


Sobre l’expedient aprovat

A criteri d’aquest regidor i el grup que represento la tramitació del Pla Especial Urbanístic

del  Parc Territorial  Alcalde Pons -  Les Basses de Lleida per  l’ordenació del  parc i  la

implantació d’un càmping no s’ajusta a la legalitat vigent ni a les prescripcions establertes

en  el  planejament  a  més  d’incorporar  diverses  errades  i  omissions  importants  en  la

definició de l'àmbit i la tramitació de l’expedient.

L’omissió  del  tràmit  d’avaluació  ambiental  estratègica  també afecta  de  nul·litat  el  Pla

Especial  urbanístic  que  ja  ha  passat  el  tràmit  d’aprovació  inicial,  informació  pública  i

aprovació provisional.

1- PRIMERA: Avaluació ambiental i qualificació urbanística e l’àmbit

El  Document  Ambiental  Estratègic  que  forma  part  de  l’expedient  del  Pla Especial

Urbanístic conclou:

 

Quant al tràmit d’avaluació ambiental que cal seguir a partir de la redacció del present

document, es proposa que l’avaluació ambiental d’aquest pla especial sigui del supòsit

d’Avaluació Ambiental Simplificada d’acord amb la Llei 21/2013, de desembre de 2013

També al document  «DOCUMENTACIÓ PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL» determina

d’aplicació el procediment d’avaluació ambiental simplificada basat en la interpretació  del

punt tercer de la lletra b l’apartat 6è de la disposició addicional 8a de la Llei 16/2015, del

21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat

i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

1.3.13 Justificació ambiental i paisatgística (pag 42)

(...)D’altra banda, i d’acord amb el que estableix la disposició addicional Vuitena. Regles

aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 de la Llei 16/2015,

del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de  l'Administració  de  la

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica resulta

d’aplicació  pel  cas  que  ens  ocupa  el  procediment  d’avaluació  ambiental  estratègica

simplificada.



I esmenta d'intenció de seguir el dit procés d’avaluació ambiental simplificada presentant

la documentació necessària:

(...)D’acord amb l’article 45 de la Llei 21/2013 i per tal de poder determinar l’avaluació

ambiental  simplificada  per  part  de  l’òrgan  ambiental  cal  acompanyar  el  present  pla

especial amb un document ambiental amb la documentació que s’indica:

Els dos documents que acompanyen l’expedient de tramitació del Ple Especial Urbanístic

en fa esment a un informe de l’OTAAA datat el 2018 (expedient U18/003 –

OTAALL20180003) on s’emet resolució d’avaluació ambiental estratègica simplificada.

(...)Amb caràcter previ a l’aprovació inicial del PEU es va trametre la informació a l’ Oficina

Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) de Lleida.

El present document incorpora les aportacions rebudes en el tràmit de consultes i les del

propi acord de la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Lleida amb relació a la consulta

prèvia d’avaluació ambiental que s’acaba d’esmentar segons informe ambiental estratègic

emès per la OTAA (expedient U18/003 – OTAALL20180003). S’emet resolució d’avaluació

ambiental estratègica simplificada.

Al  document de proposta d’aprovació de l’expedient  punt  6  (pàg.  5)  consta la relació

d’informes emesos en el tràmit de consulta d’avaluació ambiental, tots entre les dates de

gener i març del 2018:

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, informe de data 8/01/2018,

informe que  conclou  que  no  comporta  efectes  ambientals  significatius,  rebut  en  data

9/03/2018.

- Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, informe amb consideracions de data

15/01/2018, rebut en data 9/03/2018

- Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, informe amb recomanacions de data

06/02/2018, rebut en data 9/03/2018

- ACA, informe amb condicions de data 27/02/2018, rebut en data 9/03/2018

- Departament de Territori i Sostenibilitat, Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, acord

de data 6 de març de 2018, emet informe sobre la Consulta d’avaluació ambiental del Pla

especial urbanístic.



- Resolució TES/585/2018, de 26 de març, per la qual s’emet informe ambiental estratègic

del Pla especial urbanístic per a la implantació d’un càmping al Parc Territorial Alcalde

Pons- Les Basses, publicada al DOGC núm.7589 de data 29/03/2019, que conclou que no

s’ha  de  sotmetre  a  avaluació  ambiental  estratègica  ordinària,  atès  que  no  té  efectes

significatius sobre el medi ambient

1.1- Nul·litat dels informes previs de tràmit ambiental:

Els  informes que es  van emetre  en el  procediment  de  consulta  d’avaluació  ambienta

realitzat el 2018 en cap cas es poden incloure a l'expedient de Pla Especial Urbanístic

aprovat  inicialment  en  Junta  de  Govern  Local  en  data  24-’02-2021  i  no  poden

comptabilitzar  com a procés de tràmit  de consulta  d’avaluació ambiental.  La proposta

avaluada i informada entre el gener i  el desembre del 2018 no té res a veure amb la

proposta de Pla Especial Urbanístic actual, ni quantitativament ni qualitativament, incloses

dimensions, capacitat i ordenació del càmping projectat.

A tall d’exemple la literal de l'informe de la OTAAA (exp. U18/003 – OTAALL20180003)

citat explícitament a diversos documents de l’expedient explicita les característiques de

l’expedient informat el 2018 i diu:

El Pla té per objecte la implantació d'un establiment de càmping al Parc Territorial “Alcalde

Pons – les Basses”, amb una capacitat d'allotjament màxima de 500 persones, repartides

en un total 130 unitats d'acampada, de les quals la meitat podran ser fixes o semimòbils.

Les unitats del tipus bungalou no superaran en cap cas el 40% de les totals.

Si  comparem  la  capacitat  en  unitats  d’acampada,  capacitat  d’allotjament  màxim  i

disposició d’unitats d’acampada fixes mòbils i bungalous de l’expedient informat el 2018

amb la proposta actualment en tramitació veurem que aquesta última és dos cops i mig

superior respecte a la que es va informar el 2018 situant-la en 323 unitats d’acampada i

amb una capacitat de 969 persones.

Document de memòria  

1.3.7  Compatibilitat de l’actuació amb la normativa sectorial (pàg. 32)



(...) es preveu un nombre d’unitats màxim de les 323 en base a la geometria i configuració

física de l’ordenació proposada i les diferents àrees on s’admet l’acampada, així com per

donar compliment a l’article 228bis del PGL. Estaríem parlant per tant, d’una capacitat de

969 persones.

Document DAE  Taula 16. Previsions de consum d’aigua (1)

1.2- La implantació del Càmping al Part Territorial de les Basses té efectes significatius

sobre el medi ambient

En efecte, l’article Article 5. Definiciones. de la llei 21/2013 de 9 de desembre ‘d’avaluació

ambiental indica al seu apartat b)  “Impacto o efecto significativo”: alteración de carácter

permanente o de larga duración de uno o varios factores mencionados en la letra a).  Sent

el contingut d'aquest el següent:

a) “Evaluación ambiental”: proceso a través del cual se analizan los efectos significativos

que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su adopción,

aprobación  o  autorización  sobre  el  medio  ambiente,  incluyendo  en  dicho  análisis  los

efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora,

la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua,

el  clima,  el  cambio  climático,  el  paisaje,  los  bienes  materiales,  incluido  el  patrimonio

cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados.

La  qualificació  dels  Parcs  Territorials,  inclòs  el  Parc  de  les  Basses,  com  a  espais

d’especial interès paisatgístic i natural és explícita a l'article Art. 143 Definició, identificació

i tipus del PGL de Lleida: 



El  sistema de Parcs  Territorials  comprèn aquelles  àrees qualificades com a  tal  i  que

destaquen  per  les  seves  condicions  mediambientals,  paisatgístiques  i  de  localització

significaria  en  la  geomorfologia  i  paisatge  del  territori.  Són  espais  amb presència  de

masses arbòries consolidades, de comunitats de vegetació natural d’especial interès, de

visuals privilegiades sobre el territori o d’una relació directa amb els cursos d’aigua.

Per tant, és obvi que qualsevol modificació permanent o de llarg termini d'aquest àmbit,

com  la  implantació  d’un  càmping  de  grans  dimensions,  suposa  un  impacte  o  efecte

significatiu sobre el  medi ambient. Aquest fet cal tenir-lo en compte sobretot durant la

tramitació  del  procediment  d’avaluació  ambiental,  atès  que  obliga  a  un  procediment

d’avaluació ambiental estratègic, però també a l’hora de dissenyar i quantificar la proposta

d'implantació d’un càmping al parc Territorial  de les Basses  per tal  de no malmetre el

patrimoni paisatgístic qualificat d’especial interès pel Pla General de Lleida.

1.3- El parc territorial de les Basses té la qualificació d’espai natural

El  Document  Ambiental  Estratègic  DAE  i  la  DOCUMENTACIÓ  PER  L’APROVACIÓ

PROVISIONAL, indiquen diversos cops que l'àmbit de les bases no és un espai natural:

(DAE pàg. 24) 2.1.10 Figures de protecció

Per una banda, l’àmbit d’estudi no es troba inclòs en cap espai d’interès natural o protegit

segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (modificada posteriorment per la

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient), ni el decret del Pla

d’espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat el 1992 ni la xarxa Natura 2000. (plànol 8)

(Document per l'aprovació provisional pàg. 47) INSTAL·LACIÓ PER A L’ENLLUMENAT

PÚBLIC

(...)El sector afectat pel pla especial es considera una zona tipus E2, donat que es tracta

de sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de protecció especial

o d’una àrea de la Xarxa natura 2000, tal com es manifesta en la llei esmentada (6/2001).

En  canvi,  el  mateix  document  DOCUMENTACIÓ  PER  L’APROVACIÓ  PROVISIONAL

reconeix



(pàg. 34) 1.3.7  Compatibilitat de l’actuació amb la normativa sectorial

D’altra banda i d’acord amb la regulació del propi PGL, correspon equiparar l’àmbit del

present PEU al marc legal dels espais naturals d’acord amb el que estableix la disposició

addicional segona de la Llei 12/1985, d’espais naturals.

Llegint la literal de la disposició addicional segona de la  Llei 12/1985, d’espais naturals no

cap dubte sobre qualificació d’espai natural de l'àmbit del Parc Territorial de les Basses.

Segona 

Aquesta  Llei  no  disminueix  en  perjudici  de  la  protecció  ja  establerta  les  mesures

adoptades  en  relació  amb  els  espais  naturals.  En  conseqüència,  tenen  també  la

consideració  d’espais  naturals  els  terrenys  classificats  com a  no  urbanitzable  objecte

d’especial protecció segons l’ordenament urbanístic vigent.

També el Pla General de Lleida és clar en la definició dels Parcs Territorials com a espais

naturals d’especial interès paisatgístic i natural.

Art. 143 Definició, identificació i tipus

B. Parcs Territorials (PT)

El  sistema de Parcs  Territorials  comprèn aquelles  àrees qualificades com a  tal  i  que

destaquen  per  les  seves  condicions  mediambientals,  paisatgístiques  i  de  localització

significaria  en  la  geomorfologia  i  paisatge  del  territori.  Són  espais  amb presència  de

masses arbòries consolidades, de comunitats de vegetació natural d’especial interès, de

visuals privilegiades sobre el territori o d’una relació directa amb els cursos d’aigua.

Aquest espais, tenen un elevat potencial com a àrees mixtes de protecció i de gestió del

sistema d’espais lliures territorials, que cal promocionar com a seu d’activitats socials i

esportives, educatives, de recerca, i com a indrets d’especial interès paisatgístic i natural.

1.4- Conclusions

Donat que el procés de consulta prèvia no es va fer correctament ni es van presentar a les

administracions competents l’actual expedient de Pla Especial Urbanístic, és necessari

realitzar  de  nou  el  tràmit  de  consulta  de  l’avaluació  ambiental  presentant  de  nou



l’expedient  a  totes  les  administracions  competents  perquè  emetin  els  seus  informes

preceptius per l'elaboració del document d’abast de l'estudi ambiental estratègic tal com

dicta l’article 19 de la llei 21/2013 de 9 de desembre ‘d’avaluació ambiental  i presentar la

documentació  requerida  per  un  tràmit  d’avaluació  ambiental  estratègic  a  l’autoritat

competent en matèria d’avaluació ambiental tal com dicta l’article 20 de la dita llei.

Donada la qualificació del Parc Territorial de les Basses com a espai natural i d’especial

interès paisatgístic i natural és clara i la implantació d’un càmping suposa un impacte o

efecte significatiu,  s’ha de tenir  en compte en tot  el  procediment  fent  necessària,  per

exemple, la rectificació de la protecció a la contaminació lumínica prevista a l’expedient o

el contingut i conclusions del Document Ambiental Estratègic DAE .



2- SEGONA Ordenació, usos i edificabilitat.

2.1 Ordenació i Usos

La proposta del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial Alcalde Pons - Les Basses de

Lleida per l’ordenació del parc i la implantació d’un càmping defineix la futura ordenació i

usos del Parc Territorial de les Basses de la següent forma:



El Pla General vigent indica el següent respecte a les condicions d’ús i ordenació dels

Parcs Territorials:

PGL Art. 145 Condicions d’ordenació i protecció: 

En l’ordenació dels Parcs Territorials es promocionarà la combinació ordenada dels usos

d’esbarjo  i  lleure  i  els  usos ambientals,  tot  conservant  i  regenerant  la  massa arbòria

existent i les connexions dels parcs amb l’entorn en el qual es troben. Específicament, pel

Parc Territorial de les Basses, d’acord amb l’estat actual, l’ús esportiu i residencial mòbil

són compatibles amb una  limitació del 50% de la superfície total. En la resta d’aquests

usos, es limiten al 20% de la superfície total. 

Atenent aquestes limitacions específiques del parc territorial de les Basses i les dades 

indicades en la proposta de Pla Especial Urbanístic, la suma dels usos esportiu i 

residencial mòbil no poden superar els 107.949 m2 . A primer cop de vista sembla que la 

proposta de Pla Especial Urbanístic respectaria aquesta premissa.

Però si fem un estudi en profunditat de la distribució i dimensió real dels usos esportius, la

dimensió del Càmping proposat i la dimensió del mateix Parc Territorial podem observar 

que no és així.

2.1.1 Ús esportiu

La zona ocupada per les instal·lacions esportives vinculada a la pista d’atletisme compren 

l’edifici adjacent a la pista, l’escalinata i zona d’accés a l’edifici, la mateixa pista, el circuit 

de running perimetral i la zona adjacent en forma de talús. Tota aquesta zona forma part 

d’un espai delimitat per un tancament i engloba petites construccions de serveis i les 

torres d'il·luminació nocturna de la pista. En total 36.888 m2.

A aquesta zona delimitada per la tanca perimetral cal sumar la zona d’aparcament, trànsit 

i vialitat enfront de l’escalinata de l'edifici de servei de la pista d’atletisme, 4.885 m2.

També cal sumar la zona adjacent destinada a l’esport de tir a l’arc de 2.069 m2. 

El total de la zona destinada a ús esportiu o directament vinculat amb l’activitat esportiva 

és de 43.816 m2. En cap cas es pot justificar, com si pretén fer la proposta d'ordenació del

Pla Especial Urbanístic, que la pista de running perimetral, l’escalinata adjacent a l'edifici 



de la pista o la zona de vialitat immediatament adjacent a l’edifici de la pista d’atletisme 

forma part dels usos destinats a parc públic i res tenen a veure amb l'ús esportiu de les 

instal·lacions d’atletisme.

2.1.2 Ús residencial mòbil

Respecte als usos del Càmping, el propi Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
respecte a les necessitats i reserva d’aparcament indica el següent:

La demanda punta d’aparcament es localitza de les 18:00 a les 19:00h, on són 
necessàries al voltant de 476 places d’aparcament. En tot l’àmbit es preveuen 582 places 
d’aparcament. S’estima, doncs, que les places previstes són suficients.



De tot l’aparcament projectat  pràcticament la meitat està lligat a les necessitats directes

del càmping segons la taula de distribució de demanda d’aparcament per ús:

Al  Document  Ambiental  Estratègic  podem llegir  el  següent  respecte  a  les  necessitats

d’aparcament associades a l'activitat del Càmping.

(DAE pàg. 46)

Es farà la previsió d’1 lloc d’aparcament per a cada unitat d’acampada. Es preveurà una

reserva addicional d’un mínim del 30% dels llocs d’aparcament en una posició propera a

l’accés del càmping.

Tenint en compte les 323 unitats d’acampada previstes, implicarien un espai d’aparcament

addicional de 97 places en una zona contigua a l'entrada del càmping.

Seguint aquestes indicacions, el document d’Estudi i Avaluació de la Mobilitat Generada

preveu un aparcament de 63 places a l’entrada del  càmping a la  zona contigua a la

carretera N-240 amb una àrea de 2.470 m2, aquesta zona d’aparcament té una vinculació

evident amb les necessitats directes del càmping i per tant, s’ha de comptabilitzar com a

part de l'àmbit destinat a ús de càmping i els seus serveis associats. A aquesta previsió

d’aparcament  directament  relacionada  amb  l’activitat  del  càmping  caldria  sumar

l'apartament  extra  utilitzat  per  treballadors  del  càmping,  que  per  als  càlculs  d’aquest

document no hem comptabilitzat.

Per tant,  als 64.683 m2, que l’expedient indica que es destinaran a ús de la zona de

càmping, cal sumar els 2.470 m2 de l’aparcament vinculat directament a aquest ús, amb

un total de 67.153 m2.



2.1.3 Superfície efectiva del Parc Territorial de les Basses

La superfície que afecta o compren la totalitat  de la proposta del Pla Especial Urbanístic

és  de  215.898,83  m2,  dels  quals  20.834  m2  corresponen  a  vialitat  i  accessos.  Si

observem a fons la proposta i els plànols d’ordenació es pot veure que el Pla Especial

Urbanístic inclou els vials que envolten el Parc Territorial de les Basses i fins i tot un tram

de 470 metres lineals de la carretera N-240.

És evident que la carretera N-240 no forma part del Parc Territorial de les Basses, de la

mateixa manera que tampoc forma part del Parc Territorial el camí que el voreja per l’est i

pel  nort i  que també dona accés a diverses finques particulars.  Malgrat que aquestes

vialitats  formin  part  de  l'àmbit  d’actuació  del  Pla  Especial  Urbanístic,  perquè  són

susceptibles  de  partir  algun  tipus  d’actuació  d’arranjament  o  millora  prevista  en  les



diferents  propostes  de  millora  de  la  mobilitat  generada,  en  cap  cas  es  poden

comptabilitzar com a part integrant del Parc Territorial i no poden computar a l’hora de fel

els càlculs de la distribució i capacitat màxima de cada un dels usos que especifica el

PGL. 

Si descomptem els vials exteriors, el tram de N-240 i comptabilitzem la superfície efectiva

del  Parc  Territorial  de  les  Basses,  trobem que  aquest  ocupa  una  superfície  total  de

203.261,59 m2

2.1.4 Conclusions

Si  fem  el  còmput  real  de  les  superfícies  destinades  a  usos  esportius,  la  superfície

destinada usos de càmping i la superfície real efectiva del Part Territorial ens trobem amb

la següent distribució:

Zones Superfícies (m2) (%)

Zona esportiva 43.816 21,5

Càmping 67.153 33

Total Part Territorial 203.261,59 100

La suma d’usos esportiu i residencial mòbil de l’expedient de Pla especial urbanístic del

Parc  Territorial  Alcalde  Pons  -  Les  Basses  de  Lleida  per  l’ordenació  del  parc  i  la

implantació  d’un  càmping excedeix  en  9.338,2  m2 el  màxim permès pel  planejament

General de Lleida en el cas específic del Part Territorial de les Basses, situant-se en el

54,5% de la superfície total del Parc.



2.2 Edificabilitat

2.2.1 Construccions

El Pla General vigent indica el següent respecte a les condicions d’edificabilitat dels Parcs

Territorials:

PGL Art.  146  Condicions  d’ús,  edificació  i  desenvolupament:  En  tots  els  casos  serà
permesa la construcció d’edificis i instal·lacions d’ús compatible (educatiu, sociocultural,
esportiu, administratiu, així com els bars i restaurants) amb els fins i objectius del sistema,
sempre que llur ocupació en planta sigui menor del  5 % del total de l’àrea delimitada, i
amb una alçària màxima de 10 m.

Tanmateix, el POUM de Lleida aprovat inicialment els 2018 és encara més restrictiu 
respecte a l’edificabilitat del Parc Territorial de les Basses.

POUM 2018 Específicament, pel Parc Territorial de les Basses i d’acord amb l’estat actual,
l’ús esportiu i residencial mòbil són compatibles amb una limitació del 50% de la superfície
total i les edificacions poden ocupar un 2% de la superfície del Parc.

Es destaca que les restriccions de la possibilitat d’edificació dels Parcs Territorials està

expressament indicada en la redacció del planejament en el sentit d’ocupació en planta i

no en sostre. 

El Document Ambiental Estratègic indica la següent proposta de les diferents edificacions i

la superfície ocupada per usos amb un total  de  10.794,9 m2 d’ocupació de superfície

edificada:

Els  mateixos  paràmetres  es  troben  reflectits  al  document  DOCUMENTACIÓ  PER

L’APROVACIÓ PROVISIONAL al Títol IV. NORMES PARTICULARS DE LES DIFERENTS

ZONES  entre la pàgina 62 fins la 65.



2.2.1 Instal·lacions

A la documentació aportada al Pla Especial Urbanístic s’indica que no es té en compte en

el còmput de sostre màxim permès els següents elements:

DOCUMENTACIÓ PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL (pàg. 58)

No tindran la consideració de construccions fixes, i per tant, no es tindran en compte a

efectes del còmput de sostre màxim permès, els elements següents:

i) Els albergs mòbils: tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o qualsevol enginy

que es pugui remolcar amb un vehicle de turisme.

ii) Albergs semimòbils: habitatges mòbils (mobilhome) o qualsevol altre tipus d’alberg amb

rodes que necessiti un transport especial per circular per carretera.

ii) Els elements vegetals i el mobiliari

iii) Les estructures de tendals i carpes desmuntables, així com les pèrgoles relacionades

amb l’activitat de càmping.

iv) Les piscines, zones pavimentades, pistes esportives i similars

En canvi, el Planejament vigent especifica que en el còmput màxim d’edificabilitat del 5%

del total de la superfície del Parc Territorial s’han de comptabilitzar tant els edificis com les

instal·lacions  «d’edificis i instal·lacions d’ús compatible (educatiu, sociocultural, esportiu,

administratiu,  així  com els bars i  restaurants)».  En aquest sentit,  la proposta indica la

previsió d’una piscina i diverses pistes esportives en la zona sud-est del Càmping. Malgrat

que en cap moment indica la superfície ocupada per aquestes instal·lacions, a la vista

dels  plànols  de  la  proposta  d’ordenació  del  càmping es  pot  aproximar  una superfície

ocupada de 500m2 per la piscina i de 800m2 per les pistes de tenis i bàsquet.  



2.2.2 Conclusions

El total de la superfície ocupada per les construccions d’edificis i instal·lacions previstes

en l’expedient de Pla especial urbanístic del Parc Territorial Alcalde Pons - Les Basses de

Lleida  per  l’ordenació  del  parc  i  la  implantació  d’un  càmping  és  de  10.794,9  m2

d'edificacions i 1.300 m2 d’instal·lacions lúdiques. Amb un total de 12.094,2 m2. Aquestes

dades suposen un 6% de la superfície total del Parc Territorial superant en 1.931 m2 el

màxim  d’edificació  permesa  pel  Pla  General  de  Lleida  i  en  més  de  6.700  m2  les

restriccions d’edificació previstes per al mateix Parc Territorial  en l’aprovació inicial  del

POUM de 2018.

Fonamentació Jurídica 

Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, sobre avaluació ambiental.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions

Públiques.

Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

d'urbanisme.

Text Refós del Pla general aprovat per resolució del conseller de Política Territorial i Obres

Públiques de data 16.01.2003 i publicat amb el text normatiu del Pla al DOGC núm. 3924

de data 14/7/2003.

Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida), publicat al DOGC núm. 4982 de data

05/10/2007.
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