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1. Objecte: 
Aquesta Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal es proposa per  
iniciativa de l'Ajuntament, davant la necessitat urgent de plantejar una gran zona 
d'Equipaments en el centre del poble, aprop de l'escola municipal, a on ubicar-hi el 
Pavelló cobert municipal i altres equipaments futurs, especialment esportius. 
La modificació es planteja davant la necessitat urgent de construir el Pavelló Municipal 
en la finca municipal, amb accés des del Carrer dels Telèfons, que disposa dels 
serveis urbans i que es qualifica de Sòl urbà directe. 
La resta, s'inclou dins el PAU-2, que s'estructura al llarg de la prolongació del Carrer 
Nou fins a l'Avinguda de la Generalitat, la zona esportiva i el passeig paral·lel al 
mateix.  
La modificació proposada té un elevat interès públic municipal, amb una disminució 
considerable de l'edificabilitat i un increment elevat dels sistemes públics, 
especialment dels equipaments. 

2. Àmbit d'Actuació: 
Son els terrenys delimitat dins el PAU-2 i SUD-4 del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Montgai, amb una mínima regularització dels límits, adequant.se a la 
topografia i al parcel.lari existent. 
La superfície total de la modificació és de 21.713 m2, i amb un aprofitament total de 
7.769 m2 i un màxim de 55 habitatges. 

3. Justificació: 
La modificació proposada s'atén al que disposen les Normes urbanístiques del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal en el seu article 6, que diu: 
 
"Article 6.-  Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
1. En qualsevol moment es poden modificar els diferents elements i determinacions 
del Pla d’ordenació. 
2. La modificació de qualsevol d'aquests elements del Pla s'ha d’ajustar a allò que 
estableix la legislació urbanística vigent (article 96 TRDL 1/2010) i aquestes Normes.  
3. L'alteració del contingut del Pla s’ha de fer mitjançant la modificació d'algun dels 
elements que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva 
formació. 
4. El projecte de modificació del Pla que es redacti ha de tenir sempre el grau de 
precisió propi del Pla d’ordenació, i ha de comprendre un estudi urbanístic que 
expliqui i justifiqui la incidència de les noves determinacions en l'ordenació establerta 
pel Pla d’ordenació. 
5. La previsió mitjançant el planejament parcial o especial de superfícies més grans 
de sòl destinades a sistemes urbanístics respecte als estàndards o percentatges fixats 
en aquestes Normes no ha de comportar una modificació del Pla d’ordenació, atès 
que aquests estàndards tenen la consideració de mínims. 
6. Si la modificació canvia la zonificació o l’ús urbanístic de les zones verdes, espais 
lliures o equipaments esportius, es tramita d'acord amb el procediment establert en 
l'article 98 del TRDL 1/2010. 
7. Els projectes de modificació del Pla d’ordenació es tramiten segons allò que 
estableix la legislació urbanística vigent (articles 97 i 85 del DL 1/2010). 
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4. Tramitació: 
El promotor de la present Modificació Puntual del POUM és l'Ajuntament de Montgai, 
d'acord amb el que disposa l'article del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, que diu" 

"Article 76    Formulació de figures del planejament urbanístic general 
1. Correspon de formular els plans directors urbanístics a les entitats i els organismes que 
determini el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, un cop vist 
l'informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, amb la participació dels ajuntaments 
afectats d'acord amb allò previst a l'article 83. 
2. Correspon de formular els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes 
d'actuació urbanística municipal als ajuntaments. 
3. Correspon de formular les normes de planejament urbanístic a la direcció general 
competent en matèria d'urbanisme, d'ofici, en els supòsits especificats pels articles 62 i 63, o 
a proposta dels ajuntaments. 
 
La tramitació de la Modificació es fixada en l'article 83 i 78 del Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, a on es 
diu: 

Article 85    Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats 
1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal i 
dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi pertoquen, sens 
perjudici del que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans 
urbanístics derivats en què la competència d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, 
es pot adoptar directament l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació 
pública, prescindint de l'aprovació provisional. 
 

"Article 80   Competències de les comissions territorials d'urbanisme 
Correspon a les comissions territorials d'urbanisme l'aprovació definitiva de:  
a) Els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal 
l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Política Territorial 
i Obres Públiques. 
b) Els plans especials urbanístics a què fa referència l'article 67.1.d, els plans de millora 
urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no 
hagin d'exercir aquesta competència, d'acord amb el que estableix aquesta Llei. 
c) Els plans especials urbanístics a què fan referència les lletres a, b , c i f de l'article 67.1. 
d) Els plans i els programes urbanístics plurimunicipals l'aprovació definitiva dels quals no 
correspongui al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. 
e) Els plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui d'aprovar al conseller o 
consellera de Política Territorial i Obres Públiques. 
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4. Objectius de la Modificació: 
Des que es vigent el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, l'Ajuntament ha tingut 
l'oportunitat d'adquirir una finca central de Montgai, que comporta el replantejament 
del sistema d'equipaments del poble, especialment dels esportius. 
 
Els objectius de formular aquesta gran àrea d'equipaments municipals, son: 
 
1. Possibilitar la construcció d'un pavelló esportiu cobert amb una bona accessibilitat 

de tots els veïns del poble, destinat a l'esport, l'activitat escolar i cívica. Es el gran 
equipament per multitud d'usos, des de la festa major a la pràctica quotidiana de 
l'esport, des dels actes de reunió als concerts, festes i esport escolars, del teatre 
als actes polítics. 

2. Obrir la nova zona esportiva a l'Avinguda de la Generalitat i al riu Sió, connectant-la 
amb l'obertura del carrer transversal. 

3. Amb aquesta nova zona esportiva, s'evita la perillositat de travessar la carretera, 
especialment, dels nens que van a la zona esportiva des de l'escola i el poble.  

4. L'actual zona esportiva, que es troba al costat del riu Sió, i que presenta alguns 
riscos de perillositat per la possible inundabilitat, es destinarà principalment a 
camps esportius, evitant les construccions volumètriques. 

5. Que el nou equipament esportiu/educatiu sigui complementari i molt pròxim a les 
escoles municipals. 

6. Aprofitar la conjuntura actual  per endegar una activitat que pot ajudar a revitalitzar 
el poble. 

7. Crear un passeig lineal pel costat sud del poble, i que es pugui continuar en la 
mesura que el poble ho necessiti. 

8. Ordenar una àrea residencial destinada a habitatges de protecció pública i de 
cases unifamiliars entremitgeres, entorn de la zona esportiva del poble i al llarg del 
carrer i del passeig lineal, amb molta centralitat, bona orientació i topografia 
agradable. 

9. Incorporar dins el sector la cessió de la parcel.la del costat de l'Església, per 
protegir la façana principal de la mateixa, amb una nova edificació. 

 
La modificació abasta la 
totalitat del PAU-2 i del 
SUD-4, proposant la 
qualificació de sòl urbà 
directe pel sòl a on es 
previst ubicar-hi el nou 
pavelló esportiu, i que 
correspon a la finca 
municipal. 
La resta de sòl es qualifica 
de PAU-2, tret d'una petita 
part de sòl no urbanitzable. 
La voluntat d'ampliar 
l'equipament previst en el 
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SUD-4, provoca la necessitat de suprimir un dels dos àmbits i sectors, ajuntant tot en 
el nou PAU-2, que incrementa la seva superfície en 6.533 m2, que coincideix amb 
l'increment de sòl destinat a Sistema d'Equipaments, malgrat que es disminueix 
considerablement el sostre edificable i el nombre d'habitatges globals. 
 
En resum la modificació representa: 

 
1. Augmentar el sòl destinat a Equipaments i Espais lliures en 6.817 m2, respecte a 

una superfície total de l'àmbit de la modificació de 21.713 m2. 

 L'actuació suposa la creació d'una gran àrea d'equipaments i espais lliures de 
5.426 m2s. 

 
 
2. Disminuir l'edificabilitat de 13.537 m2st a 7.769 m2st, establint un edificabilitat per 

al PAU-2 de 0,35 m2st/m2s, reduint conseqüentment, el nombre d'habitatges. 
 
3. Adequar els límits del sòl urbà a l'estat actual, especialment respecte a les 

propietats, camins i edificacions existents, motivat, especialment, per no introduir 
indemnitzacions d'edificacions, que no son necessàries. 

 

RESUM MODIFICACIÓ

Superfície total modificació 21.713 m2s
Increment Sòl Urbà+Urbanitzable 754 m2s

Sostre edificable màxim 7.769 m2st
Disminució Sostre edificable -5.801 m2st
Nombre màxim Habitatges 55 Habitatges
Disminució Nombre màxim Habitatges -63 Habitatges

Total Espais Lliures Sòl Urbà + PAU2 3.395 m2
Total Equipaments Sòl Urbà + PAU2 8.145 m2
Total 11.540 m2

Increment Espais lliurs 239 m2
Increment Equipaments 6.577 m2
Total Increment E.Lliures+Equipaments 6.816 m2

Superfície Total Sòl Urbà +PAU2 21.374 m2
%E.Lliures+Equipaments/Sòl Urbà 53,99%
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4. Crear un Passeig o zona 
verda lineal al límit amb el sòl 
no urbanitzable, atenuant 
l'impacte directe de les cases 
amb el camp, respectant el 
paisatge i  l´ús agrícol veí 

 
 
 
 
 
5. Optar per la parcel.la unifamiliar amb jardí com tipologia general del PAU-2, amb 

bona orientació i topografia, i amb vistes sobre el gran equipament.. Els habitatges 
socials es situen al final de la gran àrea d'equipaments i en la part més pròxima al 
poble. 
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 6. Estat Actual. Finques afectades 
 
El sector es destina actualment al cultiu agrícol, bàsicament de cereals. 
 
S'hi troben edificacions de caràcter agrícol, com son els coberts. 

 

Parcel.lari
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7. Planejament Vigent: 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, s'aprovà definitivament el 29 d'octubre de 
2009, i publicat el DOGC 5498, de 4 de novembre de 2009. 
 
Els terrenys objecte d'aquesta modificació estan inclosos dins el PAU-2 i SUD-4, 
regulats específicament en els articles següents: 
 
La superfície del PAU-2 es de 11.816 m2 i el SUD-4 es de 8.804 m2 
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Article 142 - Polígon d'actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

1. Objectius 
Els objectius del polígon d’actuació urbanística es centren en desenvolupar la gestió urbanística 
integrada de l’àmbit, com a conjunt d’actuacions per a repartir equitativament els beneficis i les 
càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a executar o completar les obres i els serveis 
urbanístics necessaris per la consolidació del sòl urbà, especialment la construcció i obertura de 
nous carrers.  
El polígon d’actuació urbanística es delimita tenint en compte els requisits fixats en l’article 118 
DL1/2010. 

2. Àmbit 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/1.000. 

3. Condicions d'ordenació 
a) El POUM detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris 

per a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. 
b) L'ordenació de sistemes i zones en l'àmbit del sector, està determinada en el plànol 

d'ordenació a escala 1/1.000, amb les superfícies de sòl i de sostre, i el nombre màxim 
d’habitatges, fixats en el quadre resum del sector adjunt. 

c) Pel que fa a l'ordenació de l’edificació, es poden preveure altres alternatives que respectin 
els paràmetres urbanístics de les zones edificables. L’opció de l’alternativa s’ha d’efectuar 
per mitjà de la reparcel·lació o bé en el moment de l'atorgament de llicència d'edificació, 
d’acord amb la normativa de la zona, prèvia audiència dels propietaris afectats.  

d) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: Seran els establerts 
en la legislació vigent i actualment son el 30% del sostre es reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, dels qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb 
protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció 
oficial de preu concertat, en compliment de la modificació de l’article 57.3 del DL 1/2010 
establerta en l'article 9 del Decret Llei 1/2007, així com en l’article 66 del RLU 305/2006. El 
termini per a l’inici i l’acabament  de la construcció dels habitatges serà la del període fixat en 
l’agenda.                                                                                              

4. Condicions d'urbanització 
a) La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants es durà a terme mitjançant 

un projecte d’urbanització, que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a 
l’article 72 del DL 1/2010 i atenent a l’article 96 del RLU 305/2006 

b) El projecte d’urbanització contindrà la documentació tècnica necessària respecte a les xarxes 
d’abastament d’aigua i de sanejament.  

c) El projecte d'urbanització haurà d'ésser informat per l'Agència Catalana de l'Aigua, i assumir 
el cost global de l'abastament d'aigua i del sanejament, assumint els costos econòmics de la 
seva part proporcional d'inversions pe a totes les infrastructures dels sistema de sanejament i 
abastament. 

 S'ha d'incloure la descripció gràfica de les xarxes de sanejament i abastament, indicant els 
punts de connexió, la disponibilitat del recurs d'aigua, els punts de desguàs i les 
característiques tècniques i càlculs que asseguin el bon funcionament de les mateixes. 

d) El sector també ha d'afrontar el cost econòmic de la seva part proporcional d'inversió per a 
totes les infrastructures d'aigua, de sanejament, d'energia elèctrica, telecomunicacions, gas, 
reg, hidrants, gestió de residus i altres serveis.  

5. Condicions de gestió 
a) El sistema d'actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 

bàsica. 
b) En compliment dels articles 43 i 44 DL 1/2010, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’ajuntament el 10% d’aprofitament total, lliure de càrregues 
d'urbanització. 
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 - costejar la urbanització dels sistemes viari i espais lliures. 
 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació seran proporcionals a les superfícies de les 

finques aportades al sector. 
d) Els solars resultants de l'actuació es distribuiran entre els propietaris en proporció als drets 

dels mateixos. 
e) Les despeses d'urbanització es distribuiran en proporció al valor de les finques adjudicades.  

 

Quadre resum del Polígon d’actuació urbanística núm. 2  (PAU-2) Montgai 
Generalitat/Est. 
 
Els paràmetres obligatoris determinats en el quadre són: 
La superfície total, les superfícies de sistemes i zones, l'edificabilitat bruta màxima, i el nombre 
màxim d'habitatges. 
 
Superfície total del Polígon         11.816 m2 
 
Edificabilitat Total              10.048 m2st 
Coeficient edificabilitat brut                0,8503 m2st/m2 
Densitat habitatges         70 habitatges/ha 
 
Nombre màxim habitatges        83 habitatges 
30% Sostre Habitatge Públic  3.014 m2st 
Es permet augmentar la densitat d'habitatges si la legislació sobre l'habitatge de protecció oficial 
redueix la superfície mínima dels mateixos.  
 
 
 
Sistemes    5.414 m2  45,82% 
C - Viari              3.138 m2  26,56% 
V – Parcs i jardins públics  2.276 m2  19,26% 
 
 
Zones     6.402 m2  54,18% 
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Polígon d’actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

Ordenació i qualificació del sòl. Escala 1/1.000 
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Polígon d’actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

Estat actual i delimitació. Escala 1/1.000 
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Article 158.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm. 4 (SUD-4), residencial Montgai Ronda 
Sud/Est. 

1. Definició, àmbit i superfície  
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000 i la superfície total 
dels sector és de 8.804 m2. 

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut: 0,40 m2st/m2s 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat: 35 
 habitatges/ha. 
c) Usos principals: Us residencial. 
d) Reserves per sistemes generals: La cessió i urbanització de l'espai lliure i l'àrea 

d'equipament. 
 - L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

generals és vinculant en la seva destinació, emplaçament i dimensions. La superfície 
d’aquests terrenys és computable als efectes de l’article 65 DL 1/2010, tal com preveu 
l’article 35.1.a de la mateixa Llei. 

e) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 DL 1/2010, i  de forma 
indicativa figuren en el quadre adjunt. 

 -  L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 
locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
parcial urbanístic si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

f) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: Seran els establerts en 
la legislació vigent que actualment son el 30% del sostre es reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, dels qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb 
protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció 
oficial de preu concertat, en compliment de la modificació de l’article 57.3 del DL 1/2010 
establerta en l'article 9 del Decret Llei 1/2007, així com en l’article 66 del RLU 305/2006. El 
termini per a l’inici i l’acabament  de la construcció dels habitatges serà la del període fixat en 
l’agenda. 

g) El pla parcial no podrà, en cap cas, permetre edificacions superiors a Planta Baixa més dues 
plantes (PB+2), i amb una alçada màxima de 9,00 m. 

h) El Pla parcial haurà d’ésser informat favorablement per l'Agència Catalana de l'Aigua. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 DL 1/2010 els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’ajuntament el 10% d’aprofitament total, lliure de càrregues 
d'urbanització. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari, d'espais lliures i serveis, així com la part 

proporcional del cost dels sistemes generals, que s'avalua en un 20% del cost del Projecte 
d'Urbanització del sector estricte; en el cas, que el sector estigui obligat a realitzar un 
element d’infrastructura general, i que serveixi a mes sectors o part del poble, aquest cost 
restarà de l'anterior 20%. 
El sector ha d'afrontar el cost econòmic de la seva part proporcional d'inversió per a totes 
les infrastructures dels sistema de sanejament i depuració, abastament d'aigua, energia 
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elèctrica,  telecomunicacions, gas, reg, hidrants, gestió de residus i altres serveis. 
 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació seran proporcionals a les superfícies de les 

finques aportades al sector. 

 
 
 
 



MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI 
Modificació "PAVELLÓ DE MONTGAI" - Ajuntament de Montgai - Desembre 2010 

 
 

 16 

Sector sòl urbanitzable delimitat núm. 4 (SUD-4), residencial Montgai Ronda Sud/Est. 
Ordenació i qualificació del sòl. Escala 1/1.500 
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Sector sòl urbanitzable delimitat núm. 4 (SUD-4), residencial Montgai Ronda Sud/Est. 
Estat actual i delimitació. Escala 1/1.500 
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Quadre Resum del Planejament Vigent 
QUADRE RESUM  MODIFICACIO POUM

PLANEJAMENT VIGENT

SUPERFICIE 11.816 8.804 1.093 21.713

EDIFICABILITAT 0,85 0,40 0,62
SOSTRE 10.048 3.522 13.570

HABITATGES 83 35 118
Densitat (Hbtges/ha) 70 40 54

Verd + Equipament 2.276 19,26% 880 3.156
V - Parcs i Jardins 2.276 19,26% 880 10,00% 3.156 14,54%
E-Equipaments 0,00% 1.568 17,81% 1.568 7,22%

Total Sistemes
A-Viari 3.138 26,56%

Total Zones 6.402
2b - Continua jardí 1.251
2b-hpp - Continua HPP 1.395
2c - Agrupada amb jardí 3.756

TOTALPAU-2 SUD-4 SNU
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8. Modificació Puntual: 
Aquesta Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal es proposa per  
iniciativa de l'Ajuntament, davant la necessitat de crear una gran zona d'Equipaments 
en el centre del poble, aprop de l'escola municipal, a on ubicar-hi el Pavelló cobert 
municipal i altres equipaments futurs, especialment esportius. 
 
La modificació es planteja davant la necessitat urgent de construir el Pavelló Municipal 
en la finca municipal, amb accés des del Carrer dels Telèfons, que disposa dels 
serveis urbans i que es qualifica de Sòl urbà directe, incloent 3.025 m2 d'Equipament 
a on s'ubica el pavelló, i 273 m2 de carrer- 
 
La resta, s'inclou dins el PAU-2, amb una superfície total de 18.349 m2) que 
s'estructura al llarg de la prolongació del Carrer Nou fins a l'Avinguda de la 
Generalitat, la zona esportiva i el passeig paral·lel al mateix.   
D'aquesta forma, desapareix el SUD-4, que era de petita extensió (8.804 m2), 
integrant.se en part dins el nou PAU-2 i la resta es qualifica de Sòl no urbanitzable. 
 
La modificació proposada té un elevat interès públic municipal, amb una disminució 
considerable de l'edificabilitat i un increment elevat dels sistemes públics, 
especialment dels equipaments. 
 

2. Àmbit d'Actuació: 
Son els terrenys delimitat dins el PAU-2 i SUD-4 del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Montgai, amb una mínima regularització dels límits, adequant.se a la 
topografia i al parcel.lari existent. 
La superfície total de la modificació és de 21.713 m2, i amb un aprofitament total de 
7.769 m2 i un màxim de 55 habitatges. 
 

3. Alternatives: 
S'han plantejat diferents alternatives d'ordenació, des de la que es redueix a l'àmbit 
exclusiu del PAU-2, que resulta insuficient per encabir el pavelló i les instal·lacions 
esportives, a la que ja es planteja la continuïtat del Carrer Nou fins a la carretera, però 
tancant el passeig lineal. 
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4. Modificació dels límits 
 
S'adeqüen els límits del sòl urbà i del sòl urbanitzable a l'estat actual, especialment 
respecte a les propietats, camins i edificacions existents. 

 
Respecte al planejament vigent, s'inclouen 1.116 m2 de més, per respectar el 
parcel.lari existent o per donar major continuïtat al nou passeig, i s'exclouen 339 m2, 
corresponents a una finca edificada, que no es necessària per al desenvolupament 
urbà. 
D'aquesta forma, l'increment total de sòl qualificat d'urbà i urbanitzable es de 754 m2, 
que representa un 3,66% del sòl inclòs en el PAU-2 i SUD-4 del planejament vigent. 
 
 

 

QUADRE RESUM  MODIFICACIO POUM

PLANEJAMENT VIGENT

SUPERFICIE 11.816 8.804 1.093 21.713

MODIFICACIÓ POUM

SUPERFICIE 3.025 13,93% 18.349 84,51% 339 1,56% 21.713

RESUM MODIFICACIÓ

Superfície total modificació 21.713 m2s
Increment Sòl Urbà+Urbanitzable 754 m2s 3,66%

TOTAL

PAU-2SU SNU

PAU-2 SUD-4

TOTAL

SNU



MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI 
Modificació "PAVELLÓ DE MONTGAI" - Ajuntament de Montgai - Desembre 2010 

 
 

 21 

5. El Nou PAU-2 
 
La modificació abasta la totalitat del PAU-2 i del SUD-4, proposant la qualificació de 
sòl urbà directe pel sòl a on es previst ubicar-hi el nou pavelló esportiu. 
 
Es qualifica de sòl urbà directe els 3.025 m2 de sistemes (equipament i viari) a on 
s'ubicarà el pavelló, de 40 x 50 m., i que disposa d'accés i dels serveis urbans des del 
carrer existent. 
 
La resta de sòl es qualifica de PAU-2, tret d'una petita part de sòl no urbanitzable. 
S'inclou dins el nou PAU-2 la cessió per a Equipament de la parcel.la del costat de 
l'Església parroquial. 
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5. Proposta d'ordenació. 
 

Objectius de la Modificació: 
Des que es vigent el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, l'Ajuntament ha tingut 
l'oportunitat d'adquirir una finca central de Montgai, que comporta el replantejament 
del sistema d'equipaments del poble. 
 
Els objectius de formular aquesta gran àrea d'equipaments municipals, son: 
 
1. Possibilitar la construcció d'un pavelló esportiu cobert amb una bona accessibilitat 

de tots els veïns del poble, destinat a l'esport, l'activitat escolar i cívica. Es el gran 
equipament per multitud d'usos, des de la festa major a la pràctica quotidiana de 
l'esport, des dels actes de reunió als concerts, festes i esport escolars, del teatre 
als actes polítics. 

 
2. Obrir la nova zona esportiva a l'Avinguda de la Generalitat i al riu Sió, connectant-la 

amb l'obertura del carrer transversal. 
 
3. Amb aquesta nova zona esportiva, s'evita la perillositat de travessar la carretera, 

especialment, dels nens que van a la zona esportiva des de l'escola i el poble.  
 
4. L'actual zona esportiva, que es troba al costat del riu Sió, i que presenta alguns 

riscos de perillositat per la possible inundabilitat, es destinarà principalment a 
camps esportius, evitant les construccions volumètriques. 

 
5. Que el nou equipament 

esportiu/educatiu sigui complementari i 
molt pròxim a les escoles municipals. 

 
6. Aprofitar la conjuntura actual  per 

endegar una activitat que pot ajudar a 
revitalitzar el poble. 

 
7. Crear un passeig lineal pel costat sud 

del poble, i que es pugui continuar en 
la mesura que el poble ho necessiti. 

 
8. Ordenar una àrea residencial 

destinada a habitatges de protecció pública i de cases unifamiliars entremitgeres, 
entorn de la zona esportiva del poble i al llarg del carrer i del passeig lineal, amb 
molta centralitat, bona orientació i topografia agradable. 

 
9. Incorporar dins el sector la cessió de la parcel.la del costat de l'Església, per 

protegir la façana principal de la mateixa, amb una nova edificació. 
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En resum la modificació representa: 
 
1. Augmentar el sòl destinat a Equipaments i Espais lliures en 6.817 m2, respecte a 

una superfície total de l'àmbit de la modificació de 21.713 m2. 
 L'actuació suposa la creació d'una gran àrea d'equipaments i espais lliures de 

5.426 m2s. 

 
 
2. Disminuir l'edificabilitat de 13.537 m2st a 7.769 m2st, establint un edificabilitat per 

al PAU-2 de 0,35 m2st/m2s, reduint conseqüentment, el nombre d'habitatges. 
 
3. S'adeqüen els límits del sòl urbà i del sòl urbanitzable a l'estat actual, especialment 

respecte a les propietats, camins i edificacions existents. 
 

RESUM MODIFICACIÓ

Superfície total modificació 21.713 m2s
Increment Sòl Urbà+Urbanitzable 754 m2s 3,66%

Sostre edificable màxim 7.769 m2st
Disminució Sostre edificable -5.801 m2st
Nombre màxim Habitatges 55 Habitatges
Disminució Nombre màxim Habitatges -63 Habitatges

Total Espais Lliures Sòl Urbà + PAU2 3.395 m2
Total Equipaments Sòl Urbà + PAU2 8.145 m2
Total 11.540 m2

Increment Espais lliurs 239 m2
Increment Equipaments 6.577 m2
Total Increment E.Lliures+Equipaments 6.816 m2

Superfície Total Sòl Urbà +PAU2 21.374 m2
%E.Lliures+Equipaments/Sòl Urbà 53,99%
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4. Crear un Passeig o zona 
verda lineal al límit amb el sòl 
no urbanitzable, atenuant 
l'impacte directe de les cases 
amb el camp, respectant el 
paisatge i  l´ús agrícol veí 

 
5. Optar per la parcel.la 

unifamiliar amb jardí com 
tipologia general del PAU-2, 
amb bona orientació i 
topografia, i amb vistes sobre el gran equipament.. Els habitatges socials es situen 
al final de la gran àrea d'equipaments i en la part més pròxima al poble. 

 

6. Quadre Resum Modificació 

 
 
 
Montgai, desembre de 2010. 
 
 
 
 
 
Pasqual Mas i Boldú :: Arquitecte 
DOM Arquitectes Associats SLP 

QUADRE RESUM  MODIFICACIO POUM

MODIFICACIÓ POUM
DIFERENCIA 

POUM VIGENT

SUPERFICIE 3.025 13,93% 18.349 84,51% 339 1,56% 21.713 0

EDIFICABILITAT 0 0,4234 0,36
SOSTRE 0 7.769 7.769 -5.801
30% HPP 2.331
HABITATGES 0 55 141 55 -63
Habitatges HPP 31
Densitat (Hbtges/ha) 0 30 25

Verd+Equipament 2.752 90,98% 8.788 47,89% 11.540 53,15% 8.384
V - Parcs i Jardins 0 0,00% 3.395 18,50% 3.395 15,64% 239
E-Equipaments 2.752 90,98% 5.393 29,39% 8.145 37,51% 6.577

Total Sistemes 3.025 13.742 74,89%
A-Viari 273 9,02% 4.954 27,00%

Total Zones 0 4.607 7.769
2b - Continua jardí 0 0
2b-hpp - Continua HPP 0 511 2.844
2c - Agrupada amb jardí 0 4.096 4.925

PAU-2SU SNU TOTAL
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 9. Normativa 

Article 142 - Polígon d'actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

1. Objectius 
Els objectius del polígon d’actuació urbanística es centren en desenvolupar la gestió urbanística 
integrada de l’àmbit, com a conjunt d’actuacions per a repartir equitativament els beneficis i les 
càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a executar o completar les obres i els serveis 
urbanístics necessaris per la consolidació del sòl urbà, especialment la construcció i obertura de 
nous carrers.  
El polígon d’actuació urbanística es delimita tenint en compte els requisits fixats en l’article 118 
DL1/2010. 

2. Àmbit 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/1.000. 

3. Condicions d'ordenació 
a) El POUM detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris 

per a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. 
b) L'ordenació de sistemes i zones en l'àmbit del sector, està determinada en el plànol 

d'ordenació a escala 1/1.000, amb les superfícies de sòl i de sostre, i el nombre màxim 
d’habitatges, fixats en el quadre resum del sector adjunt. 

c) Pel que fa a l'ordenació de l’edificació, es poden preveure altres alternatives que respectin 
els paràmetres urbanístics de les zones edificables. L’opció de l’alternativa s’ha d’efectuar 
per mitjà de la reparcel·lació o bé en el moment de l'atorgament de llicència d'edificació, 
d’acord amb la normativa de la zona, prèvia audiència dels propietaris afectats.  

d) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: Seran els establerts 
en la legislació vigent i actualment son el 30% del sostre es reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, dels qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb 
protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció 
oficial de preu concertat, en compliment de la modificació de l’article 57.3 del DL 1/2010, així 
com en l’article 66 del RLU 305/2006. El termini per a l’inici i l’acabament  de la construcció 
dels habitatges serà la del període fixat en l’agenda.                                                                                             

4. Condicions d'urbanització 
a) La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants es durà a terme mitjançant 

un projecte d’urbanització, que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a 
l’article 72 del DL 1/2010 i atenent a l’article 96 del RLU 305/2006 

b) El projecte d’urbanització contindrà la documentació tècnica necessària respecte a les xarxes 
d’abastament d’aigua i de sanejament.  

c) El projecte d'urbanització haurà d'ésser informat per l'Agència Catalana de l'Aigua, i assumir 
el cost global de l'abastament d'aigua i del sanejament, assumint els costos econòmics de la 
seva part proporcional d'inversions pe a totes les infrastructures dels sistema de sanejament i 
abastament. 

 S'ha d'incloure la descripció gràfica de les xarxes de sanejament i abastament, indicant els 
punts de connexió, la disponibilitat del recurs d'aigua, els punts de desguàs i les 
característiques tècniques i càlculs que asseguin el bon funcionament de les mateixes. 

d) El sector també ha d'afrontar el cost econòmic de la seva part proporcional d'inversió per a 
totes les infrastructures d'aigua, de sanejament, d'energia elèctrica, telecomunicacions, gas, 
reg, hidrants, gestió de residus i altres serveis.  
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5. Condicions de gestió 
a) El sistema d'actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
b) En compliment dels articles 43 i 44 DL 1/2010, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’ajuntament el 10% d’aprofitament total, lliure de càrregues 

d'urbanització. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i espais lliures. 
 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació seran proporcionals a les superfícies de les 

finques aportades al sector. 
d) Els solars resultants de l'actuació es distribuiran entre els propietaris en proporció als drets 

dels mateixos. 
e) Les despeses d'urbanització es distribuiran en proporció al valor de les finques adjudicades.  

 

Quadre resum del Polígon d’actuació urbanística núm. 2  (PAU-2) Montgai 
Generalitat/Est. 
 
Els paràmetres obligatoris determinats en el quadre són: 
La superfície total, les superfícies de sistemes i zones, l'edificabilitat bruta màxima, i el nombre 
màxim d'habitatges. 
 
Superfície total del Polígon         18.349m2 
 
Edificabilitat Total               7.769 m2st 
Coeficient edificabilitat brut                0,4234 m2st/m2 
Densitat habitatges         30 habitatges/ha 
 
Nombre màxim habitatges        55 habitatges 
30% Sostre Habitatge Públic  2.331 m2st 
Es permet augmentar la densitat d'habitatges si la legislació sobre l'habitatge de protecció oficial 
redueix la superfície mínima dels mateixos.  
 
 
 
Sistemes           13.742 m2  74,89% 
C - Viari              4.954 m2  27,00% 
V – Parcs i jardins públics  3.395 m2  18,50% 
E – Equipaments   5.393 m2  29,39% 
 
 
Zones     4.607 m2  25,11% 
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Polígon d’actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

Ordenació i qualificació del sòl. Escala 1/2000. 
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Polígon d’actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

Estat actual i delimitació. Escala 1/2.000 
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Article 158.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm. 4 (SUD-4), residencial Montgai Ronda 
Sud/Est. 
 
Aquest article de la Normativa queda Anul·lat. 
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10. Agenda i Informe Sostenibilitat Econòmica-Financera 

 Memòria Social i Sostenibilitat Ambiental 
 
Es manté l'agenda del PAU-2 per desenvolupar en el període de 2009 al 2018, 
havent.se optat pel sistema d'actuació de Cooperació. 
 

Actuacions en el sòl urbà no consolidat 
 
En el sòl urbà no consolidat, la construcció dels carrers, sistemes tècnics i  nous 
espais lliures s’obtindran per cessió gratuïta. 
La urbanització en el sòl urbà no consolidat, correspon en el 100% del cost als 
propietaris dels terrenys, essent lliure de càrregues el 10% de l’aprofitament del sostre 
edificable a l’Ajuntament.  

Modificació Despeses PAU - SUD 
Es manté la valoració dels preus unitaris de construcció del viari i espais lliures, i es 
traspassa l'aportació per a sistemes generals del  SUD-4 al PAU-2, per la mateixa 
quantia de 327.509 euros. 
D'aquesta forma el quadre queda modificat de la següent forma: 
 
DESPESES POLIGONS I SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS

PAU Superficie VIARI ESP.LLIURES SISTEMES TOTAL

m2s GENERALS

PAU 1 - Montgai Generalitat / Sió 4.488 117.200 0 117.200

PAU 2 - Montgai Generalitat / Est 18.349 495.400 339.500 327.509 1.162.409

PAU 3 - Montgai Travessera 5.087 198.400 64.800 263.200
PAU 4 - Montgai Prolongació A.Gaudí 2.980 40.800 51.200 92.000

PAU 5 - Butsènit Pg Cementiri 17.357 308.200 0 308.200
PAU 6 - Butsènit Carretera / Font 23.227 396.400 269.000 665.400

PAU 7 - Butsènit Oest 5.074 129.800 0 129.800

TOTAL PAU 76.562 1.686.200 724.500 2.738.209

SUD SUPERFICIE VIARI ESP.LLIURES SISTEMES TOTAL

m2s GENERALS

SUD 1 - Residencial Montgai Ronda Sud/Urgell 19.785 494.625 118.710 122.667 736.002
SUD 2 - Residencial Montgai Sió / Est 15.100 377.500 90.600 93.620 561.720

SUD 3 - Residencial Montgai / Variant carretera 64.720 1.618.000 388.320 401.264 2.407.584

SUD 7 - Residencial Butsènit Oest 13.067 326.675 78.402 81.015 486.092
SUD RESIDENCIAL 112.672 2.816.800 676.032 698.566 4.191.398

SUD 5 - Industrial Montgai Est 85.761 1.543.680 514.560 411.648 2.469.888

SUD 6 - Industrial Montgai Oest 62.381 1.122.840 374.280 299.424 1.796.544

SUD INDUSTRIAL 148.142 2.666.520 888.840 711.072 4.266.432
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Respecte  a la viabilitat i sostenibilitat economica-financera del POUM no es modifica, 
ja que el Polígon d'Actuació Urbanística assumeix la totalitat de les càrregues 
d'urbanització, cedeix els sòls destinats per a nous equipaments i espais lliures i les 
despeses per a l'increment de serveis generals de la població per una quantitat de  
327.509 Euros, que era la quantitat prevista en el SUD-4, assimilat dins el PAU-2. 
 
El PAU-2 es viable econòmicament amb un aprofitament net sobre sòl inicial de 51,68 
€/m2. 
 

 
 
 
 
Respecte a la memòria social, es manté el percentatge d'habitatge de protecció 
social del 30%, sobre el total del sostre edificable màxim, qualificant les zones 
d'habitatge de protecció pública. 
Els dos solars destinats  a l'habitatge de protecció té les mateixes característiques 
d'alçada que els habitatges lliures, i es troben integrats dins el conjunt. 
 
Respecte a la sostenibilitat ambiental, aquesta modificació redueix 
considerablement l'impacte ambiental, al reduir la densitat d'habitatges i el sostre 
edificable. 

Viabilitat del PAU-2

Sostre Edificable Sostre Venda viv Cost Viv Diferencia Valor
€/m2 €/m2 €/m2 Total

Venda 
2b-hpp - Continua HPP 2.844 1.000 750 250 711.000
2c - Agrupada amb jardí 4.925 1.200 800 400 1.969.920
Total Ingressos 2.680.920

Despeses Urbanització 1.162.409
Costos financers i altres 0,4 464963,6
Total Despeses 1.627.373

Aprofitament 1.053.547

Aprofitament privat 90% 948.193

Aprofitament Unitari per m2 sòl Inicial 18.349 51,68
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11. Plànols 
 

 I1. Situació 1/2500 
 I2. Estat Actual. Topogràfic 1/1000 
 I3. Estat Actual. Parcel·lari 1/1000 
 I4. Estat Actual. Fotoplànol 1/1000 
 I5. Planejament Vigent - POUM 1/1000 
 I6. Planejament Vigent - General 1/2500 
 I7. Planejament Vigent - Sectors 1/3000 
 
 O1. Qualificació, Zonificació i Ordenació 1/1000 
 O2. Alternatives i Comparació límits: Planejament Vigent/MNNSS 1/2500 
 O3. Comparació Planejament Vigent - Modificació 1/2000 
 O4. Ordenació proposada sobre el Fotoplànol 1/1000 
 O5a. Rasants i Seccions 1/1000 
 O5b. Seccions. 
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ANNEX 

Annex 1.  Document Comprensiu 

1. Objecte: 
Aquesta Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal es proposa per  
iniciativa de l'Ajuntament, davant la necessitat urgent de plantejar una gran zona 
d'Equipaments en el centre del poble, aprop de l'escola municipal, a on ubicar-hi el 
Pavelló cobert municipal i altres equipaments futurs, especialment esportius. 
La modificació es planteja davant la necessitat urgent de construir el Pavelló Municipal 
en la finca municipal, amb accés des del Carrer dels Telèfons, que disposa dels 
serveis urbans i que es qualifica de Sòl urbà directe. 
La resta, s'inclou dins el PAU-2, que s'estructura al llarg de la prolongació del Carrer 
Nou fins a l'Avinguda de la Generalitat, la zona esportiva i el passeig paral·lel al 
mateix.  
La modificació proposada té un elevat interès públic municipal, amb una disminució 
considerable de l'edificabilitat i un increment elevat dels sistemes públics, 
especialment dels equipaments. 
 

2. Àmbit d'Actuació: 
Son els terrenys delimitat dins el PAU-2 i SUD-4 del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Montgai, amb una mínima regularització dels límits, adequant.se a la 
topografia i al parcel.lari existent. 
La superfície total de la modificació és de 21.713 m2, i amb un aprofitament total de 
7.769 m2 i un màxim de 55 habitatges. 
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3. Planejament Vigent: 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, s'aprovà definitivament el 29 d'octubre de 
2009, i publicat el DOGC 5498, de 4 de novembre de 2009. 
 
Els terrenys objecte d'aquesta modificació estan inclosos dins el PAU-2 i SUD-4, 
regulats específicament en els articles següents: 
 
La superfície del PAU-2 es de 11.816 m2 i el SUD-4 es de 8.804 m2 
 

 
 
 

4. Modificació del  Planejament  
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5. Normativa 

Article 142 - Polígon d'actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

1. Objectius 
Els objectius del polígon d’actuació urbanística es centren en desenvolupar la gestió urbanística 
integrada de l’àmbit, com a conjunt d’actuacions per a repartir equitativament els beneficis i les 
càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a executar o completar les obres i els serveis 
urbanístics necessaris per la consolidació del sòl urbà, especialment la construcció i obertura de 
nous carrers.  
El polígon d’actuació urbanística es delimita tenint en compte els requisits fixats en l’article 118 
TRDL 1/2010 

2. Àmbit 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/1.000. 

3. Condicions d'ordenació 
a) El POUM detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris 

per a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. 
b) L'ordenació de sistemes i zones en l'àmbit del sector, està determinada en el plànol 

d'ordenació a escala 1/1.000, amb les superfícies de sòl i de sostre, i el nombre màxim 
d’habitatges, fixats en el quadre resum del sector adjunt. 

c) Pel que fa a l'ordenació de l’edificació, es poden preveure altres alternatives que respectin 
els paràmetres urbanístics de les zones edificables. L’opció de l’alternativa s’ha d’efectuar 
per mitjà de la reparcel·lació o bé en el moment de l'atorgament de llicència d'edificació, 
d’acord amb la normativa de la zona, prèvia audiència dels propietaris afectats.  

d) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: Seran els establerts 
en la legislació vigent i actualment son el 30% del sostre es reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, dels qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb 
protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció 
oficial de preu concertat, en compliment de la modificació de l’article 57.3 del DL 1/2010 
establerta en l'article 9 del Decret Llei 1/2007, així com en l’article 66 del RLU 305/2006. El 
termini per a l’inici i l’acabament  de la construcció dels habitatges serà la del període fixat en 
l’agenda.                                                                                              

4. Condicions d'urbanització 
a) La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants es durà a terme mitjançant 

un projecte d’urbanització, que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a 
l’article 72 del DL 1/2010 i atenent a l’article 96 del RLU 305/2006 

b) El projecte d’urbanització contindrà la documentació tècnica necessària respecte a les xarxes 
d’abastament d’aigua i de sanejament.  

c) El projecte d'urbanització haurà d'ésser informat per l'Agència Catalana de l'Aigua, i assumir 
el cost global de l'abastament d'aigua i del sanejament, assumint els costos econòmics de la 
seva part proporcional d'inversions pe a totes les infrastructures dels sistema de sanejament i 
abastament. 

 S'ha d'incloure la descripció gràfica de les xarxes de sanejament i abastament, indicant els 
punts de connexió, la disponibilitat del recurs d'aigua, els punts de desguàs i les 
característiques tècniques i càlculs que asseguin el bon funcionament de les mateixes. 

d) El sector també ha d'afrontar el cost econòmic de la seva part proporcional d'inversió per a 
totes les infrastructures d'aigua, de sanejament, d'energia elèctrica, telecomunicacions, gas, 
reg, hidrants, gestió de residus i altres serveis.  



MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI 
Modificació "PAVELLÓ DE MONTGAI" - Ajuntament de Montgai - Desembre 2010 

 
 

 36 

5. Condicions de gestió 
a) El sistema d'actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
b) En compliment dels articles 43 i 44 DL 1/2010, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’ajuntament el 10% d’aprofitament total, lliure de càrregues 
d'urbanització. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i espais lliures. 
 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació seran proporcionals a les superfícies de les 

finques aportades al sector. 
d) Els solars resultants de l'actuació es distribuiran entre els propietaris en proporció als drets 

dels mateixos. 
e) Les despeses d'urbanització es distribuiran en proporció al valor de les finques adjudicades.  

 

Quadre resum del Polígon d’actuació urbanística núm. 2  (PAU-2) Montgai 
Generalitat/Est. 
 
Els paràmetres obligatoris determinats en el quadre són: 
La superfície total, les superfícies de sistemes i zones, l'edificabilitat bruta màxima, i el nombre 
màxim d'habitatges. 
 
Superfície total del Polígon         18.349m2 
 
Edificabilitat Total               7.769 m2st 
Coeficient edificabilitat brut                0,4234 m2st/m2 
Densitat habitatges         30 habitatges/ha 
 
Nombre màxim habitatges        55 habitatges 
30% Sostre Habitatge Públic  2.331 m2st 
Es permet augmentar la densitat d'habitatges si la legislació sobre l'habitatge de protecció oficial 
redueix la superfície mínima dels mateixos.  
 
 
 
Sistemes    5.414 m2  74,89% 
C - Viari              4.954 m2  27,00% 
V – Parcs i jardins públics  3.395 m2  18,50% 
E – Equipaments   5.393 m2  29,39% 
 
 
Zones     4.607 m2  25,11% 
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Polígon d’actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

Ordenació i qualificació del sòl. Escala 1/2000. 
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Polígon d’actuació urbanística núm. 2, (PAU-2), Montgai Generalitat/Est. 

Estat actual i delimitació. Escala 1/2.000 
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Annex2. Suspensió de Llicències 
 

Acord de Suspensió de Llicències en motiu de la Modificació del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Montgai 
 
El Ple de l'Ajuntament de Montgai amb l'Aprovació Inicial de la Modificació del l Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Montgai. i d'acord amb el Capítol II, secció 1ª 
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme s'acorda : 
 
1.  Suspendre, les llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació, reforma, 
rehabilitació, canvi d'usos, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, així 
com d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial 
en el conjunt del nou àmbit del sector delimitat com Polígon d'Actuació 
Urbanística PAU-2. 
 

 
 
 
En els terrenys inclosos dins el Polígon d'Actuació Urbanística,  la justificació de la 
suspensió es basa en que si es permetessin noves edificacions, obres o usos  en 
aquests terrenys podria hipotecar el destí futur d'aquests terrenys i motivar 
indemnitzacions que podrien fer inviable el desenvolupament del Pla. 
 
Es permet, que dins l'àmbit del nou PAU-2, els nous sistemes (viari, espais lliures, 
equipaments i serveis tècnics) es puguin realitzar, atenent al caràcter d'interès i us 
públic, i sempre que siguin realitzats per l'administració 
 
 
En funció del desenvolupament dels treballs de la modificació, es podrà acordar 
l'aixecament de la suspensió d'atorgament de llicències, quan no es consideri 
necessari mantenir-la. 


