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1. OBJECTIUS I CRITERIS DEL POUM

El POUM de La Pobla de Lillet no es limita a ordenar i a definir el marc normatiu de la
transformació i el creixement del municipi, sinó que ha de permetre el desenvolupament
dels seus potencials seguint una estratègia de futur, a més de fer front a les amenaces i
desequilibris derivats del seu propi procés de desenvolupament.

La redacció del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de La Pobla de Lillet es
fonamenta en criteris i estratègies que són el resultat d’integrar les determinacions del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) i les exigències normatives de la
legislació urbanística vigent; a més, de les informacions territorials, ambientals i socials
resultants de la realització d’un anàlisis complex i complert de la situació actual del
municipi.

En aquest sentit s’estableixen els objectius i criteris següents:
1. Enfocar el planejament del municipi
supramunicipal i les seves implicacions:

prenent

en

consideració

el

context

o

El reconeixement dels espais agrícoles, forestals i fluvials com a components
bàsics de la matriu d’espais lliures de La Pobla de Lillet, i la seva continuïtat amb
els termes municipals contigus.

o

La relació funcional amb els municipis de l’àmbit plurimunicipal del Berguedà
en termes de mobilitat, infraestructures i gestió de serveis.

2. Ordenar i conservar la matriu d’espais lliures del municipi: espais agrícoles, forestals,
xarxa fluvial i masies catalogades. Tot reconeixent el seu valor productiu, paisatgístics,
ecològic i integrador de la gran part del espais naturals del terme municipal. Regulació
dels usos del Sòl No Urbanitzable, sent compatibles amb la matriu d’espais lliures
existent.
3. Posar al dia les propostes urbanístiques de les NNSS del 1988
4. Assegurar el creixement urbà i econòmic del municipi, relligant adequadament les
trames urbanes existents i millorant les connexions entre elles. Reconsiderar
qualitativament i quantitativament l’oferta urbanística. Definir el model de creixement
residencial.
5. Garantir les reserves de sòl necessàries per a una oferta adequada i proporcional
d’habitatges, de serveis i equipaments tenint en compte les necessitats de la població,
les dinàmiques demogràfiques previstes i actuals.
6. Analitzar i estructurar l’oferta de turisme rural i la demanda productiva (industrial i de
lleure) del municipi.
7. Revisar el model de mobilitat existent, millorant la seva accessibilitat i potenciant la
mobilitat sostenible.
8. Concretar el planejament amb unes normes d’interpretació unívoca adaptades als
criteris establerts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
9. Protegir el patrimoni històric i arquitectònic fomentant la protecció de les modalitats
tradicionals d’habitatge que formen la morfologia del teixit urbà i defineixen espais
d’usos homogenis, tot garantint el manteniment de les edificacions singulars a nivell
històric i arquitectònic.
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10. Promoure la participació ciutadana en els processos de revisió del planejament
general, amb l’objectiu de generar un model de ciutat i de gestió del territori equitatiu i
adaptat a la realitat social i territorial.
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

L’alternativa escollida acompleix els objectius d’una ocupació sostenible del sòl i de
compacitat urbana, fomentant el teixit urbà existent, en atenció a la seva millora tant
d’ordenació en aquells buits urbans no desenvolupats, com de protecció de les trames
urbanes existents.
No es preveu creixements atès les dades socioeconòmiques que reflecteixen un municipi
pràcticament sense creixement de població, amb símptomes de despoblament rural i un
important percentatge d’habitatges buits. En relació als previstos per les Normes vigents,
s’ajusten aquells que ajudin a completar el teixit existent per millorar la mobilitat del nucli i
donar continuïtat a la trama urbana.
Per tant, en relació a l’Alternativa 2 proposada en l’Avanç de pla, hi han les següents
modificacions:
- Ajust del nombre d’habitatges existent, d’acord amb dades de l’Idescat (de 1097
de l’Avanç a 1100 actuals) Per altra banda, s’han comptabilitzat els habitatges
potencials en solars buits fent un total de 1173 habitatges previstos en el sòl urbà
consolidat.
- S’han ajustat els habitatges de nova implantació reduint-los a 182. S’han analitzat
les previsions i s’han calculat amb tipologies més adients d’acord amb el teixit
envolvent.
-Per tal d’afavorir i potenciar noves dinàmiques econòmiques al nucli, s’ha previst
la implantació d’un hotel de petita dimensió en els terrenys que constitueixen la
Caseta. Tal com s’explica posteriorment, l’actuació serà molt curosa amb el seu
entorn tal i com es determina en la fitxa urbanística del sector. L’Ajuntament vol
afavorir i donar viabilitat a les iniciatives que es proposin per tal de dinamitzar el
municipi sempre i quan s’emplacin dins el marc dels objectius i estratègies generals
del POUM,.
- La desconsolidació dels sòls industrials que contenen les antigues fàbriques de
Cal Costa, Cal Pujol i Can Branca per tal de possibilitar la seva transformació.
Per altra banda, el planejament vigent de La Pobla de Lillet delimitava en total 4 Unitats
d’Actuació (UA), de les quals només se n’ha desenvolupat una, El Firal, i dos sectors
urbanitzables, un residencial Cal Barnola i un industrial, encara per desenvolupar.

SUPERFÍCIE SÒL URBÀ, URBANITZABLE I NO URBANITZABLE SEGONS NNSS 1988 POBLA DE LILLET
sòl URBÀ
CONSOLIDAT
MUNICIPI POBLA DE LILLET

0,08%

Residencials o mixt
(predomini d’habitatge)

Industrial

0,07%

32.464,10 m²s

0,07%

41.600,00 m²s

0,08%

PPU Can Barnola

11.600,00 m²s

0,02%

PPU Industrial

30.000,00 m²s

0,06%

UA-1 El Firal

11.000,00 m²s

0,02%

UA-2 El Camaré

4.539,10 m²s

0,01%

UA-3 Les Planes

6.700,00 m²s

0,01%

UA-4 Carretera de Ribes

8.700,00 m²s

0,02%

PERI Les Coromines

1.525,00 m²s

0,00%

SAU
Residencials o mixt

0,50%

32.464,10 m²s

sòl NO
URBANITZABLE

41.600,00 m²s

UAs segons PROPOSTA

257.535,90 m²s

sòl
URBANITZABLE

Uas/PERI

51.068.400,00 m²s

TOTAL

99,35%

51.400.000,00 m²s
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SUPERFÍCIE SÒL URBÀ, URBANITZABLE I NO URBANITZABLE SEGONS REFOS DE PLANEJAMENT 2015 POBLA DE LILLET
sòl URBÀ
CONSOLIDAT
MUNICIPI POBLA DE LILLET

280.751,73 m²s

22.446,27 m²s

0,05%

22.446,27 m²s

0,05%

0,08%

41.600,00 m²s

0,08%

PPU Can Barnola

11.600,00 m²s

0,02%

PPU Industrial

30.000,00 m²s

0,06%

UA-2 El Camaré

4.539,10 m²s

0,01%

UA-3 Les Planes

4.593,83 m²s

0,01%

UA-4 Carretera de Ribes

8.700,00 m²s

0,02%

PERI Les Coromines

1.525,00 m²s

0,00%

PAU-1

675,20 m²s

0,00%

PAU-2

2.413,14 m²s

0,00%

SUD segons REFOS
Residencials o mixt
Industrial

sòl NO
URBANITZABLE

41.600,00 m²s

0,54%

SUNC segons REFOS

Residencials o mixt
(predomini d’habitatge)

sòl
URBANITZABLE

NO CONSOLIDAT

51.055.202,00 m²s

TOTAL

99,33%

51.400.000,00 m²s

Font: Elaboració pròpia

Per tant, com es pot apreciar en el quadre següent, respecte les NNSS vigents,
actualment encara queda gairebé tot per desenvolupar:
NNSS 1988

REFOS 2014

Població prevista =1.805hab

Població actual 2014=1.155hab

Dimensió mitjana de llar 2,9

Dimensió mitjana de llar 2,23 (2011)

SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent

HABITATGES

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

HABITATGES

SUPERFICIE

HABITATGES

290.000 m2

1.123 u.

303.198 m2

1.325 u.

13.198 m2

202 u.

257.536 m2

941 u.

280.752 m2

1.100 u.

23.216 m2

159 u.

5.022 m2

73 u.

SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

SUPERFICIE

Comparatiu NNSS-Refos

0 u.

32.464 m2

182 u.

22.446 m2

152 u.

-10.018 m2

-31 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.068.400 m2

51.055.202 m2

-13.198 m2

51.400.000 m2

1.170 u.

51.400.000 m2

1.371 u.

51.400.000 m2

202 u.

Font: Elaboració pròpia

Per altra banda, com s’ha esmentat amb anterioritat, el POUM recull el previst per el
planejament vigent i ho ajusta a la realitat existent en compliment del pla territorial i de la
LU. Per tal d’agilitzar la gestió, el Pla planteja un gran nombre d’àmbits en sòl urbà
consolidat i no consolidat, majoritàriament polígons d’actuació urbanística (PAU), per tal
de fer més viable la seva gestió, sotmetent-los directament al projecte de reparcellació i
d’urbanització. També proposa sectors de Plans de millora (PMU) per tal de permetre la
transformació d’aquelles àrees, majoritàriament industrials, que cal replantejar-ne els usos
actuals.
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SUPERFÍCIE SÒL URBÀ, URBANITZABLE I NO URBANITZABLE SEGONS PROPOSTA POUM AI POBLA DE LILLET
sòl URBÀ
CONSOLIDAT
MUNICIPI POBLA DE LILLET

320.110,88 m²s

sòl
URBANITZABLE

NO CONSOLIDAT
0,62%

116.319,28 m²s

0,23%

136

33.665,24 m²s

0,07%

PAU-1

residencial

12

4.842,36 m²s

0,01%

PAU-2

residencial

22

2.413,14 m²s

0,00%

PAU-3

residencial

26

4.593,83 m²s

0,01%

PAU-4

residencial

5

675,20 m²s

0,00%

PAU-5

residencial

48

11.216,53 m²s

0,02%

PAU-6

residencial

10

1.664,75 m²s

0,00%

PAU-7

industrial

PAU-8

residencial

PAU-9
PAU-10

PAU en SUNC

Residencials
(predomini d’habitatge)

2.982,92 m²s

0,01%

8

562,25 m²s

0,00%

residencial

4

4.440,36 m²s

0,01%

residencial

1

273,90 m²s

0,00%

46

82.654,04 m²s

0,16%

PMU-1

Industrial

10.501,60 m²s

0,02%

PMU-2

turístic-serveis

13.322,51 m²s

0,03%

PMU-3

transformació

6.050,88 m²s

0,01%

PMU-4

serveis

5.647,02 m²s

0,01%

PMU-5

residencial

11.600,00 m²s

0,02%

PMU-6

transformació

13.204,10 m²s

0,03%

PMU-7

transformació

22.327,93 m²s

0,04%

PMU en SUNC

46

0,00 m²s

sòl NO
URBANITZABLE

0,00%

50.963.569,84 m²s

TOTAL

99,15%

51.400.000,00 m²s

Font: Elaboració pròpia

El POUM planteja un màxim de 1.355 habitatges, dels quals 1.173 es troben dins el sòl urbà
consolidat i 182 estan inclosos en àmbits i sectors en sòl urbà no consolidat. Cal assenyalar
que dins dels 1.173 es troben els existents i els potencials en solars buits urbans.
REFOS 2014
SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent
SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

POUM AI
HABITATGES

Comparatiu Refos-POUM

SUPERFICIE

HABITATGES

SUPERFICIE

308.220 m2

1.325 u.

319.005 m2

1.355 u.

10.785 m2

280.752 m2

1.100 u.

202.686 m2

1.100 u.

78.066 m2

5.022 m2

73 u.

5.022 m2

73 u.

HABITATGES

30 u.
0 u.
0 u.

22.446 m2

152 u.

116.319 m2

182 u.

93.873 m2

30 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

-46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

46 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.050.180 m2

51.080.995 m2

30.815 m2

51.400.000 m2

1.371 u.

51.400.000 m2

1.355 u.

0 m2

-16 u.

Font: Elaboració pròpia

El creixements previstos pel POUM seran perfectament assumibles pel municipi durant els
pròxims anys, doncs s’ha optat per una estratègia de creixement moderat pel nucli de La
Pobla de Lillet justificada segons el següent quadre:
Justificació creixement segons PTPCC del POUM de la Pobla de Lillet
Creixement Moderat: E= 30*A*f/100
E

15,33 Ha

Superfície de l’extensió urbana admissible

A

21,02 Ha

Superfície de càlcul de l’àrea urbana existent: s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o
urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial, corresponents a trames urbanes
d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge.

f= (18+A-0,005*A²) / (A+5)

2,43

EPOUM

Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió. El factor f tindrà el valor 1 per a
superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 ha i el valor 2,43 per a superfícies de càlcul iguals o
inferiors a 4 ha.

Creixement Proposat POUM La Pobla de Lillet
10,88 Ha

Superfície de l’extensió urbana proposada pel POUM de La Pobla de Lillet
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Font: Elaboració pròpia

Es considera la superfície urbana existent aquella definida com a sòl urbà segons el Refòs
de planejament (21,02hes)
L’extensió que permet el PTPP és de 15,33hes, i el POUM delimita un total d’àrees en sòl
urbà no consolidat, considerades com a nous creixements, de 10,88hes, inferior del que
admet el Pla territorial. No obstant, cal remarcar que, la proposta de POUM en cap cas
supera la superfície de la delimitació de sòl urbà del planejament vigent, sinó que l’ajusta
per regularitzar-la i ordenar-la.

Per tot l’esmentat anteriorment, l’estratègia de creixement que proposa el POUM s’ajusta
a la lògica de compacitat urbana i mobilitat sostenible. La proposta s’adequa amb
l’objectiu de minimitzar l’ocupació del sòl, plantejat tant en el planejament territorial com
en els informes de sostenibilitat ambiental i territorial.
En aquest sentit, es considera un municipi amb escassa complexitat urbanística, que
només distingeix entre sòl urbà i urbanitzable. Les determinacions d’un POUM d’aquestes
característiques queda regulat per l’article 59.2 del TRLU.
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3. RESUM DE DETERMINACIONS DEL POUM DE LA POBLA DE LILLET

3.1.Descripció de les característiques bàsiques del Pla
El model de creixement d’aquest nou pla ha de regenerar els teixits interns del nuclis,
compactar els creixements proposats, diversificar els usos i les activitats, interrelacionar el
municipi amb el paisatge rural, aprofitar la situació de La Pobla de Lillet dins la comarca, i
activar polítiques públiques de la gestió del sòl i de l’habitatge.

En els següents apartats es desenvolupa aquest model amb operacions molt concretes:
1. Adaptació del model proposat a les determinacions del PT parcial de les Comarques
Centrals
Els creixements proposat compleixen les determinacions del PTPCC en quan a l’assignació
d’una estratègia de creixement moderat pel municipi. L’article 3.7 permet una extensió
urbana màxima que el POUM pot proposar és orientativament la que resulti de l’aplicació
de la següent expressió: E= 30*A*f/100. El que bé a dir que pot estendre’s un 30% de la
superfície urbana actual.
2. Integració i coherència urbana
El POUM aposta per la compactació del nucli urbà integrant al conjunt d’estructures del
municipi, aquells sòls urbans que encara no estan consolidats, totalment definits o
presenten algun dèficit que el planejament vigent no ha resolt. Cal estudiar cada àmbit
cercant els motius i circumstàncies que han originat aquesta situació i s’hauran de donar
respostes concretes en cada cas, mitjançant estratègies d’optimització dels teixits,
reestructuració interna o preservació dels espais lliures i elements representatius, fins
aconseguir que completin el seu desenvolupament i/o urbanització.
3. Protecció paisatgística i de la identitat del municipi
El model aposta per la qualitat urbana i la preservació dels espais oberts. .Amb caràcter
general, es prohibirà construir en terrenys amb pendent superior al 20%, evitant la seva
urbanització tot conservant les seves característiques. També es replantejarà el model de
tipologia edificatori definint els paràmetres i establint com alçada màxima al municipi de
planta baixa i tres plantes, permetent-se la planta sotacoberta.
4. Millora de la mobilitat general en el nucli urbà
Es proposa la millora de les connexions viàries donant continuïtat als carrers dins el nucli
que actualment no donen sortida i dotar d’un nou accés al barri de les Coromines.
S’estableixen noves reserves de places d’aparcament per a les noves edificacions.

3.2.El sòl urbà consolidat

El POUM aposta per mantenir l’ordenació del sòl urbà consolidat, adequant les claus a les
proposades per la Generalitat de Catalunya en el document “Sistematització del
planejament urbanístic. Codis d’identificació en el planejament urbanístic. Gener 2008” i
incorporant algunes determinacions que actualment no estaven regulades.
També delimita àmbits de gestió amb la finalitat de completar la urbanització i efectuar
les cessions que faltin per fer en aquells sòls
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3.3.El sòl urbà no consolidat
El POUM assigna aquesta classificació a aquelles àrees urbanes no desenvolupades, en
les quals no hi ha hagut cap procés de transformació i que cal encara ordenar-les.
Aquestes àrees s’inclouen dins de sectors i àmbits de gestió que tenen com a finalitat la
reordenació d’aquests àmbits per tal de garantir la continuïtat del teixit urbà afavorint
sobretot la millora de la mobilitat i dotant, a la vegada, de nous sistemes d’espais lliures i
equipaments necessaris per al municipi.
La delimitació dels àmbits de planejament proposats s’ajusta al màxim a la topografia i a
l’estructura de la propietat del sòl per tal de fer possible la viabilitat del seu
desenvolupament.
Els objectius es resumeixen en:
-

Ajust i completament en els límits del sòl urbà a través dels àmbits existents

-

Transformació d’usos d’aquells sòls dins la trama actualment en desús

-

Completar les obres d’urbanització

-

Millora de l’accessibilitat i les comunicacions

-

Obtenció de nous espais públics de continuïtat.

-

Adequació de les tipologies i densitats actuals del nucli

-

Potenciar les connexions internes del nucli

-

Obtenció de nous espais d’aparcament

3.4.El sòl no urbanitzable
Els objectius establerts per l’ordenació del Sòl No Urbanitzable s’han definit amb la voluntat
de garantir la protecció i la conservació del paisatge i del medi natural del sòl no
urbanitzable. La proposta d’ordenació del Sòl No Urbanitzable es planteja amb criteris de
continuïtat geogràfica amb l’objectiu de potenciar els corredors ecològics i biològics i, per
tant, potenciar la connectivitat i la permeabilitat ecològica, tant en els espais lliures com
en les zones urbanes.
Els objectius específics per al sòl no urbanitzable es centren en:
-

Protegir les zones determinades com a àrees de protecció del Pla territorial de les
Comarques Centrals. tenint en compte els espais inclosos dins el programa PEIN de
la Generalitat de Catalunya, així com les zones que el planejament vigent
actualment de la Pobla de Lillet qualifica com a sòl no urbanitzable de protecció.

-

Preservar aquells punts d’interès característics del paisatge (edificacions, camins,
fonts, vistes, indrets curiosos...)

-

Adequació de la normativa del sòl no urbanitzable per assegurar-ne la correcta
implantació d’usos prioritzant i flexibilitzant la implantació d’activitats turístiques

-

Preservar i potenciar la xarxa rural de camins, GR, PR, senders i camins ramaders.

-

Millora de la senyalització de l’accés i sortida del municipi (amb la correcta
senyalització d’elements d’interès patrimonial, paisatgístic,...)

3.5.El règim del sòl
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La classificació urbanística del sòl revisa la classificació vigent segons el planejament
general de 1985 (NNSS), atenent als criteris del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, de la
llei 3/2012 de modificacions de la llei, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme i als propis objectius urbanístics de la present revisió
de planejament municipal de La Pobla de Lillet
La seva delimitació es fixa als plànol de Règim del sòl, els quals indiquen també els sectors
sotmesos a Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà i Sectors corresponents a Plans de
millora urbana.

POUM AI
SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent
SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

Sòl Urbanitzable

SOSTRE

HABITATGES

319.005 m2

255.652 m2

1.355 u.

202.686 m2

205.466 m2

1.100 u.

5.022 m2

10.668 m2

73 u.

116.319 m2

39.518 m2

182 u.

0 m2

0 u.

SUP - Sòl Urbanitzable delimitat

0 m2

0 u.

SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

0 m2

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

51.080.995 m2

51.400.000 m2

Font: Elaboració pròpia

255.652 m2

1.355 u.
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Font: Règim del sòl POUM.
Elaboració pròpia

3.6.Sistemes

3.6.1. Sistema de comunicacions
El model viari actual de la Pobla de Lillet és el resultat de l’aplicació de les Normes vigents,
del desenvolupament del planejament derivat i de l’execució dels sectors de gestió, per
tant, un model molt deficitari i amb moltes mancances degut al poc desenvolupament
urbanístic que hi ha hagut que no ha permès resoldre els problemes bàsics. A nivell
general la Pobla de Lillet té un problema d’accesibilitat, ja que tot penja de la carretera
B-402.
La xarxa viària de la Pobla de Lillet s’estructura bàsicament a través de la carretera B-402
que travessa el nucli d’oest a est.
El carrer del Carrilet o Ferrocarril es correspon a la traça del ferrocarril i connecta amb la
part nord del nucli, és a dir les antigues fàbriques i els jardins Artigas. Aquest carrer és molt
estret en molts punts fins al punt de impedir el pas de dos cotxes simultàniament.
El carrer del Pontarró també connecta amb la part nord del nucli des de la carretera B402, fins creuar-se amb el carrer del Ferrocarril. També presenta seccions força estretes
El barri del Firal és el que està millor connectat i té un traçat de carrers més amples.
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El barri del Regatell i el barri de les Coromines pengen del carrer del Regatell. En el cas del
barri de les Coromines acaba sent un cul de sac, com s’ha esmentat en l’anàlisi
d’aquesta memòria.
Cal assenyalar que, moltes de les actuacions previstes pel POUM en relació al barri de les
Coromines i del Regatell, estan contemplades dins les actuacions del Projecte
d’intervenció integral del barri de les Coromines, dins el marc del Pla de barris, aprovat
per convocatòria del 2008 per la Generalitat de Catalunya.

En concret el Pla preveu les següents actuacions:
1. Nova vialitat i connexions tan rodades com peatonals:
-

-

-

Nova connexió rodada des del barri de les Coromines fins a la B-402 a través
d’un pont que travessi el riu Llobregat. Connexió amb la B-402 a través d’una
rotonda.
Nova connexió peatonal des del PMU-2 La Caseta fins al PMU-3 enllaçant per
darrere l’antiga fàbrica de Cal Costa a través d’una passera-pont que travessi
el riu Llobregat.
Nova connexió peatonal de les dos bosses actuals d’aparcament a l’entrada
del poble
Nova connexió peatonal des de l’antic Escorxador fins a l’antic cinema i plaça
de l’Ajuntament (actuació inclosa dins el PAU-A.)
Nova connexió peatonal des del Carrer Pontarró fins al carrer de la Pujada del
Casal (actuació inclosa dins el PAU-4)
Nova connexió peatonal des del carrer del Perdut a la Plaça de Sant Isidre
Nova connexió directa de la carretera B-402 amb el camí que va a Falgàs per
tal d’alliberar l’actual carretera que travessa Ca la Xesa.
Continuació dels carrers 6e i 8e de les Coromines per enllaçarlos amb el camí
de Llevant.

2. Millores en l’accessibilitat i la urbanització :
-

-

-

Millora de l’accés a Cal Branca i de la seva urbanització (inclosa dins el PMU-7)
Ampliació del carrer ubicat al costat de la zona esportiva, per sobre del carrer
de la Comafiguera, per tal de donar-li continuïtat quan s’executi l’actual PAU1
Ampliació dels carrers de la pujada de Sant Antoni, del camí Ral de Monestir i
al camí de Llevant del barri de les Coromines, per tal de d’enllaçar amb el nou
accés proposat.
Millora de l’accessibilitat i la urbanització a la zona esportiva
Millora de la urbanització de l’actual accés al sector de Vinya de Quintana
(sector industrial inclosa dins el PMU-1)
Millora i regulació del camí que connecta la carretera B-402 per el pont d’acer
per Cal Costa fins al carrer de l’Escorxador (inclosa dins el PMU-6)
Millora de l’accés per la vora del riu, a l’aparcament ubicat on està l’antic
escorxador , just per sota del camí de l’Escorxador.
Eixamplament del vial en el punt on es troba l’aparcament dels jardins Artigas,
al davant de l’actual fàbrica de Cartró.
Connexió des del carrer d’Antoni Costa a l’antic cinema a través del pont de
ferro existent (aconseguir la propietat pública a través del PAU-A)
Continuació del passeig d’entrada al poble a través de l’ampliació de les
voreres (actuació inclosa dins el PAU-9)

3. Aparcaments:
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Al llarg de la carretera B-402 : Qualificar correctament l’actual bossa
d’aparcament just a l’entrada
Al barri de les Coromines, al llarg de la pujada de Sant Antoni
Transformar l’espai de l’antic escorxador en aparcament. Aquest espai estaria
connectat amb l’actual aparcament que dona a la carretera a través d’una
passarella peatonal.
Al llarg del carrer Salvador d’en Torreals, després del nou pavelló.

4. Potenciar els recorreguts per a vianants en la mesura que sigui possible, bé ampliant les
voreres, bé preveient una secció més ampla en els carrers nous o bé arreglant i
connectant espais existents:
-

Des de el nou pavelló fins al parc Artigas
Al barri de les Coromines, pel perímetres nord i preveure en l’ampliació dels
vials perimetrals un espai de passeig
A l’entrada del poble, a Cal Xeró, permetre la continuació del passeig
peatonal
Des de l’estació del ferrocarril de la carretera B-402 fins a la plaça de
l’ajuntament
Millora dels camins rurals existents, el seu condicionament i la seva senyalització

3.6.2. Sistema d’equipaments

En línies generals, la Pobla de Lillet és un municipi ben dotat pel que fa a equipaments
comunitaris i segons l’anàlisi en la memòria d’informació, segons les dinàmiques
demogràfiques dels pròxims 15 anys no hi ha una forta demanda d’equipaments. Tot i així,
el Pla planteja unes previsions relacionades amb els futurs creixements en proximitat als
sistemes d’equipaments existents i que garanteixin una bona accessibilitat des de
l’estructura local.
El futur desenvolupament dels àmbits de polígons d’actuació en sòl urbà previstos pel
POUM generarà sòl amb destí a equipaments comunitaris, que serà el propi municipi qui
en definirà el seu ús en funció de les seves necessitats.
En relació als equipaments educatius, es mantenen els existents ja que cobreixen les
necessitats actuals del municipi i les de les previsions demogràfiques.
Els equipaments sanitaris es mantenen sense millores en la seva evolució, ja que pel que
fa a les dinàmiques demogràfiques previstes, no es planteja nous dimensionats pel que fa
a centres d’atenció primària.
Pel que fa els equipaments esportius, en l’actualitat no s’han detectat mancances. El
POUM planteja la doble funcionalitat de l’equipament del pavelló per tal de poder-lo
utilitzar com a equipament social tipus sala polivalent. També es preveu la millora de
l’accessibilitat a l’actual zona esportiva formada per piscines i pistes de bàsquet i futbol,,
com s’ha esmentat en el punt anterior.
En referència als equipaments administratius no s’han detectat mancances.
En relació als equipaments culturals i socials, el POUM planteja la reconversió de l’antic
cinema en un equipament públic social. Per altra banda, el POUM proposa adaptar
l’actual oficina de turisme com a equipament de casal de barri per els barris del Regatell i
de les Coromines.
El POUM preveu només un nou sòl d’equipament previst en polígons i sectors de
planejament. En concret dins el PMU-5 Cal Barnola, previst com a futur equipament de
barri per a les Coromines de 1.152,50m2 de superficie.
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A la vegada i com ja s’ha esmentat, actualment l’Ajuntament de la Pobla de Lillet
disposa d’una gran peça de 8.889,05m2 de superfície situada a l’entrada del nucli fent
front a la carretera B-402,

3.6.3. Sistema d’habitatge dotacional
Aquest sistema comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els
requeriments temporals de collectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides i especificades en la
memòria social d’aquest POUM.
Aquest Pla preveu una reserva en la parcella municipal qualificada actualment
d’equipament administratiu, que es correspon amb el Xalet d’Icona.

3.6.4. Sistema d’espais lliures

En relació als espais lliures, el POUM es centra en optimitzar els existents i en planteja de
nous previstos dins els àmbits i sectors de planejament.
En relació als espais existents, requalifica aquells que no en desenvolupen la funció, com
és el cas de l’espai a l’entrada del nucli que actualment és un aparcament. També hi ha
un altre espai dins el Firal, al qual no s’hi pot accedir i que en conseqüència no pot
desenvolupar la funció d’espai lliure.
Pel que fa al Parc de l’Artigas i al de la Font de la Magnèsia, el POUM els deixa com a sòls
privats protegits en sòl no urbanitzable, però manté l’ús públic tal i com indiquen les
actuals Normes. En la documentació del POUM s’adjunta un conveni entre l’Ajuntament i
la propietat.

Per altra banda, tal i com estableix l’article 58.1f) :
“Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim,
a la proporció de 20m2 cada 100m2 de sostre admès pel planejament urbanístic
residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. Aquest estàndard mínim no
és aplicable als plans d’ordenació urbanística municipal de municipis que tinguin una
població inferior a tres mil habitants i d’escassa complexitat urbanística, que només
distingeixen entre sòl urbà i no urbanitzables, amb el benentès que aquests plans han
d’efectuar una reserva de sòl que sigui adequada a les necessitats del municipi”
En aquest sentit, aquest POUM queda exempt de complir amb aquest estàndard mínim.

3.6.5. Sistema d’infraestructures de serveis
Aigua

Els nous desenvolupaments previstos s’hauran d’adequar a la disponibilitat de recursos
hídrics i, en la mesura del possible, aquesta disponibilitat es garanteixi en un marc de
sostenibilitat (especialment pel que fa a l'obtenció del recurs i a la seva gestió).
Els projectes d’urbanització hauran de fer estudis més aprofundits i hauran d’aportar
certificats de garantia de subministrament,, així com les consideracions i determinacions
de l’organisme competent, l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Per altra banda, caldrà adoptar mesures per a protegir els recursos hídrics autòctons i
s’hauran d’adoptar mesures (normatives i d'altra naturalesa) en el planejament derivat
per a assolir consums sostenibles d'aigua (foment de l'estalvi i la reutilització).
Pel que fa a les dades del consum d’aigua del municipi, no se’n disposen i per tant es
pren la dada standard de 220 l/habitant dia, dada general de referència de l’ACA per la
dotació d’un habitatge.
Així, si el desenvolupament del POUM comporta un augment de 404 nous habitants,
s’estima que poden consumir 81.608 litres diaris d’aigua, que suposa un increment anual
de 29.786 m3 d’aigua d’abastament.
Caldrà que l’empresa gestora del servei d’aigua, garanteixi aquest recurs pels
desenvolupaments previstos al POUM, com estableix la normativa vigent del nou
planejament,
Sanejament

la Pobla de Lillet disposa de depurada biològica des del 2011 amb una capacitat de
3.500 persones equivalents. El volum d’aigües residuals generalment es correspon al volum
d’aigües d’abastament consumides al municipi. Pel que sembla que les infraestructures
actuals de sanejament tindrien capacitat per la població prevista amb el
desenvolupament del nou planejament.
Malgrat tot, caldrà que l’empresa gestora de les infraestructures garanteixi la suficiència
d’aquesta pel tractament de les aigües residuals que s’estima que es generaran amb el
desenvolupament del POUM.
Residus (Gestió dels materials i els residus en la urbanització i edificació)

S‘implantaran els serveis tècnics ambientals amb els sistemes de disseny urbà adients per
a potenciar, a nivell local, la recollida selectiva dels residus i les possibilitats de reutilització
i reciclatge. La previsió del nombre, dimensionament i localització de les àrees
d’aportació de residus i de recollida selectiva dels mateixos haurà de ser feta per part
dels desenvolupaments urbanístics. Es promouran mesures en els edificis la previsió
d’espais i installacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les
operacions de gestió dels mateixos.
Els desenvolupaments previstos s’hauran d’adequar a la disponibilitat de recursos
energètics. També s’hauran d’adoptar mesures per a fomentar i incrementar la producció
d'energia a partir de recursos autòctons i de caràcter renovable amb l’objectiu
d’incrementar progressivament el percentatge de les fonts energètiques autòctones i
renovables en la satisfacció de la demanda local d'energia, en especial l’energia
fotovoltaica.
Segons les dades obtingudes de l’Agència Catalana de Residus (AC) a l’any 2011 per
part de la població de la Pobla de Lillet es va generar 1,39 kg de residus / hab /dia, una
dada una mica més alta que la mitjana de la comarca (1,32) i que Catalunya (1,38).
Si s’utilitzen les dades del 2011 per a estimar la generació de residus potencials per part
dels nous habitants que ocuparan els nous habitatges previstos pel POUM es determina
que la generació de residus municipals pots augmentar en: 561’56 kg/dia.

Consum energètic

Tenint en compte l’augment total d’habitatges i un consum estimat de 9,2 kw/habitatge,
dada la referència habitual per donar subministraments als habitatges nous, seria
necessari subministrar 1.674’4 kw d’energia.
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Caldrà garantir aquest subministrament d’energia en els nous sectors de
desenvolupament, a través de la infraestructura actual. Si fossin necessàries noves
infraestructures per garantir el subministrament elèctric, caldrà que aquestes minimitzin el
seu impacte ambiental sobre el territori aplicant mesures d’integració paisatgística.

Comunicació i informació

S’han de promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques respecte als
assentaments de les telecomunicacions, en especial de la telefonia mòbil. Regular i
ordenar els elements i les installacions emissores de radiacions electromagnètiques en
base el principi de precaució i les normatives vigents, per a minimitzar els seus efectes
negatius sobre el paisatge i els éssers vius. Les noves installacions que es plantegin hauran
de presentar una documentació justificativa d’aquesta no afecció o minimització dels
seus efectes negatius.

3.7.L’habitatge
Segons les projeccions de població, ens trobaríem en un creixement acumulat fins al 2026
que podria oscillar entre el -11,11% per a l’escenari més baix i el 0,43% per a l’escenari
més alt.
La població real de la comarca del Berguedà l’any 2013 va ser de 40.484 habitants i el
2014 va ser de 40.139 habitants que es situa a cavall de les dades estimades en l’escenari
mitjà i alt de la projecció de població.
D’acord amb l’apartat 2.4.1 de la memòria d’informació d’aquest POUM, es preveuen
unes projeccions de població que oscillen entre 1066habitants (escenari baix ) i
1150habitants (escenari alt) per l’any 2026.

En relació al municipi de La Pobla de Lillet i segons l’estimació de població, el POUM
preveu un total de 1.355 habitatges que, d’acord amb l’apartat 2.7.2.1 d’aquesta
memòria, es distribueixen segons:
-

1.100 habitatges existents (segons dades Idescat)

-

73 habitatges en solars buits (segons treball de camp i aplicant els
paràmetres urbanístics)

-

136 habitatges dins d’àmbits de gestió en sòl urbà no consolidat (PAUs)

-

46 habitatges en un sector de pla de millora urbana en sòl urbà no
consolidat (PMUs)

Es consideren habitatges de nova implantació aquells subjectes a polígons d’actuació
urbanística en sòl urbà no consolidat (PAUs) i els sectors subjectes a plans de millora
urbana (PMUs) que tinguin per objecte alguna de les finalitats de l’article 70.2.a.
En aquest sentit el nombre total d’habitatges de nova implantació que proposa el POUM
és de 182 habitatges (136 + 46)

Per altra banda, si tenim en compte que la dimensió mitjana de les llars per a l’any 2011
és de 2,23 persones, segons font de l’Idescat, i els habitatges de nova implantació són
182, obtenim que els futurs creixements del POUM poden generar un creixement
poblacional de 404 habitants.
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Les dinàmiques demogràfiques de La Pobla de Lillet dels darrers anys, així com el marc
actual de recessió econòmica i les perspectives que es preveuen pels propers anys (amb
la millora de l’activitat econòmica) fa que es fixi l’escenari demogràfic mitjà, que estima
una població de 1.123 habitants per l’any 2.026.
En aquest context, l’augment de població que origina el creixement urbanístic és superior
a les previsions de les projeccions de població d’escenari alt. No obstant, s’ha de tenir en
compte que l’actual escenari de recessió econòmica és temporal i que s’ha de disposar
d’una correcta oferta d’habitatge per donar resposta als futurs creixements poblacionals
fruit de la recuperació dels mercats que es preveuen pels propers anys, que propiciïn una
reactivació de les dinàmiques migratòries

En relació a l’habitatge de protecció, el POUM no preveu la reserva del 30% del sostre
residencial per a habitatge de protecció, atès el que especifica en l’article 57.3 del TRLU:
“.....Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística
municipal següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic determini una
altra cosa:
a)Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen entre
sòl urbà i no urbanitzable. “

Els Habitatges de Protecció Oficial construïts a La Pobla de Lillet fins a l’actualitat són un
total de 48, segons dades de l’Idescat..Tal i com es justifica en la memòria social d’aquest
POUM, la demanda d’Habitatges de Protecció Oficial segons els càlculs i estimacions
realitzades queda coberta.

3.8.La qualificació del sòl no urbanitzable
El POUM estableix les següents qualificacions pel que fa el sòl no urbanitzable:
- Sòl de valor natural i de connexió, clau 25, distingint les subzones:
•

Espais d’interès natural (PEIN), Xarxa Natura 2000 I ENPE , clau 25a

•

Zones Humides,, clau 25b

- Sòl de protecció especial d’interès natural, clau 24, que recull els espais de valor
paisatgístic i ecològic de valor.
- Sòl de protecció dels prats i matollar de valor clau 23, que recull els sòls protegits dels
prats de muntanya.
- Sòl de protecció forestal i d’interès paisatgístic clau 22, que recull el forest d’utilitat
pública
- Sòl de protecció agrícola, clau 21,distingint les subzones:
•

Protecció de conreus , clau 21a

•

Protecció horts familiars clau 21b

- Sòl de protecció preventiva, clau 20
- Sòl d’activitats autoritzades, clau 26, que recull les activitats permeses existents com és el
càmping de l’Espelt i les installacions de la Sala

Els sòls de valor natural i de connexió Inclouen aquells sòls en què concorren valors que
justifiquen un alt grau de protecció per tal de preservar-los de transformacions que els
puguin afectar. Comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció establerts
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en la normativa sectorial.
El POUM de la Pobla de Lillet delimita els espais d’interès natural que s’especifiquen a
continuació, que coincideixen amb els espais de Xarxa Natura 2000:
•

PEIN de les Guilleries

•

Espai Xarxa Natura del Prepirineu Central Català

Els sòls de protecció especial d’interès natural conté aquells sòls integrats per espais
d’interès natural i paisatgístic que realitza una funció important com a connector
ecològic per la seva disposició estratègica garanteix el manteniment, desplaçaments i
desenvolupament de les espècies. També es qualifiquen dins aquests sòls el Parc de
l’Artigas i Font de la Magnèsia.

Els sòls de protecció de prats i matollar de valor, compren els prats de muntanya que han
servit tradicionalment per pastura.

Els sòls de protecció forestal i d’interès paisatgístic comprèn aquells terrenys que pels seus
valors forestals, paisatgístics i naturals, cal que estiguin preservats del procés
d’incorporació a les àrees urbanes i s’han de protegir de la seva degradació, de forma
molt acurada per tal que no perdi els seus valors actuals. Comprèn les àrees ocupades
pel bosc, així com les rieres, torrents i els seus entorns.

Els sòls de protecció agrícola, comprenen aquells sòls amb ús principalment agrari que
contenen els terrenys de conreus i horts actuals.

La zona de serveis comprèn els sòls ocupats per installacions destinades a l’ús industrial i
serveis en règim de funcionament i activitats diverses com és l’actual dipòsit d’aigua, la
zona de les plaques fotovoltaiques, les Estacions transformadores (E.T)

3.9.Desenvolupament i gestió

La delimitació dels àmbits de planejament responen principalment a la voluntat de
transformació dels teixits centrals obsolets ja plantejats en l’antic planejament, vinculats a
la reorganització i ajust dels límits del nucli on es concentren les grans actuacions del Pla.
El Pla preveu un total de 23 figures dels quals 15 són àmbits de gestió (PAU) en sòl urbà
consolidat com en no consolidat, 7 són sectors (PMU) en sòl urbà no consolidat i 1 Pla
especial en sòl no urbanitzable en l’àmbit del xalet del Catllaràs.
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Font: Proposta POUM AI.
Elaboració pròpia

Sectors i polígons en sòl urbà
En aquells àmbits de sòl urbà consolidat i no consolidat pels quals es delimiten Polígons
d’actuació urbanística segons sigui per la seva execució o per el seu desenvolupament.

Pel que fa a l’execució la figura adoptada és la del polígon d’actuació. El polígon
d’actuació és l’àmbit en el que s’estableix el corresponent repartiment de beneficis i
càrregues derivades del planejament i s’estableixen les següents determinacions:
1. Es concreten els objectius segons siguin en sòl urbà consolidat o no consolidat:
-

En el sòl urbà no consolidat la finalitat serà de completar el teixit urbà, o bé
acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació
urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació de subsòl
o de sanejament de poblacions i altres similars.

-

En sòl urbà consolidat la funció serà bàsicament la de completar o acabar
la urbanització i regular la composició volumètrica i de façanes.

2. Es detalla l’ordenació urbanística del sòl i es fixa els paràmetres urbanístics
necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació, establint les
determinacions adients conforme la Llei d’Urbanisme pel que fa l’ordenació
de volums.
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3. Es precisa conforme determina la Llei les característiques i el traçat de les obres
d’urbanització bàsiques.
4. Es concreta el sistema d’actuació previst essent la reparcellació el més comú
en les seves diferents modalitats.

El Pla delimita els següents polígons d’actuació urbanística (PAU) dins el sòl urbà no
consolidat, entenent que aquest sòls encara s’han de transformar, és a dir que l’objecte
dels quals és la reforma interior, la remodelació urbana, la transformació d’usos, la
reurbanització o completar el teixit urbà sempre i quan comportin el desenvolupament o
la reconversió del model urbanístic de l’àmbit:

ÀMBIT

RÈGIM SÒL

SUPERFÍCIE

ÚS
Dominant

(m2)

Sostre TOTAL

(m²st/m²sl)

Nº Hab.

(m2st)

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-1

del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)

SUNC

4.842,36 m²sòl

Residencial

0,50

2.421,10 m²st

12 hab.

PAU-2

Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)

SUNC

2.413,14 m²sòl

Residencial

0,96

2.318,36 m²st

22 hab.
26 hab.

PAU-3

Les Planes (antiga UA-3)

SUNC

4.593,83 m²sòl

Residencial

0,58

2.664,42 m²st

PAU-4

Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)

SUNC

675,20 m²sòl

Residencial

1,04

705,00 m²st

5 hab.

PAU-5

Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)

SUNC

11.216,53 m²sòl

Residencial

0,61

6.873,00 m²st

48 hab.

PAU-6

Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)

SUNC

1.664,75 m²sòl

Residencial

0,61

1.020,00 m²st

10 hab.

PAU-7

Ampliació fàbrica

SUNC

2.982,92 m²sòl

Industrial

0,54

1.605,22 m²st

0 hab.

PAU-8

Plaça del cinema

SUNC

562,25 m²sòl

Residencial

PAU-9

Cal Xeró

SUNC

4.440,36 m²sòl

Residencial

0,18

PAU-10

L'escorxador

SUNC

273,90 m²sòl

Residencial

0,66

TOTAL PAU

33.665,24 m²sòl

l'existent (775,25m2)

8 hab.

792,18 m²st

4 hab.

180,00 m²st

1 hab.

19.354,52 m²st

136 hab.

Font: Elaboració pròpia

A continuació es detallen les delimitacions i objectius principals dels diferents polígons
d’actuació urbanística:

PAU-1 del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)
Polígon situat al nord del nucli entre el camí del Castellar i l'actual Camaré.
L’objectiu és donar continuïtat al carrer d'en Pau Casals i completar el teixit urbà.

PAU-2 Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)
Polígon situat al centre del nucli, entre els carrers Natzaret, Coma Figuera i el Ferrocarril.
L’objectiu és completar el teixit urbà i dotar al nucli d'un espai lliure que alhora connecti
els dos carrers

PAU-3 Les Planes (antiga UA-3 definida per les NNSS)
Polígon situat a l'extrem oest del nucli urbà, donant front al carrer Toses, carrer d'entrada
al poble just per on transita el tren turístic.
L’objectiu és completar el teixit urbà i dotar d'un nou accés que connecti el carrer Toses
amb el carrer de la Unió que condueix al centre del poble. També preveure la connexió
peatonal entre el nou carrer i la carretera de les Tosses enllaçant amb els carrers Soledat i
Perdut, alhora que preveient uns retorns al final de cada carrer.

Document Síntesis

Aprovació Inicial

PAU-4 Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)
Àmbit entre el carrer Pontfarró i la Pujada del Casal
L’objectiu és ampliar el carrer de Pontfarró i dotar d'un espai de plaça i camí peatonal
que connecti la Pujada del Casal amb el carrer Pontfarró i el poliesportiu existent.

PAU-5 Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)
Polígon situat a l'est del poble, limita al nord amb la carretera B-402, al sud per el riu
Llobregat, a l'oest per terrenys destinats a horts i a l'est per sòl no urbanitzable.
L’objectiu és millorar l'enllaç entre l'actual carretera B-402 i el futur vial que connectarà
amb el barri de les Coromines. Completar el teixit amb tipologies que s'adaptin a la
topografia i preservar els terrenys pròxims al riu i a la carretera com a espais lliures

PAU-6 Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)
Polígon situat al centre del barri de les Coromines.
L’objectiu és donar continuïtat als vial existent carrer 6e de les Coromines. Dotar d'un
equipament i plaça al barri.

PAU-7 Ampliació fàbrica
Polígon situat al nord del nucli, just davant de l'actual fàbrica de cartró.
L’objectiu és reconèixer un espai de magatzem existent pertanyent a la fàbrica de paper.
Ampliar del vial i dotar de places d'aparcament relacionades amb els jardins Artigas i
amb el nou vial bypass provinent de Cal Pujol.

PAU-8 Plaça del cinema
Poligon situat al sud del nucli urbà al llarg del carrer l'Escorxador i limitat per el riu Llobregat
i el sòl no urbanitzable. Conté un edifici abandonat qualificat per les NNSS com a industrial
o magatzem.
L’objectiu és transformar els usos actuals en residencial tot mantenint l'edificació existent.
Millorar la urbanització de l'entrada a l'edifici i en relació amb la placeta on dona l'antic
cinema

PAU-9 Cal Xeró
Àmbit ubicat a l'entrada del poble per sobre de la carretera B-402 colindants a Cal Xeró
L’objectiu és preservar el màxim aquest espai com a verd privat i ampliar les voreres al
llarg de la carretera B-402 com a passeig d'entrada al pobl
PAU-10 L'escorxador
Àmbit ubicat on es troba l'antic escorxador i en una zona que es fa servir a l'actualitat
d'aparcament públic.
L’objectiu és aconseguir la finca que dona front al carrer de l'Escorxador com a espai
d'aparcament per tal de donar continuïtat a la peça d'aparcament existent.
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Pel que fa als polígons d’actuació urbanística (PAU) dins el sòl urbà consolidat, el Pla
delimita aquells àmbits en la que no hi ha cap actuació de transformació, ni canvi d’usos
sinó que són sòls urbans als quals només queda pendent acabar o completar la
urbanització o la cessió d’algun vial.

Es delimiten els següents àmbits:
ÀMBIT

RÈGIM SÒL

SUPERFÍCIE

ÚS
Dominant

Sostre TOTAL

Nº Hab.

POLÍGONS DE DOTACIÓ I URBANITZACIÓ (no hi ha ni nou sostre ni transformació d'usos)
PAU-A

Cinema

SUC

656,50 m²sòl

Equipament

PAU-B

Les Coromines-1

SUC

337,36 m²sòl

Vialitat

PAU-C

Les Coromines-2

SUC

629,55 m²sòl

Vialitat

PAU-D

El Firal

SUC

107,75 m²sòl

Vialitat

PAU-E

Plaça Sant Isidre

SUC

42,00 m²sòl

Residencial

TOTAL P-DOT

1.773,16 m²sòl

l'existent (424,80m2)

27,52 m²st
27,52 m²st

Font: Elaboració pròpia

PAU-A Cinema
Polígon situat al centre del poble, just en els terrenys que contenen l'antic cinema
L’objectiu és reconvertir l'antic cinema en un equipament social públic per al nucli.
Obtenir com a pas públic l'actual pont que travessa el riu per tal de connectar-ho per
una banda amb l'espai de l'equipament i per l'altra amb l'àrea d'aparcament existent al
costat de l'antic escorxador.

PAU-B Les Coromines-1
Polígon situat al barri de les Coromines en els terrenys on desemboquen els carrers 1er,
2on i 3er de les Coromines.
L’objectiu és La obtenció d'aquests sòls per tal de donar continuïtat a tots aquests carrers
a través d'un vial perimetral que els connecti.

PAU-C Les Coromines-2
Polígon situat al barri de les Coromines en els terrenys on desemboquen els carrer 8è de
les Coromines.
L’objectiu és La obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de donar continuïtat al
carrer 8è de les Coromines.

PAU-D El Firal
Polígon situat al barri del Firal i conté uns terrenys qualificats de vialitat segons les NNSS just
al costat de l'antiga caserna.
L’objectiu és La obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de crear un pas que
connecti amb la carretera BV-4031.

PAU-E Plaça de Sant Isidre
Polígon situat al davant de la Plaça Sant Isidre en uns terrenys que també donen fornt al
carrer del Perdut.

Document Síntesis

Aprovació Inicial

L’objectiu és la obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de crear un pas peatonal
que connecti la plaça amb el carrer Perdut.

En relació als plans de millora urbana, el POUM delimita 7 sectors de planejament:

ÀMBIT

RÈGIM SÒL

SUPERFÍCIE

ÚS
Dominant

(m2)

Sostre TOTAL

(m²st/m²sl)

Nº Hab.

(m2st)

PLANS DE MILLORA URBANA

PMU-1

Vinya del Sastre

SUNC

10.501,60 m²sòl

Industrial

0,81

PMU-2

La Caseta

SUNC

13.322,51 m²sòl

Turístic/Serveis

0,20

PMU-3

Cal Costa

SUNC

6.050,88 m²sòl

Transformació

8.462,75 m²st
2.664,50 m²st
l'existent (3,700m2)

PMU-4

Carretera Castellar de N'Hug

SUNC

5.647,02 m²sòl

Serveis

0,50

2.823,51 m²st

PMU-5

Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)

SUNC

11.600,00 m²sòl

Residencial

0,60

6.960,00 m²st

PMU-6

Cal Pujol

SUNC

13.204,10 m²sòl

Transformació

l'existent (9,700m2)

PMU-7

Ca l'Artigas

SUNC

22.327,93 m²sòl

Transformació

l'existent (13,980m2)

TOTAL PMU

82.654,04 m²sòl

48.290,76 m²st

46 hab.

46 hab.

PMU-1 Vinya del Sastre
Àmbit discontínuo situat a continuació de l'actual peça industrial, a l'entrada del poble
just per sobre de la carretera B-402
L’objectiu és permetre l'ampliació de l'actual peça industrial en funcionament. Millorar el
seu accés.

PMU-2 La Caseta
Àmbit ubicat just a l'entrada del poble després de l'estació de ferrocarril i limitat per la
carretera B-402 i el riu Llobregat.
Amb l’objectiu de millorar l'accessibilitat en aquest punt d'entrada al poble, preveient un
eixamplament de les voreres i un accés per vianants a mode de passeig que travessi el riu
a través d'una passera i connecti amb el nucli per darrera de Cal Costa. Oferir una oferta
turística per al poble.

PMU-3 Cal Costa
Àmbit ubicat just a l'entrada del poble per la carretera B-402 que conté els terrenys on es
situava l'antiga fàbrica de Cal Costa, actualment en estat d'abandonament.
Permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment d'industrial per donarli uns altres usos. Obtenir els sòls públics de vialitat per millorar l'accessibilitat al poble per la
carretera B-402 just on es troba el pont existent.
PMU-4 Carretera Castellar de N'Hug
Àmbit discontínuo situat a l'extrem nord-est del poble en la cruïlla amb la carretera B-402 i
la BV-4031 que condueix cap a Castellar de N'Hug.
Amb l’objectiu de dotar al nucli d'un espai de serveis relacionat amb la carretera i amb
productes de la zona en forma d'agrobotiga tradicional. Regularitzar l'espai de l'actual
benzinera i els seus serveis adjunts.

PMU-5 Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Ajuntament de La Pobla de Lillet

Àmbit situat a la banda oest del barri de les Coromines que conté tota l'era que queda
per sota de Cal Barnola, al llarg del carrer de la Pujada de Sant Antoni.
Amb l’objectiu de possibilitar el desenvolupament urbanístic en continuïtat al barri de les
Coromines tot obtenint un espai d'aparcament i d'equipament comunitari per al barri.
PMU-6 Cal Pujol
Àmbit situat a l'extrem dret del nucli, en els terrenys on es troba l'antiga fàbrica Pujol, entre
el riu Llobregat i la carretera BV-4031
Amb l’objectiu de permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment
d'industrial per donar-li uns altres usos. Millora de l'accés al nucli des de la carretera BV4031 fins al carrer d'en Salvador Torreals.

PMU-7 Ca l'Artigas
Àmbit situat a l'extrem nord del nucli en els terrenys que contenen l'antiga fàbrica de Ca
L'Artigas.
Amb l’objectiu de permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment
d'industrial per donar-li uns altres usos relacionats amb els jardins Artigas. Millorar l'accés en
aquest àmbit.

Finalment, pel que fa al Pla especial en sòl no urbanitzable (PEU-Xalet el Catllaràs) aquest
es delimita amb l’objectiu de restaurar i proposar els 'usos de l'interior del Xalet del
Catllaràs de Gaudí i la ordenació del seu entorn creant un complex autogestionable i
autònom a nivell econòmic sota el control de l'Ajuntament de La Pobla. Protegir el
paratge natural i potenciar l'espai d'aquesta obra emblemàtica.
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4.QUADRE COMPARATIU CLASSIFICACIÓ REFÒS-PROPOSTA
NNSS 1988
SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent

REFOS 2014
HABITATGES

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

HABITATGES

303.198 m2

1.325 u.

13.198 m2

202 u.

257.536 m2

941 u.

280.752 m2

1.100 u.

23.216 m2

159 u.

5.022 m2

73 u.

0 u.

32.464 m2

182 u.

22.446 m2

152 u.

-10.018 m2

-31 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.068.400 m2

51.055.202 m2

-13.198 m2

51.400.000 m2

SUPERFICIE

SUC - Sòl Urbà Consolidat existent

SUPERFICIE

1.123 u.

1.170 u.

REFOS 2014
Sòl Urbà

Comparatiu NNSS-Refos
HABITATGES

290.000 m2

SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

SUPERFICIE

51.400.000 m2

1.371 u.

POUM AI
HABITATGES

51.400.000 m2

202 u.

Comparatiu Refos-POUM

SUPERFICIE

HABITATGES

SUPERFICIE

308.220 m2

1.325 u.

319.005 m2

1.355 u.

10.785 m2

280.752 m2

1.100 u.

202.686 m2

1.100 u.

78.066 m2

5.022 m2

73 u.

5.022 m2

73 u.

HABITATGES

30 u.
0 u.
0 u.

22.446 m2

152 u.

116.319 m2

182 u.

93.873 m2

30 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

-46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

46 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.050.180 m2

51.080.995 m2

30.815 m2

51.400.000 m2

1.371 u.

51.400.000 m2

1.355 u.

0 m2

-16 u.
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