
  

RESUM COMPRENSIU 

 

 

NATURALESA DE L’ENCÀRREC - FINALITAT DEL PLA ESPECIAL 

 

Es redacta el present Pla Especial de fixació d’usos a l’àmbit del sòl no urbanitzable (endavant SNU) de Torrelameu, per tal de 

regular els paràmetres urbanístics adequats a l’actual ús de la planta de Pavigar S.A. de planta d’extracció i tractament d’àrids i 

fabricació de mescles asfàltiques. També es definiran les activitats directament relaciones amb l’activitat principal com poden ser les 

d’aparcament de maquinària i vehicles de l’activitat, oficines de control, manteniment de maquinària i manteniment de camins de la 

zona on es desenvolupa l’actual activitat .  

 

Es vol integrar en un document únic tota l’activitat que actualment es desenvolupa a la zona i de la que es tenen tots els permisos i 

autoritzacions ambientals pertinents, per tal que per a obtenir algun tipus de llicència vinculada directament als usos actuals o nous 

usos permesos per la Llei d’urbanisme en SNU la tramitació sigui mes àgil i acotada. 

 

Es objecte d’aquest Pla Especial doncs, definir els paràmetres urbanístics i les ordenances reguladores per a la implantació de les 

actuals activitats i de les futures compatibles amb SNU.  

 

L’objectiu del pla especial en SNU es la d’agrupar en un mateix entorn físic totes les activitats que actualment estan legalment 

implantades al sector…. (veure annex llicencies actuals). Es definirà un àmbit acotat on es podran produir les activitats actuals 

extractives i de tractament d’àrids i fabricació de materials relacionats (aglomerats, prefabricats de formigó, etc..) amb l’activitat 

extractiva en SNU. També es definiran els usos subjacents relacionats amb les activitats descrites (manteniment de maquinària, 

magatzematge, control i manteniment de les instal·lacions, edificacions relacionades amb les instal·lacions, etc..:). Les activitats 

concretes es definiran mes endavant en l’apartat corresponent. 

 

Tanmateix l’aprovació del pla especial comportarà una gestió mes àgil dels possibles permisos que el sol·licitant requereixi per al 

correcte desenvolupament de la seva activitat i activitats futures compatibles. 

 

 

Es vol també minvar l’impacte ambiental a l’entorn permetent que els vehicles que son necessaris per a l’activitat (maquinària 

específica per l’activitat i maquinària de manteniment del propi espai i entorn) es puguin situar dins un espai destinat a aparcament 

dins el mateix sector, evitant així que un cop acabada l’activitat diària hagin de moure’s tots a l’actual emplaçament del polígon 

industrial Camí dels Frares de Lleida. Aquesta opció permetrà reduir substancialment els desplaçaments en aquest entorn i a les vies 

que hi donen accés (C-12) de tot el parc de camions i maquinària. 

 

Així mateix es vol definir una superfície, d’acord amb les superfícies determinades a l’actual POUM de Torrelameu, disponible per a 

una construcció d’una nau industrial que permeti el tancament a cobert de la maquinaria de primera necessitat i camions, per a 

evitar robatoris i actes vandàlics. Aquesta edificació, inclouria zona d’aparcament, zona de manteniment de la maquinaria pròpia de 

l’activitat, zona d’oficines de control i altres usos vinculats directament a les activitats actual implantades. 

 

Un total de 12 parcel·les conformaran l’àmbit general del PLA ESPECIAL EN SNU, tots del mateix propietari (Pavigar SA) i que en la 

seva part central hi ha una parcel·la d’un altre propietari. Per la qual cosa el sector que conformarà el PE es discontinu. (veure 

plànols). 
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2 Actual POUM 

 

Proposta sobre POUM 
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VISTA AÈRIA ACTUAL 
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DETALL- VISTA AÈRIA ACTUAL 
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5 DETALL- VISTA AÈRIA ACTUAL 

 

 

ANTECEDENTS 

Les actuals instal·lacions que te Pavigar al T.M. de Torrelameu disposen de tots els permisos i llicències oportunes per a 

desenvolupar la seva activitat segons els següents expedients: 

 

a. Autorització per a les obres d’instal·lació de la planta d’aglomerat asfàltic al polígon 2 parcel.la 144 de Torrelameu. 1999 

b. Llicència ambiental i llicencia obra per a la planta de tractament i classificació d’àrids polígon 503, parcel·les 22 i 23 de 

Torrelameu. 2004 

c. Autorització ambiental de les plantes d’aglomerat asfàltic, parcel·les 21 i 22 de polígon503, i 13 i 14 del polígon 504 de 

Torrelameu. 2009 Inicialment es disposava de dues llicències (planta vella i planta d’àrids) i que al realitzar la tramitació de 

la 2a planta d’aglomerat es converteix en una única llicencia per a tot l’establiment (3 plantes). 

d. Resolució positiva de control ambiental inicial de la planta d’aglomerat asfàltic i de la planta de tractament d’àrids 

(realitzada per una ECA). En aquesta resolució es modifiquen aspectes de l’autorització ambiental de 2009. 

e. Llicencia urbanística planta aglomerat asfàltic, parcel.la 21 del polígon 503. 2009. 

 

L’actual activitat es defineix, segons la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada 

per la llei 9/2011 de 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica, com: 

 

1. Codi 4.12.- Plantes d’aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció (t/h) > 250, dins l’annex I, sotmesa a Règim 

d’autorització ambiental. 

2. Codi 2.1.- Activitats extractives i les seves instal·lacions dels recursos explotats, dins l’Annex I, sotmesa a Règim 

d’autorització ambiental. 

 

La primera planta asfàltica està ubicada l polígon 504, parcel·les 13, 14-a i 14-b del terme municipal de Torrelameu i te una capacitat 

de producció de 200 tn/h, i fou instal·lada a mitjans de 1999. Va obtenir llicència municipal en data de 01.10.1999 i posteriorment 
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s’ha adequat mitjançant informe d’adequació ambiental a la llei 3/98 obtenint la llicencia ambiental de data de 14.06.2007. 

Coordinades UTM: (309.837, 4.520.475). 

 

La planta de tractament i classificació d’àrids esta ubicada al polígon 503, parcel·les 21 i 22 del terme municipal de Torrelameu i te 

una capacitat de producció de 200 a 250 tn/h, va obtenir llicencia ambiental amb data de 04.09.2006. Coordinades UTM: (309.779, 

4.520.475). 

 

La segona planta asfàltica esta ubicada al polígon 503, parcel·les 21 i 20 del terme municipal de Torrelameu amb una capacitat de 

producció de les dues plantes superior a 250 tn/h, obtenint llicencia ambiental de data de 02.12.2008. Coordinades UTM: (309.845, 

4.520.682).  Aquesta última llicència de data de 02.12.2008 engloba les tres plantes.  

 

Actualment s’està tramitant una ampliació no substancial de l’activitat, projecte de Koncept ingenieria amb data de 03.12.2015 per a 

ampliar la zona d’acopis. Incorporem doncs aquesta tramitació en aquest Pla Especial, doncs es tracta d’una ampliació no substancial 

i que consisteix en definir una zona major d’acopis dels materials que es van tractant en les plantes d’extracció: 

 

Part a ampliar per a zona d'acopis de la Segona planta d'aglomerat asfàltic. 

Polígon 503, Parcel·les 20 i 21 – 25138- TORRELAMEU (LLEIDA) 

Coordenades UTM de l’activitat: (309.845,4.520.682) 

 

 

Segons el decret 97/1995 que aprova la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de 1993 (CCAE-93), aquesta activitat queda 

classificada dins de : 

 

 SECCIÓ  D INDÚSTRIES MANOFACTURERES 

 SUBSECIÓ  DI INDÚSTRIES D’ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL.LICS 

 DIVISIÓ  26 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 

 GRUP  26.8 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics diversos 

 CLASSE  26.82 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 

 SUBCLASSE 26.820 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 
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ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

Parcel·les incloses dins el T.M. de Torrelameu, en SNU zona La Plana, clau 21b – Zona agrícola de l Plana. 

 

L’accés a les diferents activitats es realitza per l’actual accés existent des de la carretera C-12 cap al Camí del Pla. Aquest accés 

disposa de carril d’incorporació. 

 

  

 

 

Un cop dins el Camí del Pla l’accés a les activitats es fa directament a través d’aquest camí, a uns 350 metres de l’accés des de la 

carretera. La majoria de finques que conformen l’àmbit del PE tenen accés directe a camí municipal o a través d’alguna finca que 

conforma el total de finques pertanyents a l’àmbit i de la mateixa propietat que la resta.  

 

L’accés a la segona planta d'aglomerat es realitza a través de la finca 22 del polígon 503, la qual està situada al costat de la finca en 

que s’ubica la planta d’aglomerat asfàltic. És important destacar que aquesta finca 22 es propietat del mateix titular de la planta 

d’aglomerat i de la finca on s’ubica. 

 

L’accés fins a la planta és realitza a través d’un camí que un cop travessada la finca 22, anirà bordejant la finca on s’ubica la planta 

fins a arribar a aquesta. El traçat exacte d’aquest camí es pot apreciar en el plànol corresponent. Aquest camí que travessa la finca 

22 desemboca al camí del Pla (mateix accés que el de la planta d’àrids), el qual té una sortida pròxima a la carretera C-12. 

 

La parcel·la on s’ubica la planta d’àrids existent: 

- Limita al Nord amb el camí de Menàrguens. 

- Limita al Sud amb el camí d’accés a l’explotació d’àrids, empresa Catalana d’Àrids. 

- Limita a l’Est amb la finca 21 de Pavigar del polígon 503. 
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- Limita a l’Oest amb el camí del Pla. 

La parcel·la on s’ubica la planta d’aglomerat asfàltic existent: 

- Limita al Nord amb el camí del Pla. 

- Limita al Sud amb les finques 18 i 21 del polígon 504. 

- Limita a l’Est amb la finca 22 del polígon 504. 

- Limita a l’Oest amb les finques 12 i 15 del polígon 504. 

La parcel·la on es pretén ubicar la indústria: 

- Limita al Nord amb el camí de Menàrguens. 

- Limita al Sud amb l’explotació d’àrids, empresa Catalana d’Àrids. 

- Limita a l’Est amb la finca 12 

- Limita a l’Oest amb les finques 22 i 23 de Pavigar del polígon 503. 

 

 
 

 

 

PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL 

La proposta del Pla Especial es la d’agrupar sota un únic document totes les activitats actuals i futures, que compatibles amb el 

planejament vigent, puguin esdevenir dins l’àmbit del Pla Especial, amb una tramitació mes senzilla i entenedora. Donat que 

actualment per a cada modificació cal una tramitació feixuga i reiterativa un cop aprovat aquest Pla Especial en SNU la tramitació es 

farà directament dins l’àmbit municipal. Això no treu que la tramitació sectorial segueixi l’actual legislació si farà que les petites 

modificacions siguin mes àgils de tramitació.  Així mateix el Pla Especial regularà els usos i característiques de les activitats que dins 

el mateix es poden desenvolupar i donarà cobertura legal. 
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