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CONSTRUCCIÓ NORMATIVA

Els arquitectes porten al jutge
l’ordenança de llicències exprés
Creuen que la Paeria s’extralimita al precisar una norma de rang superior || Larrosa
defensa que es va consensuar amb el sector i atribueix el plet al “corporativisme”
E. H.

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya ha presentat un
recurs contenciós administratiu
al Tribunal Superior de Justícia
contra l’ordenança municipal de
llicències exprés, que va entrar
en vigor el passat 1 de gener.
El punt conflictiu és l’article 8
d’aquest text, que fixa quines
són les obres que requeriran la
redacció d’un projecte tècnic.
El president del Col·legi a
Lleida, Víctor Pérez-Pallarés,
va explicar que consideren que
la Paeria s’ha “extralimitat en
les seues competències” al precisar en una ordenança municipal el contingut de la llei d’ordenació de l’edificació, que és de
rang superior, i ho fa de forma
“arbitrària”, sense oferir una
justificació.
La llei estatal, va explicar
l’advocada del col·legi, Sònia
Oliveras, fixa que requeriran
projecte a càrrec d’un tècnic
acreditat les noves construccions, excepte les d’“escassa entitat constructiva i senzillesa
tècnica”, i les reformes o ampliacions que “alterin la configuració arquitectònica de l’edifici”.
“Són conceptes jurídics indeterminats que cal definir cas per
cas, com acredita la jurisprudència del Suprem, perquè així
ho va voler el legislador.
L’ajuntament no pot interpretar-los de forma general
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Nova ordenança
z Es va aprovar l’any passat i va
entrar en vigor l’1 de gener. Facilita l’inici de nombroses obres
només mitjançant una comunicació prèvia, sense necessitat
d’obtenir llicència.

Recurs judicial
z El Col·legi d’Arquitectes recorre la norma al TSJC a l’entendre
que la Paeria s’extralimita en les
seues competències al precisar
el contingut d’una norma de
rang superior: la llei d’ordenació
de l’edificació.

“Corporativisme”
z El govern municipal defensa
que va consensuar el text amb
el sector i atribueix el recurs dels
arquitectes al seu “corporativisme contrari a les directives europees” perquè temen perdre
competències.

Imatge recent d’edificis en construcció a Lleida.

saltant-se el criteri d’una norma superior”, va afirmar. El
tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Fèlix Larrosa, va destacar que
durant el procés d’elaboració
d’aquesta ordenança es va mantenir “un diàleg fluid amb tots
els col·lectius” i que la resta de
col·legis professionals li van donar suport. Va atribuir el plet a

“un corporativisme mal entès i
contrari a les directives europees” dels arquitectes, que tenen
por de perdre competències. Va
destacar que els serveis jurídics
municipals avalen el text i que
molts altres consistoris el prenen com a base per a les seues
ordenances.
Aquesta nova ordenança de

ARQUEOLOGIA CENTRE HISTÒRIC

llicències fixa amb detall en
quins casos es requereix un
projecte i té per objectiu, segons va anunciar la Paeria en
el seu dia, facilitar que fins a un
85 per cent de les obres puguin
iniciar-se mitjançant una comunicació prèvia, sense necessitat
d’esperar a disposar de la corresponent llicència.

Segueixen les excavacions arqueològiques a l’antic barri jueu
queològiques. S’ha de recordar
que al llarg d’aquests treballs
s’han trobat peces d’un gran
valor històric, com una vaixella de ceràmica o una espasa,

❘ LLEIDA ❘ El Consell Escolar
de Catalunya ha programat tallers territorials en el
marc del debat Ara és demà
sobre el futur de l’educació,
amb l’objectiu de promoure
el procés participatiu entre
la comunitat educativa. A
Lleida, es farà un taller el 7
de març.

Curs a Medicina sobre
ortopèdia infantil
❘ LLEIDA ❘ La facultat de Medicina acull avui el curs La
consulta habitual en ortopèdia infantil, organitzat per la
Unitat d’Ortopèdia Infantil
del Santa Maria. S’hi han inscrit més de 160 professionals
de la salut de Lleida i la resta
de Catalunya.

Ajuts de la Diputació
als comerciants
❘ LLEIDA ❘ El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé,
es va comprometre ahir amb
la presidenta de la Fecom,
Maria Rosa Eritja, a renovar el conveni de col·laboració per finançar el programa
Fem empresa, fem comerç i
activitats de la Setmana del
Comerç.

Revisió de límits
de barris al POUM
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Àngel Ros,
va rebre ahir representants
de l’entitat veïnal de Turó de
Gardeny i els va reiterar que
revisaran els límits entre barris, com demanen, dins del
nou POUM. A més, al març
es farà una zona verda a la
vora de la ludoteca del barri.

PROTESTA HABITATGE
LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ Diversos tècnics segueixen treballant aquests dies al
recinte de l’antic call del Centre Històric, amb l’objectiu de
trobar noves restes i peces ar-

Tallers sobre el futur
de l’educació

cosa que ha retardat les obres
de recuperació de l’antic barri jueu. La Paeria preveu que
estiguin finalitzades aquesta
primavera.
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Acció de la PAH a la seu de Serveis Socials
❘ LLEIDA ❘ Membres de la PAH van
realitzar ahir una acció a la seu
dels Serveis Socials, a l’antiga
Audiència de rambla Ferran,
per exigir solucions habitacio-

nals per a persones vulnerables.
Van escampar revistes per terra.
La Guàrdia Urbana va denunciar dos activistes per haver embrutat un edifici públic.

