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2. PLÀNOLS DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA
I.1a
I.1b
I.1c
I.1d
I.1e
I.1f
I.2a
I.2b
I.2c
I.3a
I.3b
I.4a
I.4b
I.5a
I.5b
I.6a
I.6b
I.7a
I.7b

Situació
Altimetria terme municipal
Topografia i xarxa hídrica
Usos i aprofitaments del sòl
Àmbits i elements de protecció natural
Pendents
Fotoplànol terme
Fotoplànol: Montgai 3/1998 - Base topogràfica Delta 95
Fotoplànol: Butsènit 3/1998 - Base topogràfica Delta 95
Estat actual: Montgai
Estat actual: Butsènit
Viari i Topografia : Montgai
Viari i Topografia : Butsènit
Parcel·lari urbà i rústec: Montgai
Parcel·lari urbà i rústec: Butsènit
Nombre de plantes de l'edificació: Montgai
Nombre de plantes de l'edificació: Butsènit
Usos urbans: Montgai
Usos urbans: Butsènit

1/50.000
1/25.000
1/25.000
1/50.000
1/25.000
1/25.000
1/25.000
1/ 5.000
1/ 5.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
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I.8a
I.8b
I.9a
I.9b
I.10a
I.10b
I.11a
I.11b
I.13a
I.13b

Planejament vigent - Plan de ordenación Montgai.1958
Pla Territorial - Aprovació Inicial
Xarxa Sanejament: Montgai
Xarxa Sanejament: Butsènit
Xarxa d’Abastament d’Aigua: Montgai
Xarxa d’Abastament d’Aigua: Butsènit
Xarxa Mitja i Baixa Tensió: Montgai
Xarxa Mitja i Baixa Tensió: Butsènit
Xarxa Pavimentació: Montgai
Xarxa Pavimentació: Butsènit

1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

3. CRITERIS DE PLANEJAMENT
4. PLÀNOLS D'ORDENACIÓ
O.1a Estructura general i orgànica del territori. Règim del sòl

1/10.000

O.2a Vies de comunicació

1/10.000

O.3a Sanejament

1/ 5.000

O.3b Xarxa d’Aigua

1/ 5.000

O.3c Xarxa Mitja i Alta Tensió

1/ 5.000

O.3d Xarxa de Gas

1/ 5.000

O.4a Qualificació, Zonificació i Ordenació del Sòl: Montgai Centre

1/ 1.000

O.4b Qualificació, Zonificació i Ordenació del Sòl: Montgai

1/ 2.000

O.4c Qualificació, Zonificació i Ordenació del Sòl: Butsènit

1/ 1.000

O.4d Sectors de creixement

1/ 3.000

O.4e Rasants i eixos dels carrers

1/ 2.000

O.5 Inventari de masies i edificacions rurals

1/10.000

O.6 Catàleg de béns protegits

1/ 10.000, 1/4.000

O.7 Agenda d’actuacions.

1/ 3.000

5. NORMES URBANÍSTIQUES
Títol 1. Disposicions generals
Capítol 1 Definició, contingut i vigència del pla
Capítol 2. Desplegament del pla
Capítol 3. Gestió i execució del planejament
Capítol 4. Intervenció en l'edificació i ús del sòl
Títol 2. paràmetres comuns d'ordenació i d'ús
Capítol 1. Paràmetres generals que regulen l'ordenació
Capítol 2. Regulació de l'edificació alineada al carrer
Capítol 3. Regulació de l'edificació aïllada
Capítol 4. Paràmetres reguladors d'usos i activitats
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Títol 3. règim urbanístic del sòl
Capítol 1. Disposicions generals
Capítol 2. Regulació i desenvolupament de sistemes
Capítol 3. Regulació i desenvolupament del sòl urbà
Capítol 4. Regulació del sòl urbanitzable
Capítol 5. Regulació del sòl no urbanitzable
Títol 4. Protecció del patrimoni
Disposicions transitòries
Disposició addicional: definició de paràmetres
a. Definició dels paràmetres que regulen l'ordenació
b. Definició de paràmetres reguladors d'usos i activitats
Annex 1: Inventari del patrimoni cultural immoble:
1. Arqueològic i paleontològic.
2. Arquitectònic.

6. CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
1.
2.

Catàleg de monuments, edificis, jardins, paisatges
Catàleg de jaciments arqueològics

7. AGENDA ECONÒMICA I FINANCERA
8. DOCUMENTACIÓ MEDIAMBIENTAL
a) Informe Sostenibilitat Ambiental
b) Memòria ambiental

9. MEMÒRIA SOCIAL
1.

Objectius de producció d’habitatge protegit

10. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO
URBANITZABLE
1.
2.

Catàleg de masies i cases rurals
Inventari d’altres construccions en sòl no urbanitzable

11. ESTUDI DE LA MOBILITAT
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1. MEMÒRIA
1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
En tot el procés de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal, l’Ajuntament de Montgai ha
seguit un programa de participació ciutadana que assegura la garantia dels drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans reconeguts per l’article 8.1 de la Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. En data 27 d'abril de 2.005 es va
aprovar el Programa de participació Ciutadana.

1.1. FASE 1. ESTUDI PREVIS DEL POUM – AVANT-PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE
MONTGAI – 4 DE MAIG DEL 2005
En el Ple de l’Ajuntament de 27 de setembre de 2005 es va donar compte dels Estudis Previs i
Avanç del POUM, que fixava els criteris bàsics per al desenvolupament del Pla.
Els Estudis Previs eren l’inici de la formulació de la nova proposta d’ordenació urbanística del
municipi, proposant un model de Montgai pels pròxims 25 anys.
Es va publicar i repartir un tríptic a cadascuna de les cases del municipi 290 a Montgai i 190 a
Butsènit.
Es van rebre suggeriments, aclariments i aportacions sobre diferents temes, que han enriquit
aquest Pla d'Ordenació. Fruit de les consultes realitzades es varen presentar un total de 42
suggeriments, 32 de Montgai i 10 de Butsènit, adreçats tant a corregir alguna dada de la
informació urbanística com a plantejar propostes sobre el que ha d’ésser el nou planejament
urbanístic municipal.

1.2. FASE 2. DOCUMENT APROVACIÓ INICIAL (MARÇ 2007)
El gener-febrer de 2005 es va facilitar a l'Ajuntament l'Estudi d'inundabilitat del riu Sió al pas pel
municipi de Montgai i Butsènit, realitzat per RSE per a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Estudi de Riscos geològics a Montgai (Noguera) , redactat el 7 d'abril de 2005, per RSE, Jaume
Casanovas, geòleg.
Atenent a l'article 50 de la Llei d’Urbanisme (DL1/2005), l’Ajuntament va encarregar el Pla
Especial i Catàleg de masies i cases rurals, i l’inventari de construccions en sòl no urbanitzable, al
Sr. Ermengol Puig.
En el mes de juny de 2005 es va facilitar a l'ajuntament el Catàleg de masies i cases rurals, i
l’Inventari de construccions en sòl no urbanitzable que s'adjunta a la documentació del
POUM.
El 30 de novembre de 2006 es va rebre de part del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el
document de referència del POUM, sobre l'Avanç de 27 de setembre de 2005.
En el mes de març de 2007 s'ha rebut l’informe de sostenibilitat ambiental redactat
NERET, Laia Capdevila, Anna Pou i David Carrera, llicenciats en ciències ambientals.

per

La consultoria de transport CINESI van realitzar l’Estudi d'Avaluació de la Mobilitat generada a les
noves àrees d’urbanització del municipi de Montgai, del gener de 2.007
Finalment el procés de redacció del POUM va incorporar en el seu contingut les diverses propostes
municipals, i es va concretar en el document per a l'aprovació Inicial del Pla d’ordenació
urbanística municipal de desembre de 2006.
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1.3. FASE 3. DOCUMENT APROVACIÓ PROVISIONAL (OCTUBRE 2009)
El procés de participació ciutadana de l'aprovació inicial va aportar un total de 234 al·legacions, de
les quals, 100 al·legacions son diferents, i la resta son al·legacions firmades per més d'una
persona; S'han acceptat les que respectaven el model i estructural general proposada en el
document de l'aprovació inicial i que milloraven l'ordenació proposada o que facilitaven la gestió
futura del POUM, i corregint-se alguns errors detectats.
Respecte als informes dels organismes s'han recollit les prescripcions proposades i en bona part
s'han acceptat les recomanacions proposades.
Respecte a les Creus de Terme, que el Departament de Cultura proposa com Béns Culturals
d'Interès Nacional, el POUM corregeix el concepte de Creu de Terme, pel de Termal, ja que no
son pròpiament Creus de Terme, sinó pedres de Fites o termals.
L'aprovació Definitiva el juliol de 2007 del Pla Territorial de les Terres de Lleida, qualificant
Montgai i Butsènit amb una estratègia de creixement moderat ha suposat disminuir els
creixements de l'aprovació inicial, principalment en el sector industrial est de Montgai, així com de
delimitar el sòl urbanitzable de protecció especial de connexió a tot el llarg del riu Sió.
El POUM té una vigència indefinida i defineix l'ordenació i l'estructura general dels dos pobles,
pensant que qualsevol actuació ha de definir-se respecte a un marc ampli i amb visió de futur.
L'opció elegida vol impulsar que els dos pobles mantinguin la qualitat de vida actual, que estiguin
ben dotats de serveis i infrastructures, que la relació residència-indústria-agricultura-ramaderia no
generi problemes de mobilitat, mantenint un equilibri gran dels mateixos dins dels propis pobles.
Sobre un model territorial de manteniment dels pobles, impulsant un creixement moderat, cal
esperar que es potencií un creixement homogeni del conjunt del territori, i que eviti les
acumulacions exagerades de serveis i activitats, que comportaria un model únic de grans ciutats
que engoleixen totes les viles i els pobles que els envolten.

1.4. FASE 4. DOCUMENT TEXT REFÓS (OCTUBRE 2009)
El document s'ha adequat a les prescripcions de la Comissió d'Urbanisme de Lleida de 21 de
setembre de 2009, matisant-se els següents temes:
1. Els béns catalogats com Creus de terme, no son tal, sinó que son Fites o pedres rectangulars
que van resseguint el terme municipal i no son Creus, i per això es mantenen com béns locals.
Respecte al Castell de Montgai no es sap la seva delimitació i s'incorpora la fitxa de jaciment.
Les portes a la muralla estan qualificats com bens locals, però no formen part del Castell.
2. Els límits dels Sud's no s'han modificat, sinó que en els Plans Parcials que els desenvolupin,
caldrà aportar un nou Estudi d'inundabilitat de major precisió i l'ordenació concreta s'adequarà
a les prescripcions de l'Agència Catalana de l'Aigua, destinant a espais lliures i sistemes les
àrees més afectades per la inundabilitat.
3. En l'article 17 es regula la diferenciació entre sistemes generals i locals. i les obres
d'urbanització bàsiques en els articles 13.3d, 122 i el plànol O.2.
4. Respecte als ajustos del sòl de protecció del PTPP (pla territorial) el POUM amplia la superfície
de la delimitació dels sòls de connexió al llarg del riu Sió, modificant el traçat concret al treballar
amb una base topogràfica molt més detallada; el desplaçament major es en la zona esportiva
actual, a on es troben construïts diversos equipaments esportius.
5. En l'agenda s'estableix els terminis màxims per als sectors i polígons d'actuació urbanística.
6. Els llindars son els de l'article 68.8 del Decret 305/2006. (art.169.9)
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7. S'ha completat el Catàleg de Masies i modificat el tema de l'ampliació (art.172)
8. Respecte els sòls urbans no consolidats i no inclosos en àmbits de planejament derivat es
regulen als articles 60 i 126.
9. Es modifica la densitat subzona 1b (art.131)
10. Es manté la zona verda del PAU-6 per donar visibilitat al Passeig del Cementiri, i enderrocar
el cobert existent.
11. Es manté el SUD-6 i el sòl urbà existent industrial, que constitueix la indústria més important
de la població, condicionant el seu creixement a activitats complementàries. (art. 160.3.b 136.4.d)
12. Modificació art. clau 1b (art.131.2d)
13. Modificació art. clau 2c (art. 133.3.a)
14. Modificació arts. clau 4 (136.2a - 136.4.d -137.3.b - 137.4.d)
15. Condicions HPP (art.132.5)
16. Terminis gestió - Agenda
17. Habitatges de protecció púbica (art.132.5) i dotacionals (art.118).
18. En relació al PTPP s'han recollit en la regulació del Sòl no urbanitzable.
19. Les fitxes dels sectors incorporen la prescripció sobre l'art.6.5 del Decret 305/2006.
20. Referència art.6 i transitòries del Decret 305/2006 1-2 (art. 20.5).
21. Densitat 25, eliminat de l'art.29
22. El Catàleg està regulat en capítol apart. (art.188-193)
23. Policia sanitària (art.17)
24. S'acompleix l'exigència de facilitar els coberts en els horts. (art.183.e)
25. El projecte de la DG.Carreteres està inclòs en els plànols
26. S'han corregit les dades de la memòria, s'han eliminat els SUND, s'ha inclòs l'art.2.15 del
PtpP (113.6,114.4) i de paisatge (art.33)
27. S'han complert les condicions de la DG de Promoció de l'Habitatge, excepte les condicions del
PAU-3 I PAU-4, ja que no s'acaben d'entendre, modificant-se la Memòria social.
La creació i gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge està contemplat en la legislació
general i en l'article. 20.6.
28. DMAH - Les vies pecuàries (art.109), modificació càlculs demanda en la memòria.
29. Respecte a les errades respecte a les fitxes del PAU's no son errors, sinó que s'ha precisat
l'edificabilitat amb 4 decimals, i sempre recordant que el que es determinant es el dibuix de
l'ordenació, a on es determina totalment les mides en planta i les alçades.
30. S'han imprès els plànols d'informació i documental ambientals.
31. S'ha corregit el color del ST i el quadre-resum 5.2.
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2. DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Segons l’article 3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2005) el primer principi general de
l’actuació urbanística, per tal de garantir la qualitat de vida de les generacions present i futura, és
donar compliment a l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, que es defineix com la
utilització racional del territori i el medi ambient.
Aquest objectiu comporta fer compatible les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
Així mateix, i atès que el sòl és un recurs limitat, el desenvolupament urbanístic sostenible,
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que:
- evitin la dispersió en el territori,
- afavoreixin la cohesió social,
- considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà,
- atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i
- consolidin un model de territori globalment eficient.
Segons l’article 9 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2005), les determinacions del
planejament urbanístic han de permetre assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos naturals i tecnològics.
Seguidament es justifica el compliment de les directrius per al planejament urbanístic que
s’assenyalen en l’article 9 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2005), en relació a:
- Prohibició d’urbanitzar en zones inundables i de risc
- Preservació dels valors paisatgístics d’interès especial
- Preservació del sòl d’alt valor agrícola
- Preservació del patrimoni cultural
- Preservació de la identitat del municipi
- Adaptació als diferents ambients de les construccions i instal·lacions
- Informe mediambiental
- Criteris funcionals de distribució dels espais lliures i equipaments
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2.1. PROHIBICIÓ D’URBANITZAR EN ZONES INUNDABLES I DE RISC
S'ha realitzat l'estudi d'inundabilitat del riu Sió per part de RSE, per encàrrec de 'Institut
Cartogràfic de Catalunya, febrer 2005, i els dos plànols que es reprodueixen corresponen a la
definició de la zona fluvial (10 anys), sistema hídric (100 anys) i Zona inundable (500 anys),
segons 1. cabals segons guia tècnica de l'ACA d'estudis d'àmbit local i 2. Cabals segons
INUNCAT 2002.
La zona fluvial s'ha qualifica de sistema hidràulic.

2.2. PRESERVACIÓ DELS VALORS PAISATGÍSTICS D’INTERÈS ESPECIAL
El terme municipal de Montgai inclou parcialment el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya
de la Serra de Bellmunt (BLL), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, que es un altiplà
cerealista de la serra Bellmunt-Almenara que constitueix un hàbitat estèpic que destaca per la
presència d'algunes aus protegides per la directiva ocells, entre les quals trobem el sisó, l'esparver
cendrós, el torlit i la calàndria.
La Xarxa Natura 2000 inclou part de l'espai Bellmunt-Almenara (ES5130025: LIC I ZEPA) i part de
l'espai Vall de Sió-Llobregós (ES5130016:LIC I ZEPA; espais del Prepirineu).
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En sòl no urbanitzable el POUM protegeix paisatgísticament especialment els bosquets
escampats en el conjunt del terme, que conformen una part substancial de l'estructura territorial,
amb la qualificació de sòl no urbanitzable de protecció paisatgística dels bosquets, clau NU-3.
També com sòl no urbanitzable de protecció especial de connexió es qualifica la Ribera del Sió i
dues ampliacions de la Xarxa Natura 2000 complint les determinacions del Pla Territorial.
Finalment també es protegeix el paisatge agrícola de l’entorn del nucli urbà, mitjançant la
qualificació de sòl no urbanitzable de protecció dels nuclis urbans, clau NU-2, que impedeix les
construccions agrícoles en la proximitat del nuclis urbans.

2.3. PRESERVACIÓ DEL SÒL D’ALT VALOR AGRÍCOLA
El POUM de Montgai protegeix els destí agrícola de bona part del seu terme municipal destinat als
cultius, tant de rec com de secà, mitjançant les normes urbanístiques del sòl no urbanitzable de
valor agrícola, clau NU-1.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI *MEMÒRIA I ALTRES ESTUDIS* TEXT REFÓS OCTUBRE 2009

2.4. PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis,
jardins, paisatges o béns culturals, atenent als articles 59.1.d) i 69.1 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (DL 1/2005), aquest POUM incorpora el Catàleg de béns protegits (document núm. 6
del POUM i el Catàleg de jaciments arqueològics del municipi de Montgai.
Aquest Pla d'ordenació urbanística contempla els següents nivells de protecció del patrimoni
cultural construït:
a) Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) - 1 catalogats - Castell de Montgai
b) Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) - 44 elements catalogats
c) Jaciments arqueològics - 3 elements catalogats - Tossal de les Forques, Castell de Montgai i
Castell de Butsènit.
Juntament amb els elements del catàleg, els nuclis vells de Montgai de Butsènit, i el creixement
tradicional constitueixen els elements més valuosos del patrimoni arquitectònic, urbanístic, històric
i cultural del municipi. En aquests conjunts urbans d’especial interès les normes urbanístiques del
POUM regulen la conservació de l’edificació existent, amb el criteri de conservar, restaurar i
rehabilitar l’edificació existent, els elements constructius tradicionals i els materials característics.
El patrimoni arquitectònic de les masies i construccions rurals recollit en el catàleg específic que
acompanya el POUM, es protegeix mitjançant les disposicions de l’article 172 de les normes
urbanístiques, que permeten la reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural, dels
habitatges amb valor arquitectònic, paisatgístic , històric o social, respectant el volum edificat
preexistent i la composició volumètrica original determinats en les fitxes del catàleg.

2.5. PRESERVACIÓ DE LA IDENTITAT DEL MUNICIPI
Per mantenir la identitat del municipi, i dels dos pobles, el POUM proposa un model de creixement
basat en el desenvolupament ordenat dels 2 nuclis urbans existent, sense crear-ne de nous i
concentrant el seu creixement entorn del conjunt dels dos pobles, mantenint el centre del poble en
una posició privilegiada respecte al conjunt del poble futur.
Aquesta preservació de la identitat dels nuclis vells, es confia a unes normes urbanístiques de
conservació de la volumetria actual, d’utilització dels elements arquitectònics específics i de
manteniment dels materials constructius propis del municipi. Aquestes normes s’apliquen també a
les construccions rurals.
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a preservació dels elements arquitectònics més singulars es realitza amb la seva incorporació al
Catàleg de béns protegits.

2.6. ADAPTACIÓ ALS DIFERENTS AMBIENTS DE LES CONSTRUCCIONS I
INSTAL·LACIONS
Les Normes urbanístiques aplicables a totes les construccions tant en sòl urbà com en sòl no
urbanitzable tenen com a objectiu l’adaptació de les noves construccions i instal·lacions als
ambients urbans i rurals propis del municipi.
El Pla preveu diferents mesures per adaptar l’alçària i les plantes de les noves edificacions a la
imatge de conjunt dels nuclis urbans, no permetent-se alçades més altes que planta baixa més
dues plantes.
Pel que fa a les construccions en sòl no urbanitzable, hauran d’assegurar el respecte a les
condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn on es situen.
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2.7. MESURES MEDIAMBIENTALS
Les mesures mediambientals es descriuen en els apartats 7, 8 i 9 de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental, redactat per Laia Capdevila, David Carrera i Anna Pou, llicenciats en Ciències
Ambientals i Geografia.

2.8. PLA TERRITORIAL
El Pla territorial de Ponent, aprovat definitivament el juliol de 2007 inclou Montgai dins el Sistema
Balaguer .
El sistema Balaguer ha tingut un creixement positiu de la població del 5% entre 1996-2004 i del 11%
d'increment del nombre d'habitatges entre 1991-2001
S'estableix una Estratègia de creixement moderat per als nuclis estructurants de Bellcaire
d’Urgell, Menàrguens, Térmens i Vallfogona de Balaguer, dels municipis homònims respectius,
com també per als nuclis rurals d’Àger, cap del municipi homònim; les Avellanes, Santa Linya,
Tartareu i Vilanova de la Sal, del terme de les Avellanes i Santa Linya; Bellmunt d’Urgell, únic nucli
del seu terme; Camarasa i Sant Llorenç de Montgai, del municipi de Camarasa; Castelló de
Farfanya, únic nucli del seu terme; Butsènit i Montgai, del terme municipal d’aquest darrer; Gerb i
Os de Balaguer, del municipi del darrer; i Penelles, la Sentiu de Sió i Vallfogona de Balaguer, caps
dels seus respectius municipis.
Estratègia de creixement moderat. El Pla assigna aquesta estratègia als nuclis estructurants, que
són aquells assentaments de dimensió urbana de mitjana baixa a mitjana (de 500 a menys de
2.000 habitants) que no són polaritats destacades existents o proposades pel Pla, però que
exerceixen un cert paper estructurant i tenen unes condicions de con.nectivitat i accessibilitat i de
disponibilitat de sòl amb aptitud per a ésser urbanitzat que els permet acollir una certa quantitat
d’habitatges i llocs de treball més enllà de la seva pròpia demanda endògena. Igualment, el Pla
assigna aquesta estratègia als nuclis rurals, que són aquells assentaments que per la seva
dimensió (més de 100 habitants i/o 50 habitatges), per la con.nectivitat i accessibilitat del lloc i la
disponibilitat de sòl amb aptitud per a ésser urbanitzat han d’acollir els creixements que responen
a la seva pròpia dinàmica endògena demogràfica i econòmica, però als quals el Pla també vol
donar un marge de flexibilitat a les alternatives de creixement exogen. En els municipis en què cap
nucli assoleix els 100 habitants o els 50 habitatges, el Pla assigna aquesta estratègia al que té la
dimensió, con.nectivitat i accessibilitat, i disponibilitat de sòl amb aptitud per a ésser urbanitzat
majors, normalment –però no sempre– la capital municipal, perquè concentri els creixements que
hagin de tenir lloc en el terme i que vagin més enllà de la compleció de la resta de petits nuclis
rurals del mateix.
D’acord amb aquesta estratègia els plans d’ordenació urbanística municipal corresponents podran
fer majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que el que resulta de la seva pròpia
demanda endògena, si bé les àrees de sòl urbanitzable que es prevegin hauran de ser
proporcionals a les dimensions de l’àrea urbana existent.
Segons aquest criteri, el Pla estableix com a límit dins el seu horitzó temporal que la superfície de
sòl a desenvolupar, és a dir, la del sòl urbanitzable més la del sòl urbà pendent de
desenvolupament, no ha d’excedir, en conjunt, el 30% de la superfície del sòl consolidat a hores
d’ara. Aquest percentatge inclou un coeficient de ròssec per raó de la rigidesa del mercat i de la
opcionalitat de desenvolupament alternatiu.
L’aplicació de l’estratègia de creixement moderat té una significació diferent segons es tracti de
nuclis estructurants de dimensió mitjana o de nuclis rurals de dimensió inferior a la d’aquells, ja
que la seva diferència de grandària fa que els creixements resultants siguin, en valor absolut, molt
diferents quant a extensió segons es tracti d’un o altre tipus de nucli. La inclusió dels nuclis rurals
d’una certa entitat entre aquells al quals se’ls assigna aquesta estratègia, respon a la voluntat del
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Pla de contribuir al desenvolupament rural d’una manera decidida. A diferència d’altres àmbits de
Catalunya, en què la segona residència ha assolit una extensió i unes proporcions que
comprometen la sostenibilitat del model territorial, a Ponent, la seva extensió i proporcions són
reduïdes a hores d’ara i, permeten –sense entrar en contradicció amb el model territorial– encabirne encara una certa quantitat en proporció raonable, contigüitat amb el nucli, tipologia adequada
al mateix i textura i cromatisme integradors que contribueixi, per al conjunt de Catalunya, a
satisfer-ne la demanda i compensar la limitació, minimització o absència de construcció de nova
residència secundària en altres àmbits en què aquesta no és convenient i ja no hi té cabuda.
Per a la quantificació de la superfície de sòl urbanitzable a preveure es tindrà en compte també la
capacitat del sòl urbà per a rebre nova edificació d’habitatge i d’activitat, amb el benentès que és
preferible optimitzar la utilització del sòl urbà davant de l’opció d’urbanitzar nou sòl.
En el cas que la totalitat del sòl del nucli classificat com a urbà o urbanitzable en el moment de la
redacció del Pla es trobi completament envoltat per sòl que forma part del sistema d’espais oberts
dintre de la categoria de protecció especial, la revisió del seu planejament urbanístic corresponent
podrà ajustar els límits de la protecció especial i de treure la superfície de sòl amb pendent inferior
al 20% no sotmesa a riscos naturals coneguts i en contigüitat al nucli actual que sigui necessària
per a l’aplicació de l’estratègia assignada.
Aplicant la regulació del creixement moderat, dona uns resultats d'un creixement permès de
10,438 ha per Montgai i de 6,515 per Butsènit. Al concentrar-se el creixement industrial (6,7 ha) i
dels equipaments principals en el poble més gran, Montgai, s'ha augmentat el creixement permès
a Montgai, però respectant la suma total d'extensió permesa pel Pla Territorial.
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El creixement que dona per Montgai es de 13,83 ha i per Butsènit de 2,96 ha, el que fa un total de
16,79 ha.
Aquesta superfície de creixement contempla tots els creixements residencials previstos en el
POUM i bona part dels industrials; s'ha reduït el SUD-5 pel costat Est, fent un total de 16,917 ha.
Aquests números s'han fet de la següent forma:
1. S'han delimitat les àrees urbanes existents, diferenciant sòl residencial S1 i sòl industrial S2.
No s'han comptabilitzat les 3 indústries situades en el sòl no urbanitzable.
2. S'han comptabilitzat com sòl de creixement, tant residencial com industrial, els creixements
previstos, fora de les àrees urbanes existents.
3. Es compten els dos pobles junts, traspassant sòl de creixement de Butsènit cap a Montgai,
entenent que el creixement es superior, ja que hi viuen més persones, i que concentra bona part
dels serveis i dels llocs de treball industrials.
4. La potenciació de la zona esportiva i passeig/parc del Riu de Montgai, s'entén com una gran
àrea de lleure i natura, que potencií el corredor del Sió, i permet la unió de les diferents parts del
poble; per aquest motiu, s'han incrementat les cessions dels diferents sectors de sòl apte per
urbanitzar, concentrant-se al llarg del riu; aquestes cessions no s'han comptabilitzat com de nou
creixement, sinó com equipaments i espais lliures.
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5. El Sòl Urbanitzable No Delimitat, no es computa dins el creixements previsible.
Respecte als espais de protecció especial de valor natural i de connexió, el POUM precisa els
límits assenyalats en el Pla Territorial fixats a escala 1/50.000, atenent-se a la topografia detallada
sobre el que s'ha redactat el POUM d'escala 1/1.000, mantenint la continuïtat del riu Sió, i
reconeixent les dues ampliacions veïnes a la Xarxa Natura 2000. En conjunt, la superfície fixada
en el Pla Territorial, s'amplia de 101,62 ha a 112,95 ha.
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2.9.

CRITERIS FUNCIONALS
EQUIPAMENTS

DE

DISTRIBUCIÓ

DELS

ESPAIS

LLIURES

I

Els criteris en relació als espais lliures i equipament són els següents:
1. Potenciar com element estructurador del poble, el sistema de zones verdes, especialment,
mitjançant els passeigs del costat del riu Sió que envolta els dos pobles, i que es converteix en un
element de gran dimensió i atractiu dins el conjunt del poble, i que a la vegada es la unió entre els
dos pobles.
2. La potenciació dels equipaments centrals existents com son les escoles i la zona esportiva del
poble, ampliant-les considerablement i connectant-les degudament al conjunt del poble.
3. Potenciar els passeigs interns de la vila, per facilitar la mobilitat peonal dins la vila, entre barris, i
l'ús de la bicicleta, i entenent que cada vegada més l'espai lliure va més lligat a la mobilitat.
4. Planteja noves places a les proximitats dels equipaments.
5. S'ordena el conjunt de dipòsits d'aigua de Montgai com un parc elevat, en contraposició amb el riu.
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2.10. INDICADORS DE CREIXEMENT I PREVISIONS
La dinàmica actual de creixement de Montgai i de la comarca de la Noguera han augmentat en els
últims anys, arribant en aquest any de 2006 a un creixement màxim Montgai del 1,54% anual.

POBLACIO I INCREMENTS
MONTGAI
ANY

1960
1970
1975
1981
1986
1991
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

POBLACIÓ

1.178
1.013
1.022
940
908
704
746
748
768
782
796
812
800
781
780
792

LA NOGUERA

INCREMENT

INCREMENT

ANUAL

ANUAL- 5 ANYS

-1,40%
0,18%
-1,34%
-0,68%
-4,49%
1,19%
0,13%
2,67%
1,82%
1,79%
2,01%
-1,48%
-2,38%
-0,13%
1,54%

-1,40%
0,18%
-1,34%
-0,68%
-4,49%
1,19%
0,13%
2,67%
1,82%
1,34%
1,77%
1,39%
0,34%
-0,05%
-0,10%

POBLACIÓ

39.239
38.425
36.332
35.589
35.186
34.782
34.390
34.482
34.593
34.727
34.972
35.225
35.705
36.394
37.565

INCREMENT

INCREMENT

ANUAL

ANUAL- 5 ANYS

-2,27%
-2,10%
-1,02%
-0,56%
-0,26%
0,11%
0,49%
0,71%
1,93%
3,22%

-0,23%
-0,23%
-1,02%
-0,56%
-0,26%
0,11%
0,49%
0,71%
1,04%
1,63%

2007
Nombre habitatges 2001
Nombre habitants 2001
Nombre persones per habitatge actual
Increment habitatges 2001-2006
Nombre habitatges 2006
Nombre habitants 2006
Increment anual Núm.habitatges ultims 5 anys
Increment anual %.habitatges ultims 5 anys
Nombre persones per habitatge actual
Nombre persones per habitatge previst
Increment Sistema Balaguer Pla territorial
Increment anual ultim any
Increment anual previsió (1,54% + 5%) / 2

357
796
2,20
47
404
792
9
2,63%
2,00
1,75
4,50%
1,54%
3,02%

El desenvolupament de les previsions d’urbanització definides per tots els sectors de sòl
urbanitzable delimitat previstos en el Pla, ens porta a preveure un escenari marcat per increment alt
de la població al llarg dels pròxims 20 anys de 341 habitatges a Montgai. Això significa
aproximadament un màxim de 642 persones que s’afegirien a la població actual.
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El creixement previst residencial es de 14 ha de sòl urbanitzable residencial i de 6 ha de sòl urbà no
consolidat, que es creu adequat per un creixement sostenible.
Respecte als sectors urbanitzables industrials es de 18 Ha, de les quals, part es troben ja ocupades
per indústries i magatzems. Els dos polígons industrials son sobre terrenys en que s'han implantat
indústries o magatzem en sòl no urbanitzables.
Actualment el consum de sòl urbà per persona es de 433 m2 sòl/persona
Amb aquest consum actual de sòl per persona el nombre màxim de persones seria pel nou pla de
1.528 persones, però es contempla que es mantindrà semblant, concretament de 462 m2s/persona.
L'any 2001 el nombre total d'habitatges era de 357 sobre 796 persones que fan una mitjana de 2,20
persones per habitatge. Si preveiem un increment anual del 1,54% anual, que es el de l’últim any, i
amb un descens considerable del tamany de l'habitatge mitjà, en els pròxims 20 anys Montgai es
situarà entorn de 1,75 persones/habitatge, el nombre d'habitatges proposat pel POUM pels pròxims
20 anys serà de 745 habitatges.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
INCREMENT

POBLACIÓ

INCREMENT

INCREMENT

INCREMENT

INCREMENT

NOMBRE

NUM.

PREVISTA

HABITANTS

HABITATGES

HABITATGES

HABITATGES

VIV.TOTAL

HABITANTS /

% POBLACIO

per Habitants

per Habitatges

PROMIG

3,02%

A

B

(A+B)/2

792
816
841
866
892
919
947
976
1.005
1.035
1.066
1.098
1.131
1.165
1.200
1.236
1.273
1.311
1.351
1.392
1.434
642

24
25
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42

14
14
14
15
15
16
17
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24

PREVISIO HABITATGES
Superficie Sòl urbà per habita
Nombre habitants
Nombre habitatges
m2 sol/habitant 2006
m2 sol/habitatge 2006
Total Sol Qualificat
Població prevista
Nombre habitatges
m2 sol/habitant 2006
m2 sol/habitatge 2006

11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19

HABITATGE

13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22

404
417
430
443
457
471
486
501
517
533
550
566
584
602
620
640
659
680
701
722
745
341
745

370.763
792
404
468
918
709.395
1.515
745
468
953

338.632
723
341

1,96
1,96
1,96
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,93
1,93
1,93
1,93
1,93
1,93
1,93
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2.11

PLANEJAMENT VIGENT: PLA D'ORDENACIÓ DE MONTGAI 1958

L'any 1958 es va aprovar un Plan de Ordenación pel poble de Montgai, del que resta el plànol de
Zonificació a escala 1/1000 i la seva regulació normativa, diferenciant dus zones, Urbana i Rural, i
dins de la urbana, es diferencia entre zona d'edificació aïllada lliure i zona d'edificació compacta de
2 o 3 plantes. El plànol ha estat la guia del creixement del poble i una delimitació del sòl urbà.
Aquest planejament del Sòl Urbà, aprovada l'any 1958, ha ordenat el poble de Montgai quasi 50
anys, evitant els creixements dispersos, i consolidant una estructura basada en el nucli vell i la
carretera de Balaguer a Agramunt.
El nou planejament ha de complementar el sistema d'espais lliures i d'equipaments i consolidar el
sistema de creixement concentrant-lo entorn dels dos pobles, sense desplaçar del centre el nucli
vell, i proposant que els pobles augmentin la bona i neta relació amb el sòl no urbanitzable i el riu i
que siguin fàcilment accessibles anant a peu d'un punt a l'altre del poble.
PLAN DE ORDENACIÓN 1958
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3. COMPLIMENT DE L’OBJECTIU DE MOBILITAT SOSTENIBLE
En relació a l’article 59.3.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2005), atenent a la
població del municipi (792 habitants), segons dades de l’estudi d'avaluació de la mobilitat generada
a les noves àrees d'urbanització del municipi de Montgai, l'empresa CINESI, consultoria de
transport, amb data gener de 2007 i dins d’una campanya per a una mobilitat sostenible, es
considera fonamental el foment dels mitjans de transport sostenibles (transport públic, peu i
bicicleta), en detriment del vehicle privat. En aquest sentit, s’ha de millorar l’oferta de transport
públic.
En el futur l’increment de població residencial, i el creixement del sector industrial i de distribució de
Montgai farà augmentar les necessitats de desplaçaments interns i amb les viles de l’entorn
(Balaguer, Agramunt), per raons de treball, comercials o en demanda de serveis de tot tipus, que
reclamarà probablement l’increment del servei actual del transport interurbà.
La proposta realitzada d’ordenació, comparteix la idea o alternativa de concentrar el creixement
urbà, ajuntant i atansant els diferents nuclis existents, siguin residencials com industrials, i unir-los
mitjançant passeigs peatonals i de bicicleta, entenent que en un poble d’aquestes característiques
tipogràfiques i de dimensió petita, bona part dels desplaçaments, sempre que siguin segurs, es
realitzaran a peu o amb bicicleta.
La unió dels polígons industrials amb el poble mitjançant passeigs separats del trànsit rodat, així
com la potenciació dels carrils bicicleta dins aquests passeigs han de facilitar el moviments,
augmentant la seguretat i la voluntat de passejar, sigui a peu o amb bicicleta.
El Pla d'ordenació aposta per facilitar l'accés als equipaments principals del poble com es la zona
esportiva, que es troba a l'altre costat de la carretera i que s'ha d'unir mitjançant un camí o passeig
peonal pel costat del riu i l'escola es manté en una posició central.
El conjunt dels nous sectors el que fa es compactar els grans buits que els dos pobles havien deixat
en seu creixement, i formulant carrers i places que uneixen les diferents parts dels pobles.
PLA TERRITORIAL PARCIAL DE PONENT - APROVACIÓ DEFINITIVA JULIOL 2007
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4. ESTRUCTURA TERRITORIAL
4.0. MODEL DE CREIXEMENT I ALTERNATIVES DE CREIXEMENT
a) Manteniment del model actual dels 2 pobles, reforçant la seva estructura compacta i proposant
creixement per tots els costats, mantenint la centralitat del nucli vell, i compactant els buits que
es troben entre els diferents creixements que s'han produït al llarg dels camins o carrers.
b) Optar per una alternativa que concentri la nova edificació al voltant del nucli existent; a la vegada,
aquest nous creixement s'han de cohesionar adequadament al nucli existent, possibilitant la seva
continuïtat i millorant la qualitat de vida del conjunt. Els nous creixement aportaran equipaments i
espais lliures pel comú de la vila.
c) Rebutjar altres alternatives que proposessin la dispersió del creixement urbà, amb la creació de
nous sectors i barris aïllats, que trenquessin la continuïtat del teixit agrícola, dispersant els
serveis urbans, augmentant considerablement l’impacte ambiental, i provocant una major
mobilitat en vehicle.
d) Jerarquitzar i concentrar els esforços de creixement sobre poques alternatives, triant les de millors
condicions urbanístiques (accessibilitat, orientació, bones vistes, topografia adequada, proximitat a
la vila existent, economia en els serveis, impacte visual en relació als vells i al paisatge, etc..) i
basant-se en elements urbans clars com son principalment els carrers i les places.
Proposar que el nous creixements siguin definits com àrees d'un ús predominant. Igualment, la
separació en àrees diverses segons els usos comportarà la racionalitat en els serveis que suposarà
certa economia en el creixement.
e) Els nous creixements es delimiten entorn de nous elements urbans de caràcter general, com son
passeigs, carrers i places, que solucionen la seva accessibilitat i milloren considerablement la
mobilitat general del poble.
f) Preveure una estructura viària, d'equipaments i d'espais lliures que asseguri el model de poble
que es vol, i entenent que la dimensió concreta dels sectors de creixement es pot redimensionar,
atenent a les demandes difícilment previsibles dels pròxims 20 o 30 anys. La mateixa estructura
urbana proposada es oberta i pensada que sigui replantejable i extensible en el temps
S’augmenta l'accessibilitat entre les diferents parts, preveient l'augment de moviments degut al
creixement, però ordenant els carrers de forma que disminueixi el trànsit a dins el nucli vell.
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Respecte a les alternatives de planejament cal recordar que el procés d'elaboració del POUM o de
les Normes Subsidiàries es va iniciar entorn l'any 1999 i que les modificacions i transformacions
que s'han realitzat han servit per aprofundir i discutir el model i els objectius que s'han desitjat per
Montgai i Butsènit moltes vegades, i que a continuació es reprodueixen:
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4.1. SISTEMA URBANÍSTIC DE COMUNICACIONS
El sistema de comunicacions comprèn els espais i instal·lacions reservats pel pla per a garantir la
mobilitat de les persones i de les mercaderies, i comprèn també les àrees de protecció.
Dels sistemes de comunicacions, aquest pla regula bàsicament el sistema de comunicacions
viàries, atès la inexistència d’altres mitjans de comunicació.

4.1.1. SISTEMA VIARI, CLAU A
Els elements del sistema viari més importants pel que fa a l’ocupació de sòl, són els de la pròpia
xarxa viària, no obstant es tipifiquen altres elements vinculats a la xarxa o destinats a la mobilitat de
les persones, com les àrees d’aparcament, els espais de protecció i servitud de les vies de
comunicació, o els espais sotmesos a servitud de pas públic.
El règim de la xarxa viària és el que li correspongui per la legislació vigent, segons la seva titularitat:
Generalitat, Diputació o Municipi, o qualsevol altre.
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Categories de vies
En l'article 109 de les Normes urbanístiques es regula el sistema viari, clau A, establint-se les
següents categories de vies en funció de la seva importància dins l’estructura general de
comunicacions del municipi:
V1. Xarxa viària territorial constituïda per carreteres i autovies o vies segregades, subjectes a la
seva legislació específica.
V2. Xarxa viària bàsica, formada pels carrers i camins estructurants assenyalats dins del sòl urbà i
no urbanitzable i els indicats en el sòl urbanitzable, destinats a comunicar les diferents àrees
urbanitzades del municipi, a dotar-lo d’espais d’aparcament i a comunicar-lo amb els municipis
veïns.
V3. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà no principals i els camins del
sòl no urbanitzable que tenen com a funció donar accés als solars i a les parcel·les. En el sòl
urbanitzable és determinaran mitjançant la redacció del Pla parcial corresponent.
El POUM en el plànol O.1a. Estructura general i orgànica del territori. Règim del sòl, a escala
1/5.000, defineix els elements de la xarxa territorial i de la xarxa de camins del sistema de
comunicacions del municipi de Montgai, i en el plànol O.2. Estructura general i orgànica del territori.
Vies de comunicació, a escala 1/10.000, es concreta els diferents elements de la xarxa territorial i
de la xarxa urbana. Finalment en els plànols d’ordenació del nucli urbà, a escala 1/1.000 i 1/2.000,
s’assenyalen les alineacions i rasants dels vials del sòl urbà consolidat i les dels vials proposats en
els polígons d’actuació urbanística i els dels vials proposats de forma vinculant o indicativa en els
sectors de sòl urbanitzable delimitat.
En l’article 111 es regula el sistema de protecció de sistemes, clau P, i en l'article 110 el sistema
d'aparcament.
Tipus de vies
Per raó del règim urbanístic del sòl urbà i urbanitzable i del sòl no urbanitzable, i de la diferent
funció i exigències en les característiques tècniques dels elements que constitueixen la xarxa viària,
aquest pla distingeix la xarxa viària territorial, la xarxa viària urbana, i la xarxa de camins.
En els apartats 4, 5 i 6 de l’article 109 de les Normes urbanístiques es regulen la xarxa viària
territorial, la xarxa viària urbana i la xarxa de camins.
En relació a la xarxa viària territorial i a la xarxa de camins, en els plànols de règim urbanístic del
sòl i del sistema de comunicacions, a escala 1/10.000, s’assenyalen les línies límit d’edificació.
En relació a la xarxa viària urbana, en els plànols d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable, a escala
1/1.000, s’assenyalen les alineacions i rasants dels vials del sòl urbà consolidat i no consolidat i les
dels vials proposats de forma indicativa en els sectors de sòl urbanitzable delimitat.
Seguidament s’analitzen les propostes sobre la xarxa viària territorial, sobre la xarxa viària urbana i
sobre la xarxa de camins.
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4.1.1.1. XARXA VIÀRIA TERRITORIAL
La xarxa viària territorial que preveu aquest pla està constituïda per les 2 carreteres que conflueixen
en el poble de Montgai, com son:
- Carretera LV-3025, amb les travessies de Montgai i Butsènit
- La futura carretera de Linyola a Cubells, que uneix la LV331 i la LV3027 .

Funcions de la xarxa territorial:
La xarxa viària territorial permet la connexió dels nuclis urbans del municipi amb la resta de la
comarca i del territori, absorbint els viatges entre els diferents nuclis urbans del municipi, i d’aquests
amb la resta de la comarca i els de més llarg recorregut. Des d’aquesta xarxa territorial s’accedeix
tan a la xarxa viària urbana com a la xarxa de camins que facilitarà l’accés al sòl no urbanitzable del
municipi.

4.1.1.2. XARXA VIÀRIA URBANA
La xarxa viària urbana està constituïda per tots els vials que garanteixen l’accessibilitat de la totalitat
del sòl urbà i urbanitzable, i la mobilitat rodada i peonal.
Segons la seva funció dins l’estructura urbana les vies urbanes formen part de la xarxa viària bàsica
o de la xarxa viària secundària.
Com objectiu general s'ha plantejat la necessitat de conservar el model dels pobles actuals, però
connectant els diferents barris i sectors, i desplaçant bona part dels moviments per fora del nucli
vell.
L'homogeneïtat del creixement per tots els barris s’aconseguirà per la homogeneïtat en
l'accessibilitat a cada barri i al poble. Per a portar a terme aquest objectiu es necessari
complementar i tancar els diferents carrers actuals, de forma que sigui possible que pels moviments
entre barris o sectors diferents, no sigui obligat passar pel centre de la vila.
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A Montgai, pel costat sud es planteja una ronda que a la llarga vagi de rotonda a rotonda, plantejant
un desdoblament de l'antiga carretera; també es formula una ronda Oest/Nord que vol treure el
trànsit que ve de Bellmunt i es dirigeix a Cubells, i facilita que no es travessi el nucli vell.
A part de la construcció d'aquestes rondes la proposta crea tot un conjunt de carrers de mitja escala
que estructuren cada un dels nous barris i la unió amb els barris veïns, creant anelles de carrers
que han de facilitar la circulació més pròxima al nucli vell.
A Butsènit, a part de la consolidació del carrer cap al cementiri que uneix els diferents creixements
existents i proposats, es formula a llarg termini una ronda pel costat nord, per la zona a on es
concentra actualment multitud de granges.
En els plànols s'han assenyalat els carrers principals, que en bona part tenen un caràcter indicatiu o
de proposta d'ordenació dels carrers del barris, però que s'hauran de concretar en els
corresponents plans parcials posteriors.

4.1.1.3. XARXA DE CAMINS
La xarxa de camins que preveu aquest pla està constituïda per tots els camins que garanteixen
l’accessibilitat de la totalitat del sòl no urbanitzable. Segons la seva funció dins l’estructura viària
territorial els camins formen part de la xarxa viària bàsica o de la xarxa viària secundària, així
mateix s'han reconegut les vies pecuàries generals i locals.
Les vies pecuàries classificades a la Llei 3/1995 de vies pecuàries i a la Resolució MAH/3116/2007,
de data 25.07.2007 son d'obligat compliment.
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4.1.2. ALTRES ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONS
A més de la xarxa viària territorial i urbana el pla distingeix també com a elements del sistema de
comunicacions els següents:
Espais de protecció i servitud del sistema de comunicacions, clau P
Els espais de protecció i servitud del sistema de comunicacions són els espais lliures que per la
seva proximitat al sistema viari estan subjectes a aquest sistema i no poden ser edificats. També
comprèn aquells terrenys reservats per a la futura construcció de determinats trams de la xarxa
viària o elements del sistema de comunicacions.

4.2. SISTEMA URBANÍSTIC D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS
4.2.1. SISTEMA DE PARCS I JARDINS PÚBLICS, CLAU V
4.2.1.1. CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ DEL SISTEMA DE PARCS I JARDINS
PÚBLICS
El POUM reconeix els espais lliures públics existents i proposa nous espais lliures en els sectors de
sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable.
Montgai es una vila amb un nivell normal d'espais lliures pels seus ciutadans, disposant de un
conjunt de places i d’una amplia zona esportiva.
En aquest Pla es planteja l'estructura general de la vila, dibuixant-se diferents places que han
d'ordenar els barris, tant vells com nous, però que s'han de completar en els nous sectors de plans
parcials.
La proposta de Montgai es centra en aquests elements:
1. La potenciació de la zona esportiva i escolar del poble, ampliant-la considerablement i connectantla mitjançant un passeig al llarg del riu amb el conjunt del poble. Aquest passeig uneix el dos
polígons industrials i han de permetre una potenciació clara de la mobilitat peonal, a demés que en
un bon tros avarca la zona fluvial.
2. La creació d'un parc de l'aigua que envolta el turó a on es troben els diferents dipòsits municipals, i
que tenen bones vistes sobre l'entorn i el poble.
3. La construcció de diferents places en cada un dels nous sectors de creixement que facin de petits
centres.
4 L'arbrat dels carrers principals, convertint-se en passeigs, una vegada es redueixi l'impacte dels
vehicles motoritzats.
5 Els amplis passeigs o parcs lineals que s’han de construir en els límits dels sectors industrials.
6. Destaca la gran àrea destinada a sòl de protecció especial de protecció que uneix els dos pobles,
amb una extensió total de 113 hectàrees.
La proposta de Butsènit es centra en aquests elements:
1. La potenciació del parc del riu, que avarca des de la carretera fins al poble i englobant la zona
esportiva , el riu i el canal del Molí.
2. El passeig, entrada i entorn del cementiri, en una posició alta i amb bones vistes.
3. L'ampliació de la zona esportiva i la seva unió peonal amb l'entrada al cementiri,
4. La placeta del davant de les antigues escoles, formant un conjunt amb l'equipament.
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4.2.1.2. TIPUS I SUPERFÍCIES DEL SISTEMA DE PARCS I JARDINS PÚBLICS
L’extensió dels espais lliures previstos pel POUM son,

ESPAIS LLIURES PÚBLICS
Espais Lliues Montgai
Espais Lliures Butsènit

5.287
3.849

SOL URBÀ EXISTENT

9.136

Canal de Butsènit
Parc dels dipòsit i canalet
Entrada Montgai

8.348
35.565
7.528

SOL NO URBANITZABLE

51.441

TOTAL

60.577

Les previsions del sistema general d’espais lliures públics que fa aquest POUM compleixen els
estàndards mínims exigits per l’article 58.1.f) de la Llei d’Urbanisme, que ha de respondre, com a
mínim, a la proporció de 5 m2 per cada 25 m2 de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús
residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic.
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CALCUL EDIFICABILITAT ZONES SOL URBÀ
SOSTRE TOTAL ZONA 1a
SOSTRE TOTAL ZONA 1b
SOSTRE TOTAL ZONA 2a
SOSTRE TOTAL ZONA 2b
SOSTRE TOTAL ZONA 2c
SOSTRE ZONA 3a
SOSTRE ZONA 3b
TOTAL
Minim Espais lliures públics 20 m2/ 100 m2st
Increment sobre mínim legal

181.839
5.192
60.591
3.660
9.051
27.562
1.621
289.516
57.903
2.674

4.2.2. SISTEMA HIDRÀULIC, CLAU H
4.2.2.1. DEFINICIÓ I PROTECCIÓ DEL SISTEMA
El POUM en l’article 114 de les Normes urbanístiques defineix el sistema hidràulic, clau H, amb les
mesures de protecció del seu entorn, i que es correspon amb la Q-10 anys
En el conjunt del terme municipal hi ha el riu Sió que uneix els dos pobles i configura la vall a on
s'ubiquen, i es resseguida per el sòl no urbanitzable de Protecció especial de connexió.

4.2.2.2. SANEJAMENT DE LES AIGÜES
El POUM preveu per al poble de Montgai i de Butsènit dues depuradores, que han de substituir les
fosses sèptiques existents. La seva situació es indicativa i es definirà concretament en el seu
moment.
S’ha d’anar a la substitució progressiva del sistema unitari de clavegueram per un sistema
separatiu, que ha d’evitar l’abocament a les lleres públiques o desguassos de rec de les aigües
residuals barrejades amb les pluvials.
Els nous plans parcials de sectors de creixements es desenvoluparan creant una xarxa separativa.
No es podrà desenvolupar cap pla parcial sense la preceptiva autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua :
- La disponibilitat jurídic-administrativa i tècnica de recursos hídrics per al correcte abastament de les
activitats a implantar en els nous sectors.
- La disponibilitat tècnica per al correcte tractament de les aigües residuals previstes en cada sector
(depuració i retorn al medi)..
- El correcte drenatge de les aigües pluvials, mitjançant la implantació de xarxes separatives, així
com la correcta entrega d’aquestes aigües al medi. Caldrà que es proposin solucions per reduir
les DSS als desguassos, així com definir reserves d’espai per implantar elements de laminació en
aquells sectors on sigui necessari.
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4.3. SISTEMA URBANÍSTIC D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS
4.3.1. SISTEMA D’EQUIPAMENTS, CLAU E
4.3.1.1. CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
El POUM reconeix els equipaments públics existents.
Les propostes del Pla en relació a l'estructura dels equipaments de Montgai, han d'anar molt
lligades a les propostes del sistema d'espais lliures i dels nous creixements
La proposta es basa en ampliar i consolidar els equipaments esportius i escolars existents en
l’emplaçament actual, tant pròxims i centrals dins el poble
El nucli vell del poble està ben servit i amb una distribució bastant homogènia, complementant-se
amb la cessió d’equipaments que aporten els diferents sectors de creixement.
Respecte a la distribució cal potenciar que els equipaments dels nous sectors constitueixin grans
àrees, i ben relacionades i connectades peatonalment amb la resta d'equipaments.
Els equipaments de barri es definiran en els plans parcials que desenvolupin cada sector, i han
d'assegurar una distribució equitativa dels mateixos.
També caldrà pensar en la importància cada vegada més gran de les dotacions o serveis privats
dins la vila, el que comporta la creació d'una zona o regulació específica.
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4.3.2. SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS, CLAU T
4.3.2.1. XARXA DE SANEJAMENT
En el plànol O.3a Estructura general i orgànica del territori. Sanejament, a escala 1/5.000 es
reflexen: La xarxa actual de col·lectors de sanejament de tipus unitari. Aquesta xarxa de tipus
unitari, caldrà complementar-la amb una nova xarxa de col·lectors que permeti disposar d’un
sistema de clavegueram separatiu, que faciliti conduir a la llera pública les aigües de pluja
directament i les aigües residuals mitjançant les depuradores.
• Les propostes de connexió a la xarxa de col·lectors actual de les futures xarxes de sanejament
del polígon d’actuació urbanística i dels sectors de sòl urbanitzable delimitat han de millorar el
servei general del poble, a càrrec del sector o sectors que es desenvolupin. En el
desenvolupament futur d’aquests sectors mitjançant els plans de millora urbana o els plans
parcials urbanístics, es concretaran els diferents elements de la xarxa de sanejament amb el
contingut previst en l’article 82 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
L'aigua recollida a la xarxa de clavegueram es condueixen a les 2 noves depuradors previstes,
situades en cada poble al costat del riu Sió.
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4.3.2.2. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
En el plànol O.3b Estructura general i orgànica del territori. Xarxa d’aigua, a escala 1/5.000 , es
reflexen:
A Montgai tota l'aigua utilitzada procedeix de la concessió de la Comunitat de Regants dels Canals
d’Urgell, amb un cabdal de 186.362 m3.
El servei d'abastament i sanejament d'aigua és municipal, gestionant la captació, regulació,
potabilització i distribució dels recursos hidràulics necessaris. Així mateix realitza les tasques de
conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi.
• Els punts de captació de les aigües que abasteixen a Montgai i Butsènit.
• La xarxa actual de canonades d’abastament i de dipòsits.
• Les propostes de connexió a la xarxa d’abastament d’aigua de les futures xarxes dels polígons
d’actuació urbanística i dels sectors de sòl urbanitzable delimitat. En el desenvolupament futur
d’aquests sectors mitjançant els plans parcials urbanístics, es concretaran els diferents elements
de la xarxa d’abastament d’aigua amb el contingut previst en l’article 82 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
• El Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable de Montgai es el que fixa la demanda de l'aigua
potable del municipi de Montgai.
•
Demanda actual
L'aigua consumida l'any 2007 va ser de 62.856 m3.
L'aigua subministrada en Alta va ser de 157.305 m3/any (88.411 m3/any corresponents a Montgai, i
68.894 m3/any corresponents a Butsènit). Això suposa un volum de 94.449 m3/any d'aigua no
controlada (pèrdues, boques de reg, consums municipals, escomeses fraudulentes, etc).
Demanda futura
Tenint en compte les previsions del POUM, el Pla Director realitza una estimació de la demanda
futura, alhora que preveu un programa de millora del rendiment de la xarxa (fins arribar al 80 %).
Així doncs, es preveu un consum l'any 2027 de 250.032,73 m3/any (amb una reducció de les fuites
des de 203,19 m3/dia l'any 2008 a 137 m3/dia l'any 2027).
Actuacions
Les actuacions a dur a terme en la xarxa d'abastament són:
Alta: Construcció d'un nou dipòsit, renovació xarxes generals, instal·lació comptadors generals,
construcció nova ETAP, adequació actuals basses, cloració, telecontrol.
Baixa: Renovació xarxes generals, renovació xarxes de distribució, parc d'hidrants, noves
canonades de xarxes de distribució.
El pressupost global és de 972.196,65 Euros
El planejament urbanístic que es desenvolupi a partir del present POUM (Plans Parcials, Plans de
Millora Urbana, etc.) haurà d'incorporar un estudi de demanda específic per al sector urbanístic,
juntament amb una justificació de disponibilitat de cabals. L'objectiu d'aquestes dades és el
d'avaluar el grau de compliment respecte a les previsions de demanda del Pla Director, i les
mesures per a millorar el rendiment de la xarxa establertes en ell.
.
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4.3.2.3. XARXA D’ALTA I MITJA TENSIÓ
En el plànol O.3c Estructura general i orgànica del territori. Xarxa de mitja i alta tensió, a escala
1/5.000, es reflexen:
• Es preveu l’enterrament de la totalitat de línies de mitja tensió
• El traçat de les línies aèries i soterrades de mitja tensió facilitades per FecsaEndesa, i les
propostes de soterrament de les línies aèries.
• Els centres de transformació que abasteixen les línies de baixa tensió de Montgai i Butsènit.
Les línies elèctriques de Mitja i Baixa Tensió que travessen el Sòl Urbà i el sòl Urbanitzable que es
desenvolupi hauran d’ésser enterrades o desviades per no afectar la seguretat de les persones, del
medi ambient i del paisatge.

CALCUL INCREMENT ENERGIA ELÈCTRICA MONTGAI
SECTORS RESIDENCIALS SUNC I SUD
Habitatges PAU
Habitatges SUD
TOTAL HABITATGES

Dotació/habitatge
Potencia total habitatges
Potencia altres usos 40%
Simultaneitat
Total Potencia Residencial

SECTORS INDUSTRIALS SUD
Superfície
Sostre
Dotació w/m2sostre
Potencia total
Simultaneitat
Total Potencia Industrial
TOTAL INCREMENT

361 Habitatges
508 Habitatges
869 Habitatges

8,00
6.952
2.781
9.733
1,00
9.733

Kw/habitatge
Kw
Kw
Kw
Kw

148.142 m2s
88.885 m2st
125,00 w/m2st
11.110.650 w
0,80
8.889 Kw
18.622 Kw
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Aquests valors son elevats i podem pensar que es sol·liciti una exempció que s'aproximi millor a la
realitat de les necessitats de consum energètic de les indústries que opten per la racionalització del
consum elèctric. En aquest cas el quadre de consum seria:

CALCUL INCREMENT ENERGIA ELÈCTRICA MONTGAI
SECTORS RESIDENCIALS SUNC I SUD
Habitatges PAU
Habitatges SUD
TOTAL HABITATGES

Dotació/habitatge
Potencia total habitatges
Potencia altres usos 40%
Simultaneitat
Total Potencia Residencial

SECTORS INDUSTRIALS SUD
Superfície
Sostre
Dotació w/m2sostre
Potencia total
Simultaneitat
Total Potencia Industrial
TOTAL INCREMENT

361 Habitatges
508 Habitatges
869 Habitatges

6,60
5.735
2.294
8.029
1,00
8.029

Kw/habitatge
Kw
Kw
Kw
Kw

148.142 m2s
88.885 m2st
50,00 w/m2st
4.444.260 w
0,80
3.555 Kw
11.584 Kw
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4.4 QUADRE RESUM SISTEMES
SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUPERFICIE
m2 s

SOSTRE
%

m2st

EDIFICAB,

vivendes

TOTAL MONTGAI - BUTSÈNIT

301.308

100,00%

303.736

1,008

2.759

TOTAL MONTGAI
TOTAL BUTSÈNIT

194.165
107.143

64,44%
35,56%

205.668
98.068

1,059
0,915

1.826
933

65.087
47.549
12.251
5.287

21,60%
15,78%
4,07%
1,75%

38.242
19.911
14.482
3.849

12,69%
6,61%
4,81%
1,28%

SISTEMES MONTGAI
A VIARI MONTGAI
E EQUIPAMENTS MONTGAI
V PARCS I JARDINS PÚBLICS MONTGAI
T SERVEIS TÈCNICS MONTGAI
B APARCAMENT PÚBLIC MONTGAI
H HIDRÀULIC MONTGAI

SISTEMES BUTSÈNIT
A VIARI BUTSÈNIT
E EQUIPAMENTS BUTSÈNIT
V PARCS I JARDINS PÚBLICS BUTSÈNIT
T SERVEIS TÈCNICS BUTSÈNIT
B APARCAMENT PÚBLIC BUTSÈNIT
H HIDRÀULIC BUTSÈNIT

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI *MEMÒRIA I ALTRES ESTUDIS* TEXT REFÓS OCTUBRE 2009

5. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
5.1. DELIMITACIÓ DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT
Delimitació del sòl urbà
Atenent a l’article 25 de la Llei d’Urbanisme (DL1/2005), aquest POUM classifica com a sòl urbà
els terrenys que ja ho eren en el planejament anterior que era el Pla General de 1958 per a
Montgai, així com els que ja han estat sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, que
compten amb tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per
l'edificació, i aquells altres terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau
d'urbanització que aquest determina.
Delimitació del sol urbà consolidat i no consolidat
Dins el sòl urbà, i en compliment dels articles 30 i 31 de la Llei d’Urbanisme (DL1/2005), el pla
distingeix el sòl urbà consolidat, i el sòl urbà no consolidat.
Constitueixen el sòl urbà consolidat, els terrenys que tenen la condició de solar, d'acord amb
l'article 119 de les normes urbanístiques, i els terrenys als quals només manca, per a assolir la
condició de solar, completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article 118,
tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en un pla de
millora urbana com si no ho han estat.
Constitueixen el sòl urbà no consolidat, el sòl urbà altre que el consolidat, que ha estat inclòs en
un polígon d'actuació urbanística o en un pla de millora urbana.
En els plànols d’ordenació es delimita el sòl urbà, distingint el sòl urbà consolidat del no consolidat.
Desenvolupament i gestió urbanística del sol urbà consolidat i no consolidat
En el sòl urbà consolidat, no inclòs en polígons d'actuació o en sectors de millora urbana, el seu
desenvolupament és directe mitjançant les llicències d'edificació en els terrenys que tenen la
condició jurídica de solar, no afectats pel sistema viari o altres i urbanitzats, és a dir, amb tots els
carrers oberts a que afronta el solar, i amb els serveis i la pavimentació, o si no es troba urbanitzat,
assegurant la seva urbanització simultània a l'edificació.
En el sòl urbà no consolidat inclòs en polígons d'actuació urbanística o en sectors de pla de
millora urbana, el seu desenvolupament es realitza mitjançant el sistema de reparcel.lació en les
modalitats de compensació bàsica o de cooperació, amb la redacció dels projectes de
reparcel.lació, i la posterior urbanització dels mateixos. En aquests àmbits no es pot edificar fins
que no està aprovada la reparcel.lació, que defineix els nous solars edificables, i els assigna
equitativament entre els propietaris de l'àmbit en proporció al sòl aportat. També es distribueixen les
càrregues d'urbanització entre els solars en proporció al seu valor.
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5.1 QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES SOL URBÀ CONSOLIDAT
SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUPERFICIE
m2 s

%

TOTAL MONTGAI - BUTSÈNIT

301.308

100,00%

TOTAL MONTGAI
TOTAL BUTSÈNIT

194.165
107.143

64,44%
35,56%

65.087
47.549
12.251
5.287

21,60%
15,78%
4,07%
1,75%

38.242
19.911
14.482
3.849

12,69%
6,61%
4,81%
1,28%

SISTEMES MONTGAI
A VIARI MONTGAI
E EQUIPAMENTS MONTGAI
V PARCS I JARDINS PÚBLICS MONTGAI
T SERVEIS TÈCNICS MONTGAI
B APARCAMENT PÚBLIC MONTGAI
H HIDRÀULIC MONTGAI

SISTEMES BUTSÈNIT
A VIARI BUTSÈNIT
E EQUIPAMENTS BUTSÈNIT
V PARCS I JARDINS PÚBLICS BUTSÈNIT
T SERVEIS TÈCNICS BUTSÈNIT
B APARCAMENT PÚBLIC BUTSÈNIT
H HIDRÀULIC BUTSÈNIT

MONTGAI
ZONES
1a NUCLI VELL - MONTGAI
1b NUCLI VELL - MASIES - MONTGAI
2bh LINEAL CONTINUA HPP
2a EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA - MONTGAI
2b EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA AMB JARDÍ - MONTGAI
2c EDIFICACIÓ AGRUPADA AMB JARDÍ - MONTGAI
3a EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 400 m2 - MONTGAI
3b EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 600 m2 - MONTGAI
4a INDÚSTRIA I MAGATZEM AILLADA - MONTGAI
BUTSÈNIT
ZONES
1a NUCLI VELL MONTGAI - BUTSÈNIT
2a EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA - BUTSÈNIT
2b EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA AMB JARDÍ - BUTSÈNIT
2c EDIFICACIÓ AGRUPADA AMB JARDÍ - BUTSÈNIT
3a EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 400 m2 - BUTSÈNIT
3b EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 600 m2 - BUTSÈNIT
4b INDÚSTRIA I MAGATZEM ENTREMITGERES - BUTSÈNIT

m2 s

%

129.078
36.434
4.327

42,84%
18,76%
2,23%

31.403
1.911
10.355
27.560

16,17%
0,98%
5,33%
14,19%

17.088

8,80%

m2 s

%

68.901
28.543
1.867

22,87%
26,64%
1,74%

18.375
3.242
12.365

17,15%
3,03%
11,54%
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5.2. QUADRES RESUM DEL SÒL URBÀ
SUPERFÍCIE
m2 s

SÒL URBÀ CONSOLIDAT Montgai-Butsènit

SOSTRE
%

m2 st

edificabilitat

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

301.308
70.029
0
70.029

47,01%
10,93%
0,00%
10,93%

205.668
47.422
0,00
47.422

0,68

TOTAL SÒL URBÀ

371.337

57,93%

253.090

0,68

PAU - POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PMU - PLA MILLORA URBANA

PAU

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

0,68
0,68

HABITATGES

DENSITAT

m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

PAU 1 - Montgai Generalitat / Sió
PAU 2 - Montgai Generalitat / Est
PAU 3 - Montgai Travessera
PAU 4 - Montgai Prolongació A.Gaudí
PAU 5 - Butsènit Pg Cementiri
PAU 6 - Butsènit Carretera / Font
PAU 7 - Butsènit Oest

4.488
11.816
5.087
2.980
17.357
23.227
5.074

3.352
10.048
4.712
4.010
8.828
12.524
3.949

0,7468
0,8504
0,9262
1,3456
0,5086
0,5392
0,7783

35
83
35
42
53
82
31

77
70
68
140
30
35
61

TOTAL PAU

70.029

47.422

0,6772

361

52

5.3. SÒL URBANITZABLE
Delimitació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat
Aquest Pla d'ordenació urbanística classifica com a sòl urbanitzable els terrenys que considera
necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l'activitat econòmica, d'acord
amb una utilització racional del territori i del medi ambient, condicionant el creixement urbà a la
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals del
municipi, i seguint uns models d'ocupació del sòl per ampliació del nucli urbà tradicional.
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat són els que el Pla d'ordenació urbanística declara que
poden ser transformats d'una situació rústica, a unes condicions urbanes. El Pla estableix i delimita
els diferents sectors en que es divideix el sòl urbanitzable delimitat a l’objecte del seu
desenvolupament parcial.
La determinació d'aquest sòls es fa als plànols d'ordenació mitjançant la delimitació de sectors.
A més de concretar els àmbits de sòl urbanitzable delimitat, el Pla descriu els objectius del seu
desenvolupament i en determina les condicions d'ordenació, edificació, ús i gestió.
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DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA DELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE
DELIMITAT
Per a la transformació urbanística d'un sector de sòl urbanitzable delimitat, cal la formulació, la
tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla parcial urbanístic.
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat es desenvoluparan mitjançant la gestió de cada un dels
polígons en que s’hagi dividit el sector, i aplicant en cada un d’ells el sistema d’actuació més idoni
dels previstos per la legislació vigent, reparcel.lació o expropiació. La reparcel.lació pot realitzar-se
en les modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació, de cooperació i per
sectors d'urbanització prioritària.
Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà la reparcel.lació en
la modalitat de compensació bàsica.
Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les condicions previstes
en l’article 91 de la Llei d'urbanisme.
El Pla parcial ha de 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.
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 elèctrica,
telecomunicacions, gas, rec, hidrants, gestió de residus i altres serveis.
Al sòl urbanitzable delimitat no podran realitzar-se obres aïllades d'urbanització, llevat que es tracti
d'executar els sistemes generals o algun dels seus elements. Per a la urbanització d'aquest sòl són
indispensables el Pla parcial amb la delimitació dels polígons d’actuació i el Projecte d'urbanització.
No s'atorgaran llicències d'edificació fins que s'executi la urbanització, encara que la parcel·la sobre
la qual es pretengui edificar compti amb els elements parcials d'urbanització indispensables.
Tots els sectors tenen el deure de destinar el 20% del sostre residencial a l'edificació d'habitatges
de protecció pública.
El pla preveu tres sectors de Sòl Urbanitzable No Delimitat, que complementen la Ronda/Rambla
prevista, tancant la totalitat del anell.

5.4. QUADRE DE SUPERFÍCIES DEL SÒL URBANITZABLE
SUD

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

HABITATGES

DENSITAT

m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

SUD 1 - Residencial Montgai Ronda Sud/Urgell
SUD 2 - Residencial Montgai Sió / Est
SUD 3 - Residencial Montgai / Variant carretera
SUD 4 - Residencial Montgai Ronda Sud / Est
SUD 7 - Residencial Butsènit Oest

19.785
15.100
64.720
8.804
13.067

9.893
6.040
32.360
3.522
5.227

0,50
0,40
0,50
0,40
0,40

89
52
291
30
45

45
35
45
35
35

SUD RESIDENCIAL

121.476

57.041

0,47

507

41,74

SUD 5 - Industrial Montgai Est
SUD 6 - Industrial Montgai Oest

85.761
62.381

51.457
37.429

0,60
0,60

SUD INDUSTRIAL

148.142

88.885

0,60
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5.5. QUADRE DE SUPERFÍCIES TOTAL
SUPERFÍCIE

m2 s

SÒL URBÀ CONSOLIDAT Montgai-Butsènit

SOSTRE

%

m2 st

edificabilitat

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

301.308
70.029
0
70.029

47,01%
10,93%
0,00%
10,93%

205.668
47.422
0,00
47.422

0,68

TOTAL SÒL URBÀ

371.337

57,93%

253.090

0,68

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT RESIDENCIAL
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT INDUSTRIAL

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

121.476
148.142
269.618

18,95%
23,11%
42,07%

57.041
88.885
145.926

0,47
0,60
0,54

TOTAL SÒL QUALIFICAT

640.955

100,00%

399.016

0,62

PAU - POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PMU - PLA MILLORA URBANA

0,68
0,68

6. QUALIFICACIÓ DEL SÒL
6.1. QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ
La reglamentació detallada dels usos i de les condicions d’ordenació de les edificacions del sòl urbà
es realitza mitjançant la delimitació de les següents zones, els límits de les quals es grafien a la sèrie
de plànols d’ordenació sobre els topogràfics originals a escala 1/1.000.
L’adscripció dels terrenys a cadascuna de les zones es distingeix amb un codi segons les següents
correspondències:
ZONES
1a NUCLI VELL - MONTGAI
1b NUCLI VELL - MASIES - MONTGAI
2a EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA - MONTGAI
2b EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA AMB JARDÍ - MONTGAI
2bh LINEAL CONTINUA HPP
2c EDIFICACIÓ AGRUPADA AMB JARDÍ - MONTGAI
3a EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 400 m2 - MONTGAI
3b EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 600 m2 - MONTGAI
4a INDÚSTRIA I MAGATZEM AILLADA - MONTGAI
4b INDÚSTRIA I MAGATZEM ENTREMITGERES - MONTGAI
5 JARDINS PRIVATS I HORTS - MONTGAI
6 SERVEIS I DOTACIONS PRIVATS - BUTSÈNIT

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI *MEMÒRIA I ALTRES ESTUDIS* TEXT REFÓS OCTUBRE 2009

6.2. QUADRES D’ORDENACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ
SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUPERFICIE
m2 s

%

TOTAL MONTGAI - BUTSÈNIT

301.308

100,00%

TOTAL MONTGAI
TOTAL BUTSÈNIT

194.165
107.143

64,44%
35,56%

65.087
47.549
12.251
5.287

21,60%
15,78%
4,07%
1,75%

38.242
19.911
14.482
3.849

12,69%
6,61%
4,81%
1,28%

SISTEMES MONTGAI
A VIARI MONTGAI
E EQUIPAMENTS MONTGAI
V PARCS I JARDINS PÚBLICS MONTGAI
T SERVEIS TÈCNICS MONTGAI
B APARCAMENT PÚBLIC MONTGAI
H HIDRÀULIC MONTGAI

SISTEMES BUTSÈNIT
A VIARI BUTSÈNIT
E EQUIPAMENTS BUTSÈNIT
V PARCS I JARDINS PÚBLICS BUTSÈNIT
T SERVEIS TÈCNICS BUTSÈNIT
B APARCAMENT PÚBLIC BUTSÈNIT
H HIDRÀULIC BUTSÈNIT

MONTGAI
ZONES
1a NUCLI VELL - MONTGAI
1b NUCLI VELL - MASIES - MONTGAI
2bh LINEAL CONTINUA HPP
2a EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA - MONTGAI
2b EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA AMB JARDÍ - MONTGAI
2c EDIFICACIÓ AGRUPADA AMB JARDÍ - MONTGAI
3a EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 400 m2 - MONTGAI
3b EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 600 m2 - MONTGAI
4a INDÚSTRIA I MAGATZEM AILLADA - MONTGAI
BUTSÈNIT
ZONES
1a NUCLI VELL MONTGAI - BUTSÈNIT
2a EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA - BUTSÈNIT
2b EDIFICACIÓ LINEAL CONTINUA AMB JARDÍ - BUTSÈNIT
2c EDIFICACIÓ AGRUPADA AMB JARDÍ - BUTSÈNIT
3a EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 400 m2 - BUTSÈNIT
3b EDIFICACIÓ AILLADA UNIFAMILIAR 600 m2 - BUTSÈNIT
4b INDÚSTRIA I MAGATZEM ENTREMITGERES - BUTSÈNIT

m2 s

%

129.078
36.434
4.327

42,84%
18,76%
2,23%

31.403
1.911
10.355
27.560

16,17%
0,98%
5,33%
14,19%

17.088

8,80%

m2 s

%

68.901
28.543
1.867

22,87%
26,64%
1,74%

18.375
3.242
12.365

17,15%
3,03%
11,54%
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7. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
7.1. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN SÒL URBÀ
Dins el sòl urbà no consolidat s’ha delimitat un àmbit dels polígons d’actuació urbanística (PAU),
sense perjudici de la delimitació d’altres polígons, en el seu cas, per a les cessions de terrenys per
a vialitat, segons es preveu en la legislació vigent.
En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals es delimitin polígons d'actuació urbanística
(PAU) el Pla d'ordenació urbanística:
a) Detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris per a
l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions i rasants. Pel que fa a l'ordenació
de volums fixada en el plànol d’ordenació del POUM, es pot preveure de manera alternativa i
concretar d’acord amb la regulació de la zona, o bé per mitjà d’un pla de millora urbana, de la
reparcel.lació o bé en el moment de l'atorgament de llicència d'edificació.
b) Precisa les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques, n’avalua el cost i en
divideix l’execució en etapes, amb el grau suficient de detall per a permetran l’execució immediata,
més uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, sens
perjudici de la concreció que en facin els projectes d’urbanització complementaris. Les obres
d’urbanització bàsiques comprenen les relatives al sanejament, la compactació i l’anivellament de
terrenys destinats a vials, inclòs el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució
d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions.

7.2. QUADRES RESUM POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

HABITATGES

DENSITAT

m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

PAU 1 - Montgai Generalitat / Sió
PAU 2 - Montgai Generalitat / Est
PAU 3 - Montgai Travessera
PAU 4 - Montgai Prolongació A.Gaudí
PAU 5 - Butsènit Pg Cementiri
PAU 6 - Butsènit Carretera / Font
PAU 7 - Butsènit Oest

4.488
11.816
5.087
2.980
17.357
23.227
5.074

3.352
10.048
4.712
4.010
8.828
12.524
3.949

0,7468
0,8504
0,9262
1,3456
0,5086
0,5392
0,7783

35
83
35
42
53
82
31

77
70
68
140
30
35
61

TOTAL PAU

70.029

47.422

0,6772

361

52
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8. PLANS DE MILLORA URBANA
8.1. PLANS DE MILLORA URBANA EN SÒL URBÀ
Dins el sòl urbà no consolidat es poden determinar els àmbits dels plans de millora urbana (PMU),
segons es preveu en la legislació vigent.
En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals es delimiten sectors subjectes a un pla de
millora urbana (PMU) el Pla d’ordenació urbanística:
a) Fixa l’índex d’edificabilitat bruta, la densitat i els usos principals i els compatibles.
b) Els plans de millora urbana contindran les determinacions previstes per la llei, i especialment
definiran les obres d’urbanització bàsiques i complementàries a què fa referència l’article 58.3 b) de
la Llei d’urbanisme. Aquests plans de millora urbana, els quals hauran de ser aprovats abans de
l’inici de l’execució o gestió urbanístiques, han de respectar inicialment les definicions i les
condicions contingudes en la fitxa de cada pla de millora urbana incorporada a aquest Pla, si bé de
forma justificada i amb la conformitat de l’Ajuntament podran les condicions ser objecte de
modificació, excepte pel que fa als índexs d’edificabilitat, les densitats i els usos principals i
compatibles.
En aquest Pla no s’ha fixat cap sector de Pla de Millora urbana.
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9. SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
9.1. SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
En sòl urbanitzable delimitat el Pla es desplega necessàriament per mitjà de plans parcials
urbanístics. El seu àmbit territorial s'haurà de correspondre amb els sectors de planejament
delimitats per aquest Pla en els plànols d'ordenació.
El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa d'acord amb
allò que estableix l'article 91 de la Llei d'urbanisme.
En el sòl urbanitzable delimitat el pla d'ordenació urbanística municipal concreta la delimitació dels
sectors i, per a cadascun d'aquests, els índex d'edificabilitat bruta, la densitat màxima, i els usos
principals i els compatibles.
La proposta dels nous creixements urbanístics de Montgai es concreta en 7 nous sectors de sòl
urbanitzable delimitat, 5 sectors residencials, 2 de sòls industrials, que son existents parcialment.
També es creen 2 àrees de sol urbanitzable no delimitat, d'us residencial, un a Montgai i l'altre a
Butsènit

9.2. QUADRES RESUM DELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

HABITATGES

DENSITAT

m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

SUD 1 - Residencial Montgai Ronda Sud/Urgell
SUD 2 - Residencial Montgai Sió / Est
SUD 3 - Residencial Montgai / Variant carretera
SUD 4 - Residencial Montgai Ronda Sud / Est
SUD 7 - Residencial Butsènit Oest

19.785
15.100
64.720
8.804
13.067

9.893
6.040
32.360
3.522
5.227

0,50
0,40
0,50
0,40
0,40

89
52
291
30
45

45
35
45
35
35

SUD RESIDENCIAL

121.476

57.041

0,47

507

41,74

SUD 5 - Industrial Montgai Est
SUD 6 - Industrial Montgai Oest

85.761
62.381

51.457
37.429

0,60
0,60

SUD INDUSTRIAL

148.142

88.885

0,60
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10. SÒL NO URBANITZABLE
10.1. CONCEPTE DE SÒL NO URBANITZABLE
Constitueixen el sòl no urbanitzable:
a) Els terrenys incompatibles amb la seva transformació per raó de:
- Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial.
- Les determinacions dels plans directors.
- La seva subjecció a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic.
b) Els terrenys inadequats al desenvolupament urbà per raó de:
- Els valors considerats per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions.
- L'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida d'acord amb el model
de desenvolupament urbanístic sostenible.

10.2. TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE
Dins del sòl no urbanitzable el Pla d'ordenació urbanística estableix les següents categories:
Clau NU-1, Sòl no urbanitzable de protecció agrícola,
Aquest tipus de sòl inclou la gran part del terme municipal, destinant-se a les activitats agrícoles,
especialment destinat als cereals.
Clau NU-2, Sòl no urbanitzable de protecció ambiental del nucli urbà
Aquest tipus de sòl inclou l'entorn dels nuclis urbans amb l'objecte de protegir de noves edificacions
aquest terrenys, per no dificultar futurs creixements o per motius paisatgístics i visuals.
Són terrenys destinats a l'agricultura, no permetent-se noves edificacions.
Clau NU-3 Sòl no urbanitzable de protecció dels bosquets, clau NU-3
És el sòl no urbanitzable, de valor paisatgístic, que per la seva configuració i situació conté uns
valors paisatgístics que convé preservar, com son els bosquets, especialment d'alzines, que
configuren el paisatge discontinu dels camps, i que normalment son elements topogràfics o salts
que trenquen la continuïtat dels sembrats.
Aquests bosquets confereixen un paper estructurador dins el territori i aporten una gran riquesa
ecològica i faunística.
Són terrenys sense cultivar, i no es permet cap tipus de nova edificació.
Clau NU-4, Sòl no urbanitzable de protecció especial de l’Espai d’Interès Natural Serra de
Bellmunt i xarxa Natura 2000, Vall de Sió-Llobregós i Serra de Bellmunt-Almenara
Comprèn els sectors de sòl no urbanitzable que pels seus valors ecològics i ambientals de caràcter
destacat son objecte d'una major preservació.
S’inclou parcialment el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya de la Serra de Bellmunt (BLL),
aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, que es un altiplà cerealista de la serra BellmuntAlmenara que constitueix un hàbitat estèpic que destaca per la presència d'algunes aus protegides
per la directiva ocells, entre les quals trobem el sisó, l'esparver cendrós, el torlit i la calàndria.
La Xarxa Natura 2000 inclou part de l'espai Bellmunt-Almenara (ES5130025: LIC I ZEPA) i de la
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Vall de Sió-Llobregós (ES5130016 LIC i ZEPA).
CLAU NU-5, SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE LA RIBERA DEL SIÓ I
DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE CONNEXIÓ,
La importància del riu Sió i el seu paper com espai de valor natural i de connexió ha de permetre
garantir la permeabilitat ecològica en el municipi. La protecció comporta que en aquesta zona no
estiguin permeses les construccions de caràcter residencial, agrícola o ramader, permetent-se
exclusivament les d’interès públic, d'equipament i espais lliures.
La delimitació ressegueix bàsicament la ribera del Riu Sió i la franja determinada pel Pla Territorial
de les Terres de Lleida.
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En el terme municipal es troben diferents edificacions i activitats industrials no pròpiament agrícola
o ramaders que es troben en funcionament, i dels que s'aporten els documents i expedients que
s'han aprovat, i que son bàsicament els següents:
1. Magatzem d'usos agrícoles i per adobs i productes fitosanitaris del Sindicat de Montgai, junt al riu
Sió. Dipòsit de Gas propà, i que restarà en sol no urbanitzable.
2. Instal·lació d'Assecador de cereals a Montgai, de l'empresa Cereals i Transports Bernaus SL,
situat dins el polígon industrial SUD-5 de Montgai.
3. Nau industrial de Decoració Fustex SL, destinada a taller de fusteria, a Butsènit, polígon 1,
parcel·la 675, i que restarà en sol no urbanitzable.
4. Naus industrials dels Tallers de maquinària agrícola Gili, situats a Montgai, i que el POUM
qualifica de sol urbà, d'indústries aïllades, clau 4a.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI *MEMÒRIA I ALTRES ESTUDIS* TEXT REFÓS OCTUBRE 2009

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI *MEMÒRIA I ALTRES ESTUDIS* TEXT REFÓS OCTUBRE 2009

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES DEL TERME MUNICIPAL

SOL TERME MUNICIPAL

28.920.000

100,00%

301.308
70.029
0
269.618

1,04%
0,24%
0,00%
0,93%

640.955

2,22%

H HIDRÀULIC
VERD NO URBANITZABLE

13.088.136
358.336
719.737
11.689.577
1.877.909
501.437
43.913

45,26%
1,24%
2,49%
40,42%
6,49%
1,73%
0,15%

TOTAL N.U.

28.279.045

97,78%

SÒL URBÀ CONSOLIDAT
PAU
PMU
SUD
TOTAL S.U. + SUD

NU-1 Protecció Agrícola
NU-2 Protecció ambiental del nucli
NU-3 Protecció de bosquets
NU-4 PEIN + NATURA2000
NU-5 Ribera del Sió i de connexió territorial
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2. PLÀNOLS DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA
I.1a
I.1b
I.1c
I.1d
I.1e
I.1f
I.2a
I.2b
I.2c
I.3a
I.3b
I.4a
I.4b
I.5a
I.5b
I.6a
I.6b
I.7a
I.7b
I.8a
I.8b
I.9a
I.9b
I.10a
I.10b
I.11a
I.11b
I.13a
I.13b

Situació
Altimetria terme municipal
Topografia i xarxa hídrica
Usos i aprofitaments del sòl
Àmbits i elements de protecció natural
Pendents
Fotoplànol terme
Fotoplànol: Montgai 3/1998 - Base topogràfica Delta 95
Fotoplànol: Butsènit 3/1998 - Base topogràfica Delta 95
Estat actual: Montgai
Estat actual: Butsènit
Viari i Topografia : Montgai
Viari i Topografia : Butsènit
Parcel·lari urbà i rústec: Montgai
Parcel·lari urbà i rústec: Butsènit
Nombre de plantes de l'edificació: Montgai
Nombre de plantes de l'edificació: Butsènit
Usos urbans: Montgai
Usos urbans: Butsènit
Planejament vigent - Plan de ordenación Montgai.1958
Pla Territorial - Aprovació Inicial
Xarxa Sanejament: Montgai
Xarxa Sanejament: Butsènit
Xarxa d’Abastament d’Aigua: Montgai
Xarxa d’Abastament d’Aigua: Butsènit
Xarxa Mitja i Baixa Tensió: Montgai
Xarxa Mitja i Baixa Tensió: Butsènit
Xarxa Pavimentació: Montgai
Xarxa Pavimentació: Butsènit

1/50.000
1/25.000
1/25.000
1/50.000
1/25.000
1/25.000
1/25.000
1/ 5.000
1/ 5.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/ 2.000
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
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7. AGENDA I INFORME DE SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA I FINANCERA
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7. AGENDA I INFORME DE SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA I FINANCERA
1. ACTUACIONS EN LA XARXA VIÀRIA TERRITORIAL
La xarxa viària territorial està constituïda per les dues carreteres que conflueixen en la vila de
Montgai, amb els seus corresponents trams.
- Carretera LV-3025, amb les travessies de Montgai i Butsènit
- La futura carretera de Linyola a Cubells, que uneix la LV331 i la LV3027 .
Les actuacions en la xarxa viària territorial competeixen a les diverses administracions titulars.

2. ACTUACIONS EN LA XARXA VIÀRIA URBANA
Actuacions en els vials del sòl urbà consolidat

En el sòl urbà consolidat els vials estan oberts en la seva majoria.
Quan els vials no s’han obert, aquests s’obtenen per cessió gratuïta i obligatòria dels seus
propietaris, quan es sol·licita la llicència d’edificació dels solars immediats als vials que s’han de
cedir. Aquesta cessió es obligatòria i gratuïta sempre que els propietaris dels terrenys destinats a
vials es vegin compensats amb la possibilitat d’edificar els solars immediats.
Si l’obertura dels vials es realitza per iniciativa de l’Ajuntament caldrà aplicar el sistema
d’expropiació, i el cost d’expropiació d’aquests vials es podrà repercutir mitjançant contribucions
especials sobre els solars edificables especialment beneficiats per l’obertura dels esmentats vials.
La pavimentació dels vials inclosos en el sòl urbà consolidat està molt generalitzada, i caldrà actuar
progressivament fins a completar l’obertura i pavimentació de tots els carrers del sòl urbà
consolidat. Aquestes actuacions es finançaran mitjançant contribucions especials.
En el casc antic caldrà substituir progressivament els paviments de formigó per paviments de pedra
natural més adequats als materials de l’entorn urbà del casc antic. Aquestes actuacions s’haurien
d’acompanyar del soterrament de les línies aèries de les xarxes de baixa tensió, telefonia i
enllumenat públic, almenys en els cruaments de vial.
Actuacions en els vials del sòl urbà no consolidat

En el sòl urbà no consolidat, les obertures de nous vials s’inclouen en el polígon d'actuació
urbanística i en aquest règim urbanístic els vials s’obtindran per cessió gratuïta.
La pavimentació dels vials inclosos en el sòl urbà no consolidat, en els plans de millora urbana,
correspon en el 100% del cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de l’aprofitament del
sostre edificable a l’Ajuntament està exempta de càrregues d'urbanització. En els polígons sense
cessió del 10% del sostre, el cost d’urbanització correspon en el 100% als propietaris dels terrenys.
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Actuacions en els vials del sòl urbanitzable delimitat

En els sectors de sòl urbanitzable, les obertures dels nous vials proposats en els plans parcials
urbanístics s’obtindran per cessió gratuïta.
La pavimentació dels vials inclosos en els sectors de sòl urbanitzable, correspon en el 100% del
cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a
l’Ajuntament està exempta de càrregues d'urbanització.
L’estimació del cost d’obertura i pavimentació dels vials proposats en els plans parcials urbanístics
es realitzarà en els mateixos documents.

3. ACTUACIONS EN LA XARXA DE SANEJAMENT
Actuacions en la xarxa de sanejament del sòl urbà consolidat

En el sòl urbà consolidat els vials disposen generalment dels col·lectors de sanejament
pràcticament sense excepcions. Caldrà actuar progressivament fins a completar la xarxa de
sanejament de tots els carrers del sòl urbà consolidat. Aquestes actuacions es finançaran
mitjançant contribucions especials.
L’Ajuntament ha d’actuar progressivament en la millora puntual de la xarxa urbana de col·lectors i
en la successiva substitució de la xarxa de tipus unitari per una xarxa de tipus separatiu.
Actuacions en la xarxa de sanejament del sòl urbà no consolidat

En el sòl urbà no consolidat, la xarxa de sanejament dels plans de millora urbana es plantejarà
seguint el sistema separatiu de recollida d’aigües residuals i pluvials, encara que en l’abocament a
la xarxa existent s’unifiquin els cabals.
La nova xarxa de sanejament dels vials inclosos en el sòl urbà no consolidat, en els plans de
millora urbana, correspon en el 100% del cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de
l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament està exempta de càrregues d'urbanització. En els
sectors sense cessió del 10% del sostre, el cost correspon en el 100% als propietaris dels terrenys.
L’estimació del cost de la xarxa de sanejament dels vials en el sòl urbà no consolidat, inclosos en
els plans de millora urbana, es recull en les fitxes dels plans de millora urbana incloses en les
Normes urbanístiques.
Actuacions en la xarxa de sanejament del sòl urbanitzable delimitat

En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa de sanejament proposada en els plans parcials
urbanístics es plantejarà seguint el sistema separatiu de recollida d’aigües residuals i pluvials,
encara que en l’abocament a la xarxa existent s’unifiquin els cabals.
La nova xarxa de sanejament dels vials inclosos en el sòl urbanitzable, correspon en el 100% del
cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a
l’Ajuntament està exempta de càrregues d'urbanització.
L’estimació del cost de la xarxa de sanejament dels vials proposats en els plans parcials urbanístics
es realitzarà en els mateixos documents.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTGAI *MEMÒRIA I ALTRES ESTUDIS* TEXT REFÓS OCTUBRE 2009

4. ACTUACIONS EN LA XARXA D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
POTABLE
La xarxa actual de captació d’aigua per a l’abastament del nucli urbà no presenta problemes per a
la demanda actual, ni per als futurs creixements de la demanda plantejats en el POUM. Si es
planteja la necessitat d’alguna millora en la captació i/o potabilització de la xarxa d’abastament
d’aigua, l’Ajuntament haurà de preveure el seu finançament, en col·laboració amb l’Agència
Catalana de l’Aigua i la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell.
Actuacions en la xarxa d’abastament d’aigües del sòl urbà consolidat

En el sòl urbà consolidat els vials disposen de la xarxa de canonades de distribució de l’aigua
potable pràcticament sense excepcions. Caldrà actuar progressivament fins a completar la xarxa de
canonades d’abastament d’aigua de tots els carrers del sòl urbà consolidat. Aquestes actuacions es
finançaran mitjançant contribucions especials.
L’Ajuntament ha d’actuar progressivament en la millora de la xarxa urbana d’abastament d’aigua.
Actuacions en la xarxa d’abastament d’aigües del sòl urbà no consolidat

En el sòl urbà no consolidat, la xarxa de canonades de distribució de l’aigua potable en els plans de
millora urbana es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector.
La nova xarxa d’abastament d’aigua dels vials inclosos en el sòl urbà no consolidat, en els plans de
millora urbana, correspon en el 100% del cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de
l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament està exempta de càrregues d'urbanització. En els
sectors sense cessió del 10% del sostre, el cost correspon en el 100% als propietaris dels terrenys.
L’estimació del cost de la xarxa d’abastament d’aigua dels vials en el sòl urbà no consolidat,
inclosos en els plans de millora urbana, es recull en les fitxes dels plans de millora urbana incloses
en les Normes urbanístiques.
Actuacions en la xarxa d’abastament d’aigües del sòl urbanitzable delimitat

En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa d’abastament d’aigües proposada en els plans parcials
urbanístics es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector.
La nova xarxa d’abastament d’aigua dels vials inclosos en el sòl urbanitzable, correspon en el
100% del cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre
edificable a l’Ajuntament està exempta de càrregues d'urbanització.
L’estimació del cost de la xarxa d’abastament d’aigua dels vials proposats en els plans parcials
urbanístics es realitzarà en els mateixos documents.
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5. ACTUACIONS EN LA XARXA DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
D’ENERGIA ELÈCTRICA
5.1. ACTUACIONS EN LA XARXA D’ALTA TENSIÓ
En el terme municipal hi han línies d'alta tensió, i el POUM per racionalitzar i minimitzar l’impacte
paisatgístic i les servituds sobre el territori de les línies, així com per controlar el seu
condicionament i traçat, estableix que previ a l’Instal·lació, modificació del traçat o augment de
voltatge de qualsevol línia, caldrà redactar un Pla especial d’ordenació de les infrastructures de
transport i transformació d’energia elèctrica, previ a la concessió de qualsevol llicència.
Les actuacions en la xarxa d’alta tensió del municipi corresponen a l’empresa Red Española
Eléctrica.

5.2. ACTUACIONS EN LA XARXA DE MITJA TENSIÓ
Les actuacions de manteniment en la xarxa de mitja tensió del municipi corresponen a l’empresa
FECSAENDESA. Les actuacions de reforma o modificació corresponen als promotors de les
mateixes.
Les actuacions de reforma, modificació o ampliació que caldrà realitzar en relació a la xarxa de
mitja tensió es plantejaran dins dels sectors de pla de millora urbana o bé en els sectors de sòl
urbanitzable delimitat, i el seu cost correspon als propietaris dels terrenys d’aquests sectors.

5.3. ACTUACIONS EN LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ
En el sòl urbà consolidat els vials disposen generalment de línies aèries de baixa tensió penjades
en les façanes dels edificis. Cal plantejar actuacions de manteniment amb FECSAENDESA
coordinades amb les actuacions de millora de la pavimentació dels carrers, per tal de soterrar
aquestes línies i com a mínim els creuaments de vials.
En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, la xarxa de distribució en baixa tensió es
plantejarà en els plans de millora urbana o en els plans parcials urbanístics, mitjançant línies
soterrades a executar dins del conjunt d’obres d’urbanització del sector.
La nova xarxa de distribució en baixa tensió dels vials inclosos en els sectors de pla de millora
urbana o de sòl urbanitzable, correspon en el 100% del cost als propietaris dels terrenys i la cessió
del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament està exempta de càrregues
d'urbanització. En els sectors de pla de millora urbana sense cessió del 10% del sostre, el cost
correspon en el 100% als propietaris dels terrenys.
L’estimació del cost de la xarxa de distribució en baixa tensió dels vials proposats en els plans de
millora urbana i en els plans parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents.

6. ACTUACIONS EN LA XARXA DE TELEFONIA
Actuacions en la xarxa de telefonia del sòl urbà consolidat

En el sòl urbà consolidat els vials disposen generalment de línies aèries de telefonia penjades en
les façanes dels edificis. Cal plantejar actuacions de manteniment amb TELEFÒNICA coordinades
amb les actuacions de millora de la pavimentació dels carrers, per tal de soterrar aquestes línies o
com a mínim els creuaments de vials.
Actuacions en la xarxa de telefonia del sòl urbà no consolidat
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En el sòl urbà no consolidat, la xarxa de canalitzacions telefòniques en els plans de millora urbana
es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector en col·laboració amb Localret.
L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials inclosos en el sòl urbà no
consolidat, en els plans de millora urbana, correspon en el 100% del cost als propietaris dels
terrenys i la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament està exempta de
càrregues d'urbanització. En els sectors sense cessió del 10% del sostre, el cost correspon en el
100% als propietaris dels terrenys.
L’estimació del cost de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials en el sòl urbà
no consolidat, inclosos en els plans de millora urbana, es recull en les fitxes dels plans de millora
urbana incloses en les Normes urbanístiques.
Actuacions en la xarxa de telefonia del sòl urbanitzable delimitat

En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa de canalitzacions telefòniques proposada en els plans
parcials urbanístics es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector en col·laboració
amb les companyies.
Les antenes de telefonia es situaran lluny de la residència, els equipaments i les places, i caldrà
aportar conjuntament amb el projecte un informe d'impacte ambiental.
L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials inclosos en el sòl
urbanitzable, correspon en el 100% del cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de
l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament està exempta de càrregues d'urbanització.
L’estimació del cost de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials proposats en
els plans parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents.

7. ACTUACIONS EN LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS
Actuacions en la xarxa de gas del sòl urbà no consolidat

En el sòl urbà no consolidat, la xarxa de canalitzacions de gas en els plans de millora urbana es
plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector en col·laboració amb la companyia de
gas.
L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions de gas dels vials inclosos en el sòl urbà no
consolidat, en els plans de millora urbana, correspon en el 100% del cost als propietaris dels
terrenys i la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament està exempta de
càrregues d'urbanització. En els sectors sense cessió del 10% del sostre, el cost correspon en el
100% als propietaris dels terrenys.
L’estimació del cost de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions de gas dels vials en el sòl urbà no
consolidat, inclosos en els plans de millora urbana, es recull en les fitxes dels plans de millora
urbana incloses en les Normes urbanístiques.
Actuacions en la xarxa de gas del sòl urbanitzable delimitat

En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa de canalitzacions de gas proposada en els plans
parcials urbanístics es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector en col·laboració
amb la companyia de gas.
L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions de gas dels vials inclosos en el sòl urbanitzable,
correspon en el 100% del cost als propietaris dels terrenys i la cessió del 10% de l’aprofitament del
sostre edificable a l’Ajuntament es exempta de càrregues d'urbanització.
L’estimació del cost de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions de gas dels vials proposats en els
plans parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents.
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8. ACTUACIONS EN EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
En aquest apartat es consideren en primer lloc els tipus d’actuacions d’estructura general,
independents de les actuacions en els sectors de pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat, o
de pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable delimitat. Aquestes actuacions molt importants per a
l’estructura general d’espais lliures de Montgai i Butsènit .La resta dels espais lliures plantejats, tan
les places, com els passeigs i els parcs estan situats en sectors de planejament derivat, i per tant la
seva execució correspon als propietaris dels futurs solars.
Actuacions en el sistema d’espais lliures del sòl urbà no consolidat

En el sòl urbà no consolidat, la construcció de nous espais lliures s’inclouen en els plans de millora
urbana, i en aquest règim urbanístic les places, els passeigs i els parcs s’obtindran per cessió
gratuïta.
La urbanització d’aquests espais lliures inclosos en el sòl urbà no consolidat, en els plans de millora
urbana, 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. En els sectors sense cessió del 10% del
sostre, el cost d’urbanització correspon en el 100% als propietaris dels terrenys.
L’estimació del cost d’urbanització dels espais lliures en el sòl urbà no consolidat, inclosos en els
plans de millora urbana, es recull en les fitxes dels plans de millora urbana incloses en les Normes
urbanístiques.
Actuacions en el sistema d’espais lliures del sòl urbanitzable delimitat

En el sòl urbanitzable delimitat, la construcció de nous espais lliures proposats en els plans parcials
urbanístics es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector, i en aquest règim
urbanístic les places, els passeigs i els parcs s’obtindran per cessió gratuïta.
La urbanització d’aquests espais lliures inclosos en el sòl urbanitzable delimitat, correspon en el
100% del cost als propietaris dels terrenys, essent exempta de càrregues la cessió del 10% de
l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament.
L’estimació del cost d’urbanització dels espais lliures en el sòl urbanitzable, proposats en els plans
parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents.
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9. AGENDA DE DESENVOLUPAMENT DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA
Atenent a les finalitats dels polígons d’actuació urbanística i als sistemes d’actuació
proposats, l’agenda de desenvolupament dels sectors és la següent:
PERIODE 2009 – 2018
PAU
PAU 1 - Montgai Generalitat / Sió
PAU 2 - Montgai Generalitat / Est
PAU 3 - Montgai Travessera
PAU 5 - Butsènit Pg Cementiri
PAU 6 - Butsènit Carretera / Font
PERIODE 2019 – 2028
PAU
PAU 4 - Montgai Prolongació A.Gaudí
PAU 7 - Butsènit Oest

61.975
4.488
11.816
5.087
17.357
23.227
8.054
2.980
5.074

A l'èsser d'iniciativa privada el desenvolupament de tots els polígons, l'agenda té caràcter
d'indicatiu, podent-se realitzar al llarg de la vigència que tingui el Pla.

10. AGENDA DE DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DE SÒL
URBANITZABLE
Atenent als tipus de sectors de sòl urbanitzable i als sistemes d’actuació proposats,
l’agenda de desenvolupament dels sectors és la següent:
PERIODE 2009 – 2018
SUD
SUD 1 - Residencial Montgai Ronda Sud/Urgell
SUD 2 - Residencial Montgai Sió / Est
SUD 6 - Industrial Montgai Oest

97.266
19.785
15.100
62.381

PERIODE 2019 – 2028
SUD
SUD 3 - Residencial Montgai / Variant carretera
SUD 4 - Residencial Montgai Ronda Sud / Est
SUD 5 - Industrial Montgai Est
SUD 7 - Residencial Butsènit Oest

172.352
64.720
8.804
85.761
13.067

A l'èsser d'iniciativa privada el desenvolupament de tots els polígons, l'agenda té caràcter
d'indicatiu, podent-se realitzar al llarg de la vigència que tingui el Pla.
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Aquest Pla d'Ordenació Urbanística municipal preveu que totes les actuacions i
conseqüents inversions siguin realitzades pels propietaris dels sectors de desenvolupament
o creixement, tant les internes del sector com les externes o generals que comportin
l'increment dels sistemes generals.
Pel còmput de les despeses s'ha valorat la construcció de viari es situa entorn del 120 €/m2 de
carrer i la construcció dels espais lliures públics es de 60 €/m2.
En els Polígons d'Actuació urbanística les superfícies de viari i espais lliures estan determinades i
en els Sectors de Sòl Urbanitzable s'han valorat de la següent forma:
Residencials

Industrials

- Viari

25%

- Viari

20%

- Espais Lliures

10%

- Espais Lliures

10%

- Sistemes Generals

20%

- Sistemes Generals

20%

En els sectors de sòl urbanitzable apart de les obres internes, el cost s'incrementarà en un
percentatge mínim per sufragar els sistemes generals que comporta l'increment general de la
població, essent del 20%; si un sector ha de realitzar obres que han de servir pel conjunt de la
població, aquesta despesa es restarà de l’anterior 20%.
El cost que cal assumir respecte a l'abastament general d'aigua es de 972.196,65 Euros.
En el POUM no es contemplen expropiacions per part de l'Ajuntament.
PAU

Superficie

VIARI

ESP.LLIURES

TOTAL

m2s

PAU 1 - Montgai Generalitat / Sió
PAU 2 - Montgai Generalitat / Est
PAU 3 - Montgai Travessera
PAU 4 - Montgai Prolongació A.Gaudí
PAU 5 - Butsènit Pg Cementiri
PAU 6 - Butsènit Carretera / Font
PAU 7 - Butsènit Oest
TOTAL PAU
SUD

4.488
11.816
5.087
2.980
17.357
23.227
5.074
70.029
SUPERFICIE

117.200
313.800
198.400
40.800
308.200
396.400
129.800
1.504.600
VIARI

0
0
64.800
51.200
0
269.000
0
385.000
ESP.LLIURES

m2s

117.200
313.800
263.200
92.000
308.200
665.400
129.800
1.889.600
SISTEMES

TOTAL

GENERALS

SUD 1 - Residencial Montgai Ronda Sud/Urgell
SUD 2 - Residencial Montgai Sió / Est
SUD 4 - Residencial Montgai Ronda Sud / Est
SUD 3 - Residencial Montgai / Variant carretera
SUD 4 - Residencial Montgai Ronda Sud / Est
SUD 7 - Residencial Butsènit Oest
SUD RESIDENCIAL

19.785
15.100
8.804
64.720
8.804
13.067
130.280

494.625
377.500
220.100
1.618.000
220.100
326.675
3.257.000

118.710
90.600
52.824
388.320
52.824
78.402
781.680

122.667
93.620
54.585
401.264
54.585
81.015
807.736

736.002
561.720
327.509
2.407.584
327.509
486.092
4.846.416

SUD 5 - Industrial Montgai Est
SUD 6 - Industrial Montgai Oest
SUD INDUSTRIAL

85.761
62.381
148.142

1.543.680
1.122.840
2.666.520

514.560
374.280
888.840

411.648
299.424
711.072

2.469.888
1.796.544
4.266.432
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11. VIABILITAT I SOSTENIBILITAT ECONOMICA-FINANCERA DEL POUM.
L'article 15.4 de la Llei del Sòl estatal 8/2007, de 28 de maig, estableix: "La documentació dels
instruments d'ordenació de les actuacions d'urbanització han d'incloure un informe o memòria de
sostenibilitat econòmica, en el que es ponderarà en particular l'impacte de l'actuació en les
Finances Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infrastructures necessàries
o la posta en marxa i prestació dels servies resultants, així com la suficiència i adequació del sòl
destinat a usos productius".
També l'article 12 del Decret Llei 1/2007 de la Generalitat de Catalunya, de 16 d'octubre, de
mesures urgents en matèria urbanística, incorpora l'obligació de l'informe de sostenibilitat, com un
nou apartat de l'article 59.3 del text refós de 1/2005, amb el següent redactat: "L'informes de
sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl
destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en les finances
públiques de les administracions responsables de la implantació i manteniment de les
infrastructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris ".
Tot hi reconeixen la recent sensibilitat del legislador estatal per la sostenibilitat econòmica i les
garanties de finançament, entenem que ha de prevaldre en un planejament municipal els criteris
d'oportunitat, necessitat i ordenació urbanística, i de les inversions en infrastructura, equipaments i
habitatge social, per sobre del compromís tancat, que no sempre és possible en el cas de les
administracions públiques.
L'exigència de més i millors serveis públics, junt amb l'estructural insuficiència de recursos per part
dels ajuntaments, especialment d'inversió, derivada de la pressió fiscal de les ordenances
municipals, per a mantenir la urbanització local o els equipaments locals tampoc hauria d'ésser un
criteri espacialment limitatiu. Hi cap sempre la possibilitat d'augmentar la pressió fiscal de les
ordenances municipals, essent el més important el tipus impositiu de l'Impost de Béns Immobles, o
els preus i tarifes de serveis municipals.
Els arguments de l'Informe de Sostenibilitat són complementaris amb els de l'Agenda; segons la
normativa actual l'Agenda ha d'argumentar bàsicament la viabilitat econòmica de les inversions o
promocions privades en relació a la proporcionalitat entre beneficis i càrregues, i l'Informe ho ha de
fer especialment en relació a les inversions públiques, a més de justificar la suficiència de llocs de
treball per a no augmentar la mobilitat residència-treball.
El POUM no modifica la sostenibilitat financera actual ja que les ampliacions mitjançant Polígons
d'Actuació o Sectors de Sòl Urbanitzable, assumeixen la totalitat de les càrregues d'urbanització,
cedeixen els sòls destinats per a nous equipaments i espais lliures i les despeses per a l'increment
de serveis generals de la població com diuen les condicions de gestió dels sectors: " 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 elèctrica,
telecomunicacions, gas, reg, hidrants, gestió de residus i altres serveis".

També cada sector ha de construir el 30% del sostre per habitatge de protecció oficial, facilitant les
condicions de la població al habitatge.
Les finances municipals també s'ampliaran amb el 10% de l'aprofitament urbanístic dels sectors,
encara que els dels sectors residencials, l'aprofitament s'haurà de destinar a habitatge públic.
En conjunt, el planejament assegura que les despeses de transformació del sòl urbanitzable en sòl
urbà no suposaran despeses addicionals a l'Ajuntament ni a les altres administracions.
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El manteniment posterior dels nous sectors, al suposar despeses fixes de manteniment dels serveis
s'han de compensar amb l'augment dels impostos que graven les noves edificacions i activitats, i
controlant adequadament la sostenibilitat a cadascun dels elements infrastructurals.
Respecte a no augmentar la mobilitat residència-treball, el POUM permet l'ampliació dels dues
indústries actuals i que son continues a la població de Montgai, creant dos sectors de sòl
urbanitzable industrial, i a Butsènit es permet l'ampliació de la indústria existent en el sòl urbà, el
que facilitarà la disminució de la mobilitat residència-treball, al trobar-se el treball dins un recorregut
peonal o amb bicicleta de molt poc temps. D'aquesta manera, es garanteix la suficiència dels llocs
de treball.
De l'anàlisi dels pressupostos municipals dels últims 3 anys destaca la continuïtat i estabilitat dels
ingressos, amb el constant increment de les transferències corrents.
L'increment més important en els últims 3 anys es en el capítol d'inversió que ha augmentat dels
251.569€ al 2005, a 766.058€ del 2.007, significant el 64% de la totalitat de les despeses
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TOTAL INGRESSOS 2005
INGRESSOS D'OPERACIONS CORRENTS
Capitol 1 Impostos Directes
11200 IBI Rustica
11201 IBI Urbana
11300 Impost vehicles
11301 IAE

571.523
359.934 62,98%
117.800 20,61%
22.000
3,85%
45.000
7,87%
31.000
5,42%
19.800
3,46%

TOTAL DESPESES 2005
Despeses D'OPERACIONS CORRENTS
Capitol 1 Despeses de Personal
13000 Sous personal fixe
13001 Sous personal eventual
16000 Seguretat social

Capitol 2 Despeses Béns i Serveis
Capitol 2 Impostos Indirectes
28200 Impost de Construccions

Capitol 3 Taxes i altres ingressos
34000 Recollida d'escombreries
34001 Veu públicas
34003 Clavegueram
34004 Aigua potable
34005 Ocupació terreny públic
34007 Bàscula municipal
34009 Servitud de pas
35000 Rails, pals ,Telefonica
35100 Rails, pals ,Fecsa-Endesa
39900 Altres (Festes)

13.700 2,40%
13.700
2,40%
73.140 12,80%
17.000
2,97%
100
0,02%
4.000
0,70%
22.700
3,97%
150
0,03%
100
0,02%
9.100
1,59%
1.900
0,33%
2.990
0,52%
15.100
2,64%

22103 Carburants
22104 Material tècnic
22700 Treballs tercers
22707 Prestacions serveis
21200 Conservació i Reparacions
22000 Despeses oficina
22100 Aigua, gas i electricitat públics
22706 Serveis de professionals
22600 Cànons
22708 Serveis de recaptació
22400 Primes d'assegurances
22200 Comunicacions
22607 Festes Majors i actes culturals
34900 Serveis bancaris
22609 Altres despeses

Capitol 4 Transferencies corrents
42001 Generalitat Fons Cooperacio Local
42003 Aportació pèrdua beneficis IAE
42000 Participació Tributs Estatals
45503 Subvencions Generalitat i Consell Comarcal

Capitol 5 Ingressos Patrimonials
52000 Interessos bancaris
54000 Arrendaments finques (pisos,ninxols,...)

INGRESSOS D'OPERACIONS CAPITAL
Capitol 7 Transferencies de capital
75512 Redaccio POUM
76110 Enderroc Pau Casals 23
76101 Petites Ajudes Diputació
76111 Arranjament camins Diputació
75510 Arranjament camins DARP
76112 Obres diverses Diputació
75513 Reg Camp futbol PUOSC
76513 Reg Camp futbol Diputació
76114 Plaça Esglèsia Butsènit
75519 Arranjament teulada Ajuntament
75520 Reforma Plaça Sitjar

Capitol 9 Passius Financers
91700 Préstec a curt termini
91701 Préstec a llarg termini

146.382 25,61%
28.987
5,07%
1.328
0,23%
107.000
18,72%
9.067
1,59%
8.912 1,56%
10
0,00%
8.902
1,56%

211.589 37,02%
211.589 37,02%
50.350
8,81%
7.425
1,30%
16.000
2,80%
12.000
2,10%
16.500
2,89%
18.000
3,15%
7.400
1,29%
4.000
0,70%
24.700
4,32%
8.500
1,49%
46.714
8,17%
0 0,00%
0
0,00%
0
0,00%

23300 Despeses Representació

Capitol 3 Despeses Financeres
31001 Interès Prestecs curt termini (Pòlissa)
31002 Interès Prestecs llarg termini (Pòtabil)

Capitol 4 Transferencies corrents
48901 Subvencions a entitats

Despeses D'OPERACIONS CAPITAL
Capitol 7 Inversions
61110 Reforma de la Plaça Sitjar
60109 Obres diverses
61100 Arranjament camins
62301 Reg Camp de futbol
61111 Pavim. Plaça Major i C.annex Butsènit
61104 Redacció POUM
62201 Enderroc Pau Casals 23
62500 Mobiliari i estris
62700 Honoraris Projectes Tècnics
63200 Arranjament Piscines Montgai
63201 Teulada Ajuntament

Capitol 9 Passius Financers
91200 Amortització Préstec a curt termini (Potabil)

571.523
307.954 53,88%
82.905 14,51%
57.000
9,97%
6.000
1,05%
19.905
3,48%
217.949 38,13%
5.000
0,87%
9.028
1,58%
39.250
6,87%
14.725
2,58%
31.856
5,57%
4.000
0,70%
35.000
6,12%
16.680
2,92%
5.000
0,87%
5.000
0,87%
7.000
1,22%
5.910
1,03%
35.500
6,21%
100
0,02%
2.000
0,35%
1.900
0,33%
2.600 0,45%
1.400
0,24%
1.200
0,21%
4.500 0,79%
4.500
0,79%

263.569 46,12%
251.569 44,02%
49.173
8,60%
22.227
3,89%
29.990
5,25%
12.000
2,10%
26.055
4,56%
53.000
9,27%
9.280
1,62%
1.000
0,17%
22.162
3,88%
17.000
2,97%
9.682
1,69%
12.000 2,10%
12.000
2,10%
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TOTAL INGRESSOS 2006
INGRESSOS D'OPERACIONS CORRENTS
Capitol 1 Impostos Directes
11200 IBI Rustica
11201 IBI Urbana
11300 Impost vehicles
11301 IAE

1.352.281
377.265 27,90%
119.927 8,87%
21.312
1,58%
44.615
3,30%
32.000
2,37%
22.000
1,63%
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TOTAL DESPESES 2006
Despeses D'OPERACIONS CORRENTS
Capitol 1 Despeses de Personal
13000 Sous personal fixe
13001 Sous personal eventual
16000 Seguretat social

Capitol 2 Despeses Béns i Serveis
Capitol 2 Impostos Indirectes
28200 Impost de Construccions

11.000 0,81%
11.000
0,81%

22103 Carburants
22104 Material tècnic
22700 Treballs tercers

Capitol 3 Taxes i altres ingressos
34000 Recollida d'escombreries
34001 Veu públicas
34003 Clavegueram
34004 Aigua potable
34005 Ocupació terreny públic
34007 Bàscula municipal
34009 Servitud de pas
35000 Rails, pals ,Telefonica
35100 Rails, pals ,Fecsa-Endesa
39900 Altres (Festes)

75.370 5,57%
17.500
1,29%
550
0,04%
4.260
0,32%
28.750
2,13%
300
0,02%
0
0,00%
12.000
0,89%
2.353
0,17%
2.997
0,22%
6.660
0,49%

22707 Prestacions serveis
21200 Conservació i Reparacions
22000 Despeses oficina
22100 Aigua, gas i electricitat públics
22706 Serveis de professionals
22600 Cànons
22708 Serveis de recaptació
22400 Primes d'assegurances
22200 Comunicacions
22607 Festes Majors i actes culturals
22609 Altres despeses
23300 Despeses Representació

Capitol 4 Transferencies corrents
42001 Generalitat Fons Cooperacio Local
42003 Aportació pèrdua beneficis IAE
42000 Participació Tributs Estatals
45503 Subvencions Generalitat i Consell Comarcal

Capitol 5 Ingressos Patrimonials
52000 Interessos bancaris
54000 Arrendaments finques (pisos,ninxols,...)

INGRESSOS D'OPERACIONS CAPITAL
Capitol 7 Transferencies de capital
75510 Rehabilitació L.Social i Consultori Butsènit
75511 Ajardinament Local Social Butsènit
75522 Claveguera a la Colomina
75523 Casal municipal de Montgai
75514 Embassament aigua boca
75515 Compra terreny pantà
76110 Honoraris i projectes
76111 Arranjament camins municipals
75524 Electrificació rural Bassa
78000 Aportació veins obra Electrificació

161.018 11,91%
40.863
3,02%
6.500
0,48%
100.605
7,44%
13.050
0,97%
9.950 0,74%
10
0,00%
9.940
0,74%

975.016 72,10%
855.016 63,23%
123.848
9,16%
16.782
1,24%
18.830
1,39%
311.524
23,04%
285.000
21,08%
11.400
0,84%
33.010
2,44%
12.000
0,89%
21.000
1,55%
21.622
1,60%

Capitol 3 Despeses Financeres
31001 Interès Prestecs curt termini (Pòlissa)
31002 Interès Prestecs llarg termini (Pòtabil)
34900 Serveis bancaris

Capitol 4 Transferencies corrents
48901 Subvencions a entitats

Despeses D'OPERACIONS CAPITAL
Capitol 7 Inversions
63205 Rehabilitació L.Social i Consultori Butsènit
61110 Ajardinament Local Social Butsènit
60110 Claveguera a la Colomina
62210 Casal municipal de Montgai
60010 Embassament aigua boca
60011 Compra terreny pantà
60109 Obres diverses
62500 Mobiliari i estris
62700 Honoraris i projectes
61100 Arranjament camins municipals
62710 Electrificació rural Bassa

Capitol 9 Passius Financers
91700 Préstec a curt termini
91701 Préstec a llarg termini

120.000 8,87%
0
0,00%
120.000
8,87%

Capitol 9 Passius Financers
91200 Amortització Préstec a curt termini (Potabil)

1.352.281
331.431 24,51%
98.399 7,28%
70.947
5,25%
11.952
0,88%
15.500
1,15%
223.732 16,54%
8.345
0,62%
6.800
0,50%
37.950
2,81%
21.737
1,61%
37.750
2,79%
3.665
0,27%
34.270
2,53%
18.130
1,34%
6.600
0,49%
0
0,00%
6.485
0,48%
5.000
0,37%
34.000
2,51%
1.500
0,11%
1.500
0,11%
4.500 0,33%
700
0,05%
3.200
0,24%
600
0,04%
4.800 0,35%
4.800
0,35%

1.020.850 75,49%
975.850 72,16%
167.350
12,38%
18.647
1,38%
20.925
1,55%
328.130
24,26%
300.394
22,21%
12.000
0,89%
24.234
1,79%
1.000
0,07%
45.000
3,33%
15.548
1,15%
42.622
3,15%
45.000 3,33%
45.000
3,33%
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TOTAL INGRESSOS 2007
INGRESSOS D'OPERACIONS CORRENTS
Capitol 1 Impostos Directes
11200 IBI Rustica
11201 IBI Urbana
11300 Impost vehicles
11301 IAE

1.184.223
437.663 36,96%
126.817 10,71%
22.667
1,91%
49.571
4,19%
36.085
3,05%
18.494
1,56%
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TOTAL DESPESES 2007
Despeses D'OPERACIONS CORRENTS
Capitol 1 Despeses de Personal
13000 Sous personal fixe
13001 Sous personal eventual
16000 Seguretat social

Capitol 2 Despeses Béns i Serveis
Capitol 2 Impostos Indirectes
28200 Impost de Construccions

20.000 1,69%
20.000
1,69%

22103 Carburants
22104 Material tècnic
22700 Treballs tercers

Capitol 3 Taxes i altres ingressos
34000 Recollida d'escombreries
34001 Veu públicas
34003 Clavegueram
34004 Aigua potable
34005 Ocupació terreny públic
34007 Bàscula municipal
34009 Servitud de pas
35000 Rails, pals ,Telefonica
35100 Rails, pals ,Fecsa-Endesa
39900 Altres (Festes + piscina)

84.725 7,15%
17.444
1,47%
300
0,03%
4.224
0,36%
19.605
1,66%
100
0,01%
0
0,00%
12.600
1,06%
2.349
0,20%
2.928
0,25%
25.175
2,13%

22707 Prestacions serveis
21200 Conservació i Reparacions
22000 Despeses oficina
22100 Aigua, gas i electricitat públics
22706 Serveis de professionals
22600 Cànons
22708 Serveis de recaptació
22400 Primes d'assegurances
22200 Comunicacions
22607 Festes Majors i actes culturals
22609 Altres despeses
23300 Despeses Representació

Capitol 4 Transferencies corrents
42001 Generalitat Fons Cooperacio Local
42003 Aportació pèrdua beneficis IAE
42000 Participació Tributs Estatals
45503 Subvencions Generalitat i Consell Comarcal

Capitol 5 Ingressos Patrimonials
52000 Interessos bancaris
54000 Arrendaments finques (pisos,ninxols,...)

INGRESSOS D'OPERACIONS CAPITAL
Capitol 7 Transferencies de capital
Subministres elèctrics a Butsènit
Instal.lació telecentre a Montgai
75523 Casal municipal de Montgai
75514 Embassament aigua boca
75515 Ajardinament Local Social Butsènit
Equipament Consultori Montgai
Equipament Consultori Butsènit
75524 Electrificació rural Bassa
78000 Aportació veins obra Electrificació
Mobiliari i equipament Casals municipals
Redacció POUM

194.834 16,45%
47.810
4,04%
8.942
0,76%
113.073
9,55%
25.009
2,11%
11.287 0,95%
8
0,00%
11.279
0,95%

746.560 63,04%
714.446 60,33%
5.200
0,44%
17.196
1,45%
311.524
26,31%
283.016
23,90%
16.782
1,42%
2.679
0,23%
6.679
0,56%
14.100
1,19%
0
0,00%
32.814
2,77%
24.456
2,07%

Capitol 3 Despeses Financeres
31001 Interès Prestecs curt termini (Pòlissa)
31002 Interès Prestecs llarg termini (Pòtabil)
34900 Serveis bancaris

Capitol 4 Transferencies corrents
48901 Subvencions a entitats

Despeses D'OPERACIONS CAPITAL
Capitol 7 Inversions
Subministres elèctrics a Butsènit
Automatització reg piscina i cementiri Montg
Instal.lació telecentre a Montgai
62210 Casal municipal de Montgai
60010 Embassament aigua boca
61110 Ajardinament Local Social Butsènit
Equipament Consultori Montgai
Equipament Consultori Butsènit
62710 Electrificació rural Bassa
Mobiliari i equipament Casals municipals
Redacció POUM
Mobiliari i estris

Capitol 9 Passius Financers
91700 Préstec a curt termini

32.114 2,71%
0
0,00%
32.114
2,71%

Honoraris i projectes tècnics

Capitol 9 Passius Financers
91701 Préstec a llarg termini

1.184.223
412.165 34,80%
123.310 10,41%
83.810
7,08%
11.000
0,93%
28.500
2,41%
268.631 22,68%
7.031
0,59%
13.425
1,13%
31.861
2,69%
29.654
2,50%
6.876
0,58%
27.970
2,36%
6.336
0,54%
41.527
3,51%
18.902
1,60%
4.128
0,35%
6.844
0,58%
6.625
0,56%
59.546
5,03%
4.461
0,38%
3.445
0,29%
14.630 1,24%
1.001
0,08%
13.609
1,15%
20
0,00%
5.594 0,47%
5.594
0,47%

772.058 65,20%
760.058 64,18%
5.777
0,49%
2.151
0,18%
17.196
1,45%
328.129
27,71%
287.757
24,30%
18.647
1,57%
2.820
0,24%
8.641
0,73%
14.883
1,26%
32.814
2,77%
26.793
2,26%
1.250
0,11%
13.200
1,11%
12.000 1,01%
12.000
1,01%
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8. DOCUMENTACIÓ MEDIAMBIENTAL
a) Informe Sostenibilitat ambiental
b) Memòria ambiental
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9. MEMÒRIA SOCIAL
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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
Introducció General.

El terme municipal de Montgai es troba a la vall baixa del riu Sió, entre la serra de Bellmunt a
migdia i el peu de la serra de Montclar a nord. Pertany a la comarca de la Noguera, i al Sistema de
Balaguer. Té una extensió de 28,92 quilòmetres quadrats i limita amb els termes de Cubells,
Foradada, Preixens, Penelles, Castellserà, Bellmunt i Bellcaire d'Urgell. El terme és regat pel Sió i
per les sèquies A,H i Primera del Canal d'Urgell.
El terme de Montgai, es travessat per la carretera LV-3025, de Balaguer a Agramunt, amb les
travessies de Montgai i Butsènit i per la carretera de Linyola a Cubells, que uneix la LV331 i la
LV3027.
Quant a les vies de comunicació, la població està ben connectada amb les poblacions de Balaguer,
Agramunt, Artesa, Tàrrega i Mollerussa
El terme és regat pel Sió i per les sèquies A,H i Primera del Canal d'Urgell, que fan que 1.348 ha
del terme sigui de regadiu.
.Actualment Montgai compta amb una població de 792 habitants, que es distribueixen bàsicament
en els dos pobles, però també en el algunes masies disperses que hi han al terme. A Montgai hi
han aproximadament 258 habitatges i a Butsènit son 136.
L'activitat econòmica de Montgai ha estat, des de sempre, l'agricultura i la ramaderia, amb
importants nombre de granges, especialment del sector porcí i vacú.
Aquest aspecte explica que s'hagin desenvolupat indústries transformadores de productes
agrícoles com es el Sindicat de Montgai, l'assecador de cereals i transports Bernaus, i de
maquinaria agrícola com Tallers Gili MIró SL., i Sitjatex.
Altres indústries son Decoració Fustex SL a Butsènit.

DEFINICIÓ DE LES NECESSITATS DEL MUNICIPI
Anàlisi de la situació actual
Demografia

Demogràficament parlant, Montgai té una població total de 792 habitants, dels quals 401 són
homes i 391 són dones.
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L’evolució de la població en els darrers anys és la que a continuació es detalla:
POBLACIÓ MONTGAI

1960
1970
1975
1981
1986
1991

1.178
1.013
1.022
940
908
818

1996
1998
1999
2000
2001
2002

813
794
794
789
790
795

2003
2004
2005
2006

819
793
780
792

ANY

POBLACIÓ

INCREMENT

ANYS

1860
1877
1887
1900

1147
1139
1083
1205

INCR/ANUAL

-8
-56
122

17
10
13

-0,03%
-0,30%
0,50%

1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2006

1270
1351
1260
1168
1198
1.178
1.013
940
818
790
792

65
81
-91
-92
30
-20
-165
-73
-122
-28
2

10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
5

0,34%
0,42%
-0,47%
-0,48%
0,15%
-0,10%
-0,84%
-0,34%
-0,62%
-0,14%
0,02%

1400
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1200
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19
00

18
87

18
77

18
60

700

Pel què fa a la Piràmide d’edats de la població de Montgai és la que es detalla a
continuació en la següent taula i en el següent gràfic:
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POBLACIÓ MONTGAI 2005
HOMES

TOTAL

DONES

INTERVAL
NOMBRE

EDATS

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
TOTAL

4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
89
+90

14
19
11
14
15
28
19
21
38
29
25
27
32
18
26
24
15
15
5
395

% HABIT

0,99%
1,34%
0,78%
0,99%
1,06%
1,98%
1,34%
1,48%
2,69%
2,05%
1,77%
1,91%
2,26%
1,27%
1,84%
1,70%
1,06%
1,06%
0,35%
27,92%

% EDAT

51,85%
54,29%
42,31%
48,28%
46,88%
57,14%
45,24%
55,26%
56,72%
59,18%
52,08%
48,21%
66,67%
47,37%
44,83%
41,38%
35,71%
51,72%
55,56%

%HOMES

3,54%
4,81%
2,78%
3,54%
3,80%
7,09%
4,81%
5,32%
9,62%
7,34%
6,33%
6,84%
8,10%
4,56%
6,58%
6,08%
3,80%
3,80%
1,27%
100,00%

NOMBRE

13
16
15
15
17
21
23
17
29
20
23
29
16
20
32
34
27
14
4
385

% HABIT

0,92%
1,13%
1,06%
1,06%
1,20%
1,48%
1,63%
1,20%
2,05%
1,41%
1,63%
2,05%
1,13%
1,41%
2,26%
2,40%
1,91%
0,99%
0,28%
27,20%

% EDAT

48,15%
45,71%
57,69%
51,72%
53,13%
42,86%
54,76%
44,74%
43,28%
40,82%
47,92%
51,79%
33,33%
52,63%
55,17%
58,62%
64,29%
48,28%
44,44%

%DONES

3,38%
4,16%
3,90%
3,90%
4,42%
5,45%
5,97%
4,42%
7,53%
5,19%
5,97%
7,53%
4,16%
5,19%
8,31%
8,83%
7,01%
3,64%
1,04%
100,00%

27
3,46%
35
4,49%
26
3,33%
29
3,72%
32
4,10%
49
6,28%
42
5,38%
38
4,87%
67
8,59%
49
6,28%
48
6,15%
56
7,18%
48
6,15%
38
4,87%
58
7,44%
58
7,44%
42
5,38%
29
3,72%
9
1,15%
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Pel què fa a la població immigrada del Municipi aquesta és d’un total de 26 habitants, el
que representa un 3,33% de la població total, predominant els orígens dels habitants
següents:
Els índexs de població immigrada a Montgai (3,33% del total de la població) és clarament inferior
als índexs d’immigració de Catalunya, segons l’IDESCAT (8,6% del total de la població).
Població Escolar

Montgai disposa de dos centres escolars. El CEIP “La Colomina” de Montgai, que pertany
POBLACIÓ MONTGAI 2005
HOMES

Població Total
Total Població Estrangera

DONES

TOTAL

395

385

49,36%

15

11

1,41%

26

3,33%

1
5

0
3

0,00%
0,38%

0
1
8

0,13%
1,03%

1
8
0

0
7
1

0,00%
0,90%
0,13%

1
15
1

0,13%
1,92%
0,13%

Europa
Unió Europea
Resta Europa Rumania
Africa
America
Asia

Marroc

780 100,00%

a la ZER El Romaní, i el CEIP de Butsènit, que pertany a la ZER El Sió; ambdós centres
són de primària.
Les dades actuals d’alumnes matriculats en aquests centres escolars són les que es
detallen a continuació:
CEIP “LA COLOMINA” DE MONTGAI

Edats: 3 a 12 anys
Infants: 34
CEIP DE BUTSÈNIT

Edats: 3 a 12 anys
Infants: 19

Com es pot constatar al municipi no hi ha cap Centre Escolar de Secundària, fet pel qual es
requereix una mobilitat dels estudiants de secundària veïns del municipi, per poder estudiar, en els
IES d’Agramunt, Bellcaire i Balaguer, essent el de Bellcaire el que pertoca al municipi
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Usos del sòl i equipaments existents

A continuació es descriuen els principals usos del sòl i equipaments existents en el municipi,
Zones urbanes
Al terme municipal la població es concentra dos nuclis urbans que son Montgai i Butsènit.

Al terme municipal distingim bàsicament tres zones urbanes que corresponent al nucli vell,
a les extensions al llarg dels camins o carreteres, amb cases entremitgeres i àrees a on
s'han ubicat cases aïllades unifamiliars.
•

Els dos pobles, que s'agrupen entorn del centre històric tenen l’escola i la zona
esportiva com els elements més importants.

•

Com zona separada i trobem el Raval del voltant del C/ Reverend Pare Mirats, que
tot i tenir continuïtat urbana amb el casc urbà pateix un cert aïllament degut al pas
de la carretera LV-3025.

A més a més, al municipi de Montgai trobem algunes cases disseminades al sud de la
carretera i al nord del municipi molt a prop de la carretera que va cap a Cubells i Camí
de Montclar a Artesa.
Equipaments

Equipaments esportius:
Les principals instal·lacions esportives de Montgai són les següents:
•

Camp de Futbol (capacitat entre 500 i 1000 espectadors)

•

Pista polisportiva a l’aire lliure (bàsquet i tennis)

•

Piscina a l’aire lliure

Les principals instal·lacions esportives de Butsènit són les següents:
•

Camp de Futbol (capacitat entre 500 i 1000 espectadors)

•

Pista polisportiva a l’aire lliure (bàsquet i tennis)

•

Piscina a l’aire lliure

A Montgai, la zona esportiva principal es troba situada al C/ Reverend Pare Mirats, al límit
del nucli urbà del municipi.
A Butsènit, la zona esportiva principal es troba situada al C/ Doctor Vives, molt a prop de
la zona escolar.
Equipaments sanitaris:
Montgai pertany a la Regió Sanitària de Lleida, i compta amb un Centre d’Assistència
Primària, situat a Balaguer, al Carrer Àngel Guimerà SN. Aquest dispensari mèdic (Àrea
Bàsica de Salut), compta amb un equip d’atenció primària format per metges, pediatres,
dentistes, ATS i resta d’especialistes.
A Montgai hi ha una Unitat Bàsica Assistencial formada per un metge i una ATS, situada a
l’Avinguda de la Generalitat N. 22 Baixos.
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L’atenció continuada, de 24 hores, amb un equip d’assistència primària, s’ofereix a la
Capital comarcal, Balaguer.
Hi ha també una oficina de farmàcia, situada al Carrer Reverend Pare Mirats.
Equipaments culturals
Els equipaments culturals de Montgai es concentren molt a prop de l’Ajuntament. A la
Plaça Església, hi ha ubicada l’Església Parroquial de l’Assumpció de Montgai. A
Butsènit, trobem l’Església de Assumpció de Butsènit, emplaçada també a la Plaça
Església.
Es troben en fase de construcció dos casals municipals. Un a Montgai, emplaçat a la
Plaça Prat de la Riba, a l’antic edifici de Cal Delme; i un altre a Butsènit, emplaçat a les
antigues escoles de Butsènit.
També en el C/ Reverend Pare Mirats N. 4 s’hi localitza la Sala Ateneu. Un espai en el
qual es disposa d’una sala polivalent per tal de realitzar-hi les d’obres de teatre i concerts
a balls o sopars de Festa Major.
Equipaments comercials :
Els comerços i entitats bancàries de Montgai es localitzen a la Plaça Prat de la Riba,
Avinguda de la Generalitat i Reverend Pare Mirats.
Els comerços i entitats bancàries de Butsènit es localitzen al C. Carretera i C. Raval.
Per altra banda, per als ciutadans de Montgai i Butsènit, la principal destinació per motiu
de compres és Capital comarcal, Balaguer a més d’Agramunt, Mollerussa, Lleida i
Tàrrega.
Zones industrials
Al municipi existeixen bàsicament dues zones industrials:
•

La zona principal, especialment tenint en compte el creixement previst, és la zona
de la carretera de Balaguer a Agramunt, la LV-3025, situada a l’est del terme
municipal en contacte amb la carretera.

•

Finalment també destaca l’empresa Tallers Gili, a l’oest del terme municipal.

•

Actualment, en el POUM hi ha previstes dues ampliacions del Polígon Industrial en
el terme municipal de Montgai, en la zona de la Carretera de Balaguer a Agramunt,
la LV-3025.

Zones verdes
La principal zona verda dins del casc urbà de Montgai es troba a la Plaça Prat de la Riba,
la Plaça Sitjar, els entorns del riu i dels dipòsits municipals.
La principal zona verda dins del casc urbà de Butsènit es troba a la zona esportiva.
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DIAGNOSI DE LES NECESSITATS

El municipi disposa d'un Pla general molt antic, 1958, que només dibuixa les alineacions
exclusivament del poble de Montgai.
En aquest sentit, ja no ofereix resposta a moltes de les necessitats urbanístiques que requereix el
municipi, ja siguin necessitats d’infrastructures de serveis, necessitats viàries i de mobilitat,
necessitats socials o necessitats en equipaments municipals, escolars o sanitaris.
El nou POUM ha de donar resposta i establir criteris a la qüestió de quin creixement urbanístic
necessita Montgai un cop el creixement plantejat en la Delimitació del Sòl Urbà vigent ha estat
assolit i consolidat.
El nou POUM ha d’esdevenir una eina a partir de la qual l’Ajuntament de Montgai pugui
desenvolupar polítiques d’habitatge protegit. Actualment l’Ajuntament no en pot dur a terme ja que
no disposa de sòl urbà per a dur-les a terme. En els municipis petits és especialment important per
tal d’ajudar als joves i a les joves a no marxar del poble per manca d’accés a un habitatge.
El Municipi de Montgai ha tingut un creixement en els darrers anys i disposa d’un veïnat i una
societat activa i participativa formant part de les entitats culturals, esportives, lúdiques o
educatives existents. Aquestes realitats obliguen a l’Ajuntament a preveure la construcció de nous
equipaments polivalents i específics i l’arranjament d’alguns dels que disposa actualment el
Municipi.
OBJECTIUS DEL POUM

Habitatge en general
El planejament vigent parcial no contempla, ni era objectiu legal, el desenvolupament d'una
política de sòl encaminada a la construcció d'habitatge de protecció pública, més en uns temps
d'estancament o decreixement demogràfic.
En aquest sentit, les zones de creixements del municipi que es preveien estan consolidades i
construïdes. Únicament queden alguns punts en els que seria factible desenvolupar alguna
operació, però que és de molt difícil execució.
Per tant, i davant del creixement de població que està desenvolupant el municipi en els darrers
anys, tal i com queda reflexat en la memòria, un dels objectius del POUM de Montgai ha de ser la
d’establir quin creixement ha de tenir el poble en els propers vint o vint-i-cinc anys.
Aquest creixement ha de ser sostenible i d’acord amb les característiques i serveis que hi ha en el
municipi, per tal que no es pugui produir un augment brusc de la població que generi dificultats
sanitàries, escolars, de transport, d’equipaments.
Habitatge protegit i/o assequible
El POUM de Montgai, d’acord amb l’establert en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i en el
Reglament que la desenvolupa cerca oferir al municipi noves vies, tipologies i actuacions
públiques de construcció d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de
col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació.
En aquest sentit, i tal com es recull en l’apartat número dos de la Memòria Social a Montgai hi ha
un col·lectiu important de ciutadans immigrants amb necessitats específiques d’inclusió social i
també d’habitatge.
També a Montgai hi ha prop d’un 25% de població jove amb edat d’emancipar-se o amb
perspectives de fer-ho
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Actualment l’Ajuntament no disposa en propietat d’habitatges per poder oferir alternatives
públiques en règim de lloguer als veïns i a les veïnes més necessitats d’accedir a un habitatge
digne.
Tampoc es disposa de sòl públic en el qual poder desenvolupar actuacions urbanístiques, siguin
de règim privat o públic, amb reserves per a habitatge protegit.
I tampoc es disposa de sòl urbanitzable no consolidat privat en el qual es puguin desenvolupar
actuacions urbanístiques amb reserves per a habitatge protegit.
En aquest sentit, el POUM de Montgai ha d’esdevenir pel municipi una eina que permeti a
l’Ajuntament incorporar reserves de sòl per a habitatge protegit en els sectors que el POUM
prevegi de creixement del municipi i, també, per incorporar els paràmetres establerts en la
legislació urbanística catalana en aquelles actuacions urbanístiques que es desenvolupin al
Municipi.
Serveis
L’augment de població que es produeix actualment a Montgai i que continuarà, segurament, en els
següents vint anys obliga a garantir l’accés dels veïns i de les veïnes en igualtat d’oportunitats als
serveis bàsics que es presten al municipi, independentment de l’administració per la qual siguin
prestats.
En aquest sentit s’hauran de mantenir i, fins i tot ampliar, els serveis dels quals disposa avui
Montgai i Butsènit.
També cal tenir en compte el ventall de serveis socio-cultural que es requeriran a mesura que la
població augmenti, com ara equipaments culturals polivalents, equipaments amb accés a les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, equipaments esportius, equipaments municipals
d’emmagatzematge.
Per tot això, el POUM ha de realitzar una previsió de reserva per a terrenys destinats a
equipaments municipals o per a serveis que garanteixi l’ampliació dels serveis existents
actualment.
Finalment, el POUM també ha de ser una eina que resolgui la mobilitat del veïnatge en el municipi
o els nusos de comunicació que travessen el Municipi. En aquest sentit, el POUM disposa d’un
Estudi de Mobilitat interna del Municipi i ofereix propostes de vials i elements d’ordenació del
trànsit d’accés al municipi
Accés al treball i al coneixement
D’una banda i respecte al tema laboral, Montgai és un municipi la major part de les persones
estan ocupades en la indústria (33,33%), desprès en els serveis (18,30), en l'agricultura (38,60%) i
en la construcció (9,80%). Respecte als centres de treball, els serveis son el 44,4%, la construcció
el 11,1%, la indústria el 18,5% i l'agricultura el 25,9%.
D’altra banda, el POUM preveu un creixement raonable i coherent del sòl urbanitzable industrial
que permetrà ampliacions en els 2 Polígon Industrials existents destinats bàsicament a activitats
lligades al camp.
Aquest creixement dels Polígons industrials oferirà la possibilitat d’ubicació de noves empreses en
el municipi que indefectiblement augmentarà la creació de llocs de treball i de riquesa econòmica
de Montgai.

TEXT REFÓS
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COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL POUM
Bases per a les polítiques de promoció i accés a l’habitatge en Sòl Urbà i Urbanitzable
Àrees de rehabilitació i renovació urbana

No es preveu en el POUM cap àrea de renovació i rehabilitació urbana
Polígons d'Actuació Urbanística

En cada polígon d'actuació urbanística es fixa la subzona a on es situaran els habitatges de
protecció pública.
El sistema d'actuació es de Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica
PAU

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

HABITATGES

DENSITAT

SOSTRE HPP

NÚM.VIV

30% proporc.
m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

30%

30%

PAU 1 - Montgai Generalitat / Sió
PAU 2 - Montgai Generalitat / Est
PAU 3 - Montgai Travessera
PAU 4 - Montgai Prolongació A.Gaudí
PAU 5 - Butsènit Pg Cementiri
PAU 6 - Butsènit Carretera / Font
PAU 7 - Butsènit Oest

4.488
11.816
5.087
2.980
17.357
23.227
5.074

3.352
10.048
4.712
4.010
8.828
12.524
3.949

0,7468
0,8504
0,9262
1,3456
0,5086
0,5392
0,7783

35
83
35
42
53
82
31

77
70
68
140
30
35
61

1.005
3.014
1.413
1.203
2.648
3.757
1.185

10
24
10
12
15
24
9

TOTAL PAU

70.029

47.422

0,6772

361

52

14.225

104

Localització dels nous Sectors Urbanitzables Delimitats (SUD)

La localització i distribució dels habitatge de protecció pública es determinarà en el Pla Parcial
El sistema d'actuació es de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica

SUD

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

HABITATGES

DENSITAT

SOSTRE HPP

NÚM.VIV

30% proporc.
m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

30%

30%

SUD 1 - Residencial Montgai Ronda Sud/Urgell
SUD 2 - Residencial Montgai Sió / Est
SUD 3 - Residencial Montgai / Variant carretera
SUD 4 - Residencial Montgai Ronda Sud / Est
SUD 7 - Residencial Butsènit Oest

19.785
15.100
64.720
8.804
13.067

9.893
6.040
32.360
3.522
5.227

0,50
0,40
0,50
0,40
0,40

89
52
291
30
45

45
35
45
35
35

2.968
1.812
9.708
1.056
1.568

26
15
87
9
13

SUD RESIDENCIAL

121.476

57.041

0,47

507

41,74

17.113

150
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Sectors de Sòl Urbanitzable Industrial
SUD 5 - Industrial Montgai Est
SUD 6 - Industrial Montgai Oest

85.761
62.381

51.457
37.429

0,60
0,60

SUD INDUSTRIAL

148.142

88.885

0,60

Criteris generals
La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial, ha d’ésser homogènia o
uniforme dins de cada sector, evitant la concentració o creació de subsectors diferenciats.
En els sectors d'habitatge unifamiliars, de baixa densitat, els edificis destinats a HPP s'integraran
al màxim dins del sector i vigilant de plantejar problemes o conflictes volumètrics dins el conjunt;
es per això que els edificis de HPP tindran una alçada màxima de Planta baixa més dues plantes
(PB+2) i amb una ordenació urbanística similar.
L'ordenació proposada es basa en la continuïtat dels carrers i dels espais lliures, buscant
l'integració de cada part dins del conjunt del poble, fent que no es delimitin barris tancats o aïllats.
L'ordenació general atén les necessitats detectades de les dones i els homes i els altres col·lectius
especialment respecte a l'accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà, al haver-se optat
per un model de poble obert i continu, amb grans passeigs que motivin la mobilitat a peu o
bicicleta i amb una ordenació continua sense deixar buits entre parts.
En total es preveuen 31.338 m2 de sostre i un potencial de 254bitatges de protecció pública.
Habitatge dotacional

En el Pla es preveu el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, en el capítol 2 secció 5,
que diu:
Article 118.- Sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, clau HD
1. El sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, atenent a l’article 34.3 del TEXT REFÓS
de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005), comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a
satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides"

El POUM no determina, ni qualifica cap reserva per aquest tipus de sistema.
Terminis

Els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció pública son els fixats en el reglament
de la llei d'Urbanisme, decret 305/2006, que diu:
Art. 77 j) " En tot cas, els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial
compresos en polígons d’actuació urbanística, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les
obres, a comptar des que la parcel·laria tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització,
a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres."
Article 83 Determinacions relatives a l’execució del pla parcial " e) Els terminis per a l’inici i la
finalització de l’edificació. Pel que fa als habitatges amb protecció oficial, aquests terminis no
poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la
condició de solar, i a 3 anys per a la llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la
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llicència d’obres."

La formulació i tramitació dels plans parcials, tots ells pel sistema d'actuació de compensació, es
podrà realitzar durant els 20 anys en que s'ha establert en l'agenda.
Els terminis de gestió i edificació en els polígons d'actuació urbanística son els 20 anys en que
s'ha establert en l'agenda.

POUM MONTGAI
PAU

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

HABITATGES

DENSITAT

SOSTRE HPP

NÚM.VIV

30% proporc.
m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

30%

30%

PAU 1 - Montgai Generalitat / Sió
PAU 2 - Montgai Generalitat / Est
PAU 3 - Montgai Travessera
PAU 4 - Montgai Prolongació A.Gaudí
PAU 5 - Butsènit Pg Cementiri
PAU 6 - Butsènit Carretera / Font
PAU 7 - Butsènit Oest

4.488
11.816
5.087
2.980
17.357
23.227
5.074

3.352
10.048
4.712
4.010
8.828
12.524
3.949

0,7468
0,8504
0,9262
1,3456
0,5086
0,5392
0,7783

35
83
35
42
53
82
31

77
70
68
140
30
35
61

1.005
3.014
1.413
1.203
2.648
3.757
1.185

10
24
10
12
15
24
9

TOTAL PAU

70.029

47.422

0,6772

361

52

14.225

104

SUPERFICIE

SOSTRE

EDIFICAB.

HABITATGES

DENSITAT

SOSTRE HPP

NÚM.VIV

SUD

30% proporc.
m2s

m2st

m2st/m2s

VIV

VIV/HA

30%

30%

SUD 1 - Residencial Montgai Ronda Sud/Urgell
SUD 2 - Residencial Montgai Sió / Est
SUD 3 - Residencial Montgai / Variant carretera
SUD 4 - Residencial Montgai Ronda Sud / Est
SUD 7 - Residencial Butsènit Oest

19.785
15.100
64.720
8.804
13.067

9.893
6.040
32.360
3.522
5.227

0,50
0,40
0,50
0,40
0,40

89
52
291
30
45

45
35
45
35
35

2.968
1.812
9.708
1.056
1.568

26
15
87
9
13

SUD RESIDENCIAL

121.476

57.041

0,47

507

41,74

17.113

150

SUD 5 - Industrial Montgai Est
SUD 6 - Industrial Montgai Oest

85.761
62.381

51.457
37.429

0,60
0,60

SUD INDUSTRIAL

148.142

88.885

0,60
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COMPLEMENT A LA MEMÒRIA SOCIAL
1. Les reserves d'habitatge protegit

Segons l'article 69 del Reglament, la Memòria social ha de contenir la definició dels objectes
d'habitatges protegit i. si s'escau, altres definicions d'habitatge assequible.
Aquest POUM estableix les reserves mínims d'habitatge protegit segons l'article 57 de la Llei
d'Urbanisme i l'article 9 del Decret Llei 1/2007, que estableixen que les reserves mínimes
obligatòries de sòl destinat a habitatge protegit ha de correspondre al 30% del sostre que es
qualifiqui d'ús residencial.
Montgai i Butsènit, amb una població estabilitzada i amb una quantitat d'habitatges equilibrat a la
població resident, fins l'actualitat no s'han presentat problemes habitacionals.
La necessitat d'habitatge protegit va lligat als futurs creixements mitjançant els Polígons d'Actuació
Urbanística o els sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat.
En el cas que no s'accentuï un creixement que canvies substancialment la dinàmica actual, la
previsió de 104 habitatges protegits en el PAU's es consideren que son suficients per als pobles,
comptant amb el nombre d'habitatges construïts últimament i el gran nombre d'habitatges buits
dins el poble.
2. Estratègia d'actuació

Les reserves per a construcció d'habitatges de protecció pública es distribuiran de manera
equitativa entre els diferents sectors de creixement i els polígons d'actuació urbanística, el que
farà que no es creï una zona especifica a on es concentrin els habitatges de protecció, evitant
d'aquesta forma la formació de barris diferenciats que afavoririen la segregació espacial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
En l'actualitat a Montgai i Butsènit no hi ha cap tipus de segregació o zonificació clara que
diferencií els ciutadans segons la tipologia o la localització, i el POUM, proposa que tots els nous
creixements tinguin un aprofitament i una densitat bruta d'habitatges similars.
La potencialitat de creixement a partir dels sectors industrials comportaria uns creixements
residencials en les zones més pròximes, però l'estructura urbana proposada, basada en la
continuïtat i homogeneïtat, assegura que en qualsevol moment els sectors afectats, s'integrarien
degudament a l'estructura general de la població, sense crear separacions físiques ni manca
d'equipaments i dotacions als nous creixements.
Tenint en compte que Montgai i Butsènit no presenten grups de població amb risc d'exclusió
social, tot i que el sector de gent gran és ampli, l a construcció d'habitatge protegit es pot limitar
als mínims que exigeix la normativa, ja que les necessitats es veuran complertes.
Pel que fa al grup de la gent gran, que presenta un pes relatiu important es el municipi, actualment
no es veu necessari l'establiment dirigit per a aquest sector, ja que actualment disposen de les
necessitats cobertes. Cal tenir en compte l'estructura de la propietat del parc d'habitatges del
municipi, en què la majoria són habitatges de propietat, de manera que l'accés a l'habitatge
actualment està garantit en aquest sector de la població. En tot cas, potser seria convenient
plantejar, en acord amb l'assistent socials del municipi l'establiment d'un sistema de tutoria, com
un centre de dia o la disposició d'un sistema similar als habitatges tutelats, que permetés garantir
les condicions d'habitabilitat.
.
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3. Reserves d'habitatges de protecció pública

La normativa urbanística vigent (DL 1/200/) estableix que els POUM i les seves modificacions han
de reservar un mínim del 30% dels sostre que es qualifiqui per a sòl residencial de nova
implantació. Aquest 30% ha de diferenciar entre habitatges de protecció oficial de règim general i
especial (20%) i habitatges de preu concertat (10%).
En els nous creixements previstos, en un principi, no es preveuen relocalitzacions, ja que son
sectors sobre sòl no edificat, i en algun cas, l'edificació residencial existent, es pot mantenir dins la
nova ordenació urbana.
El POUM preveu 14.225 m2 de sostre destinat a Habitatge de protecció pública als PAU's i
aproximadament 104 habitatges de protecció.
Com que en principi la població considerada de risc, joves, immigrants i gent gran no suposen un
percentatge elevat, el nombre d'habitatge protegit sembla suficient i no cal preveure habitatges
dotacional públic.
Si la dinàmica poblacional creix, es desenvoluparan paral·lelament alguns dels sectors
residencials previstos, que garantiran degudament la demanda d'habitatges de protecció pública,
a més, que caldrà destinar a la finalitat de promoció i construcció d'habitatges protegits el 10% de
l'aprofitament dels sectors.
4. Impacte de l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere i dels col.lectius
socials necessitats.

La proposta del Pla d'Ordenació es basa en donar continuïtat a tot el teixit de carrers i places, fent
que el conjunt del poble millori considerablement en l'accessibilitat i la mobilitat, valorant
especialment que l'espai públic, sigui representatiu, continu, que cusi tots els barris del poble, fent
que tots els sectors estiguin lligats i ben relacionats al conjunt del poble; la mateixa distribució
homogènia dels equipaments i dotacions, té per objectiu que el conjunt de la població tingui unes
oportunitats similars i que tot el poble utilitzi de forma equitativa les funcions socials dels mateixos.
La continuïtat urbana proposada, basada en que la trama urbana de carrers i places sigui el
màxim d'homogènia i sense cul de sac, assegurarà que no hi hagin zones a on la seguretat i l'ús
del teixit urbà sigui inferior a altres, evitant els güetos o les zones apartades de l'estructura urbana.
La mateixa continuïtat de la trama urbana, així com la proposta de concentració del teixit urbà,
evitant barris dispersos i allunyats del nucli vell, facilitarà la mobilitat a peu i amb bicicleta de les
persones que realitzen les tasques de cura i gestió domèstica, així com les que reben aquesta
atenció.
Cal que en el desenvolupament urbanístic del POUM, els diferents sectors apostin clarament per
potenciar la seguretat i la facilitat de l'ús per les persones dels carrers i places, per potenciar l'ús
del caminar o anar amb bicicleta, ja que en pobles d'aquesta mida, son els millors mitjans de
mobilitat i de relació entre les persones, potenciant que els habitants es coneixien entre ells.
La forma en què s'estructura l'espai urbà condiciona la jerarquia de la vila i la sensació de
seguretat que s'hi respira, i la mobilitat de les persones qui hi habiten.
Fins ara, Montgai i Butsènit, amb una estructura oberta i ben cohesionada, presenta un teixit ben
lligat, degut principalment a la importància de la carretera, que cal mantindre i potenciar, no
produeix llocs insegurs clars.
Tradicionalment les dones, i últimament una part dels homes joves, s'han encarregat de la cura
de la casa i la família, cosa que comporta la realització d'un gran nombre de viatges per, entre
altres, anar a comprar, acompanyar als vells al metge, els nens a l'escola i altres activitats. Aquest
gran nombre de desplaçaments condiciona la qualitat de vida de les dones, que sovint tenen
dificultats per recórrer els carrers amb voreres estretes i amb desnivells respecte a les calçades.
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Cal que en els projectes d'urbanització es potencií la superfície destinada al pas de les persones, i
en alguns carrers es suprimeixi la diferenciació entre la vorera i la calçada, augmentant
considerablement l'amabilitat de l'espai públic i facilitant la mobilitat a les persones que la pateixen
més, com son la gent gran i els que van amb cadires de rodes.
Tradicionalment els col·lectius que han tingut és dificultats per disposar d'un habitatge han estat la
gent jove, la gent gran i els immigrants, tots ells caracteritzats, en general, per tenir dificultats
financeres.
Però en el cas de Montgai i Butsènit, a on els habitatges són majoritàriament de propietat, sovint
es passen de pares a fills, i les relacions familiars i de veïnatge ha creat una forta xarxa social,
aquestes dificultats en veuen matisades. L'accés a l'habitatge per part de la gent jove sol estar
emparat per familiars, i en el cas de la gent gran, ja solen disposar d'habitatge en propietat.
Així, el nombre de 104 habitatges de protecció previst en el PAU's i els més de 150 previstos si
els creixements en sectors de Sòl Urbanitzable son necessaris, es creu que son suficients per a
donar cabuda a les necessitat de creixement endògenes i, especialment, als col·lectius
considerats de risc.
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11. ESTUDI DE MOBILITAT
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12. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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PROPOSTA DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MONTGAI.
L’Ajuntament de la Montgai inicia la formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
La participació ciutadana en el procés de la redacció del planejament, està regulada en la Llei
d’Urbanisme i en el seu reglament parcial.
En l’article 8 de la Llei es diu, “ Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de
gestió.”
En l’article 4.1 del reglament es diu, “Per facilitar la participació en tot procés de formulació del
Pla d’ordenació urbanística municipal, simultàniament amb l’acord mitjançant el qual es decideixi
l’inici dels treballs de formació de les figures de planejament general esmentades, ha d’aprovar el
Programa de participació ciutadana, objecte de l’article 59.3.a) de la Llei d’urbanisme, que
expressarà les mesures i les actuacions previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans.”

FASE INICIAL
1. Presentació del programa de treball.
2. Publicació del programa de participació ciutadana del POUM, a on s’especifica el sistema com
els ciutadans poden participar en l’elaboració del Pla.
3. Recollida de la informació urbanística que els ciutadans creguin oportú que es necessària per
la redacció del POUM, tant d’interès general com particular de cada ciutadà. La recollida es
podrà realitzat a través del Registre General de l’Ajuntament o via internet a través del correu
electrònic ciutadà.
4. L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la
informació sobre el POUM (web, revista municipal, i qualsevol altre mitjà que garanteixi una
difusió general).

FASE DE FORMULACIÓ D’OBJECTIUS I CRITERIS
Es publicarà material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de
desenvolupament del nou POUM i d’implicar als ciutadans i ciutadanes a fi que participin
activament en la definició del nou model del futur de la vila.
Es objectiu primordial d’aquest Programa de Participació ciutadana, que el conjunt de la població
tingui assegurada un bon nivell de informació sobre el desenvolupament del POUM, en cada
moment i fase.
Concretament per aquesta fase de formulació dels criteris, es desenvoluparà segons els següents
punts:
1. Recollida de suggerències, idees, reflexions, objectius i propostes que els ciutadans vulguin
aportar, tant d’interès general de la població com particulars. La recollida es podrà realitzat a
través del Registre General de l’Ajuntament o via internet a través del correu electrònic
ciutadà.
2. Exposició pública dels objectius, criteris i esquemes generals de la nova ordenació, per termini
de 15 dies, a on es podran presentar suggerències i alternatives.
3. Les reunions de reflexió i valoració dels objectius i criteris que es creguin oportunes.
4. El procés d’informació pública es complementarà amb l’atenció individualitzada per part de
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l’Ajuntament a cada ciutadà que sol·liciti informació, facilitant la informació i les fotocòpies que
siguin del seu interès.

FASE DE FORMULACIÓ DEL POUM PER A LA SEVA APROVACIÓ INICIAL
En aquesta fase el ple municipal haurà de fer l’aprovació Inicial del Pla d’Ordenació Urbanística.
Desprès de l’aprovació inicial, els documents del Pla, romandran sotmesos a informació pública i a
un procés de participació ciutadana, pel termini d’un mes.
En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents:
1. Es sotmetrà a la informació pública , després de l’aprovació inicial:
a) Els documents complerts del POUM del nou ordenament municipal, amb els criteris,
alternatives i solucions.
b) La definició d’objectius i el Programa de participació ciutadana aprovat.
2. S’exposaran els plànols i el document en un espai central de l’Ajuntament per a garantir-ne
l’accessibilitat al major nombre possible de ciutadans.
3. Les reunions de reflexió i valoració dels objectius i criteris que es creguin oportunes
4. Es repartirà la proposta d’ordenació urbanística de la vila a tots els veïns, mitjançant el
repartiment d’un tríptic, amb l’explicació general del Pla d’Ordenació i el plànol de proposta de
la vila.
5. S’establiran els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la consulta directa
dels documents que contenen aquests treballs.
El procés d’informació pública es
complementarà amb l’atenció individualitzada per part de l’Ajuntament a cada ciutadà que
sol·liciti informació, facilitant les fotocòpies que siguin del seu interès.

FASES DE FORMULACIÓ DEL DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions:
Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que contindrà:
a) Informe tècnic, elaborat per l’equip redactor.
b) Resolució municipal.
c) Modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau.
L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les
modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a document del pla, que serà públic i podrà
ésser consultat pels ciutadans.
L’Ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació,
podent-se consultar els documents a les oficines municipals.
Posteriorment a l’aprovació provisional, l’Ajuntament informarà de l’estat de tramitació del pla, així
com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no constitueixin
modificacions substancials que serien objecte d’una segona informació pública d’acord amb les
determinacions dels articles 83 i 90.3 de la Llei d’urbanisme i l’article 5 del reglament.
En el cas de que sigui obligatòria una segona informació pública en la tramitació del POUM, la
participació ciutadana serà la mateixa que en el procediment seguit per la primera informació
pública i posterior desenvolupament.

APROVACIÓ MUNICIPAL 27 D'ABRIL DE 2005
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Processos de Participació Ciutadana a Montgai
Estudi d'Avaluació de la Mobilitat generada a Montgai.

Durant l'any 2006-2007 l'Ajuntament de Montgai, va realitzar els treballs d'elaboració d'un estudi
de mobilitat del municipi, que va realitzar la consultoria de transport CINESI, i que es va entregar
el gener de 2007.
Elaboració del Catàleg de Masies del Municipi.

El catàleg de masies de Montgai es tramita conjuntament amb el pla d'Ordenació Urbanística
Municipal i el va realitzar el professor Ermengol Puig. La participació es va dur a terme a partir
d'unes reunions realitzades en plena fase d'elaboració del Catàleg per part dels serveis tècnics de
l'Ajuntament.
Estudis Previs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Actualment s'està tramitant l'aprovació del POUM que substitueix el Pla General de Montgai. Tal
com estableix la normativa urbanística vigent, s'ha obert un procés de participació ciutadana. El
procés que s'ha seguit amb el POUM és el de possibilitar la major participació, i es per aquest
motiu que es va exposar al conjunt de veïns els estudis previs.
En el Ple de l’Ajuntament de 27 de setembre de 2005 es va donar compte dels Estudis Previs del
POUM, que fixava els criteris bàsics per al desenvolupament del Pla.
Els Estudis Previs eren l’inici de la formulació de la nova proposta d’ordenació urbanística del
municipi, proposant un model de Montgai pels pròxims 20-25 anys.
Es va publicar i repartir un tríptic a cadascuna de les cases del municipi (480 exemplars), dels
quals 290 a Montgai i 190 a Butsènit.
Es van rebre suggeriments, aclariments i aportacions sobre diferents temes, que han enriquit
aquest Pla d'Ordenació. Fruit de les consultes realitzades es varen presentar un total de 42
suggeriments, adreçats tant a corregir alguna dada de la informació urbanística com a plantejar
propostes sobre el que ha d’ésser el nou planejament urbanístic municipal.
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6. CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
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10. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
EN SÒL NO URBANITZABLE
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