada per les NSP, que encara manca
per desenvolupar (àrea del Camp d’en Serra).

Àmbit 22: Situat al NE del  nucli antic, limitat al nord per la carretera L-301,
per llevant i pel sud per les edificacions existents que donen front als



carrers Nou i de la Sardana, respectivament, i a ponent pel carrer de Sant
Agustí. Part de l’àmbit conicideix amb l’ED-3 proposat per les NSP.

Àmbit 24: Situat al SE del nucli urbà, i al sud de l’àmbit 26, l’àmbit
coincideix amb l’illa delimitada pel carrer de la Plana, carrer Falp, carrer
d’Àngel Guimerà i l’Avinguda de Domènec Costa.

Àmbit 25: Situat a llevant del  nucli antic, coincideix amb les unitats
d’actuació UA-7B1 i UA-7B2 delimitades en sòl urbà per les NSP vigents.

Àmbit 26: Situat al nord del nucli urbà, coincideix amb el polígon en sòl
urbà P-6 (Cal Sotaterra) segons NSP.

Àmbit 27: Situat el NO del  nucli urbà, coincideix gran part amb l’unitat
d’actuació en sòl urbà UA-19 segons NSP, i amb part del Camí de la Creu
Blanca.

Àmbit 28: Situat al NE del casc antic, i al sud de la Cabana d’en Geli. Es
tracta d’una part de sòl urbà delimitada pel carrer de la Font del Corb a
ponent, per carrer que manca per obrir al sud, per la carretera LV-4241 a
llevant, i per edificació existent al nord.

Àmbit 29: Situat al SE del nucli urbà, al costat sud de la carretera C-1410.
Es tracta de dues franges de sòl, l’una donant front a la carretera i l’altra al
carrer dels Pollancres, dins de la parcel·la en sòl urbà qualificada com a
equipament (privat) segons NSP, on s’hi troba actualment ubicat l’Hotel
Sol.

Àmbit 30: Situat al NO del nucli urbà i envoltat tot ell per sòl urbà,
coincideix amb el sector P-14 (El Tossal) en sòl apte per a urbanitzar
segpns NSP.

Àmbit 31: Situat al nord del nucli urbà, i al NE de la Cabana d’en Geli,
coincideix amb les illes en sòl urbà qualificades amb la clau de
”Desenvolupament urbà – Zona “B”" segons NSP.

Àmbit 32: Situat al SE del nucli urbà, i al costat sud de la carretera C-1410.
Es tracta d’unes illes en sòl urbà qualificades de “Desenvolupament urbà –
Zona “B””, i que coincideixen amb l’UA-3 definida per les NSP vigents.

Àmbit 33: Situat a l’est del nucli urbà, es tracta de sòl urbà qualificat de
”Desenvolupament urbà – Zona “B””, que limita pel sud amb l’àmbit 23, per
ponent amb l’àmbit 14, pel nord amb edificacions existents en sòl urbà, i
per llevant amb el carrer del Pedraforca.

Àmbit 34: Situat al sud del casc urbà i del Seminari, i al nord de la zona
esportiva, es tracta d’unes illes en sòl urbà qualificades de



”Desenvolupament urbà – Zona “B”” segons NSP.

Àmbit 35: Situat al sud del casc urbà, al NO de la zona esportiva,
comfrontant amb l’urbanització del Mirasol. Es tracta de dues illes en sòl
urbà qualificades de ”Desenvolupament urbà – Zona “B”” segons NSP.
Àmbit 36: Situat a l’oest del nucli urbà i al sud del Tossal, es tracta de part
de dues illes en sòl urbà qualificades amb la clau “Desenvolupament urbà –
Subzona “B””.

Àmbit 37: Situat al nord del nucli urbà, es tracta de sòl urbà qualificat
d’ “Eixample intensitat III” segons NSP. Coincideix amb gran part de l’UA-9
(la Cabana d’en Geli) delimitada per les NSP.

I per que hi consti i segons el meu lleial saber i entendre, signo el present
informe a Barcelona, el tretze de juliol de dos mil cinc.

Barcelona per Solsona, 13 de juliol de 2005

per Valeri Consultors Associats, redactors del POUM
Joan A. Paez i Berga, arquitecte redactor en cap
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