
                         

  

La Modificació del Pla Parcial de Torre Salses no            

precisa d’avaluació ambiental 

Lleida, a 21 de juny de 2021.- La Modificació del Pla Parcial del sector SUR-42 

de Torre Salses, aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Lleida el 5 

d’octubre de 2018, no es va sotmetre a avaluació ambiental estratègica perquè 

la legislació catalana sobre avaluació ambiental de plans urbanístics (Llei 

16/2015, de 21 de juliol, Disposició Addicional 8a) disposa que no cal aquest 

tràmit per a les modificacions que facin referència a sòl urbà (com és el cas del 

SUR-42, ja que les obres d'urbanització de sector ja s'havien executat i recep-

cionat per l'Ajuntament de Lleida), per la seva falta d'efectes significatius sobre 

el medi ambient. 

Igualment, durant la tramitació de la Modificació del Pla Parcial del SUR-42 es 

van emetre diversos informes que confirmen la plena legalitat del seu contin-

gut des de la perspectiva ambiental: 

 -L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, pertanyent a 

el Departament de Territori i Sostenibilitat, va emetre en data 29/03/2016 in-

forme favorable a la Modificació del Pla Parcial del SUR-42. 

 -La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida també va emetre en data 

de 17/07/2018 informe favorable a la Modificació del Pla Parcial del SUR-42, i 

aquest informe té caràcter preceptiu i vinculant, entre altres, en qüestions de 

legalitat ambiental. 

Així doncs, tant el contingut com la tramitació de la Modificació del Pla Parcial 

del sector SUR-42 de Torre Salses s'han ajustat escrupolosament a la legalitat, 



especialment en matèria ambiental. Prova d'això és que en aquesta tramitació 

van intervenir dues administracions diferents (Ajuntament de Lleida i Generali-

tat de Catalunya), que les dues van manifestar la seva conformitat amb el con-

tingut del planejament i que davant de la seva aprovació definitiva no es va in-

terposar recurs judicial, ni tan sols per part del Comú de Lleida, que tampoc va 

qüestionar en el tràmit d'al·legacions l’inexistent defecte de manca d'avaluació 

ambiental que ara al·ludeix.


