Aquest Programa d’Actuació Urbanística Municipal es redacta conjuntament amb el POUM del
municipi, d’acord amb el que estableix l’article 76 del Reglament de la Llei d’Urbanisme,
DECRET 305/2006, de 18 de juliol,

D’acord amb aquest decret, li correspon al PAUM establir les previsions temporals d’execució
del pla d’ordenació urbanística municipal i, concretament, regular els terminis d’inici o de
finalització per al desenvolupament dels sectors del planejament derivat, determinant la
graduació temporal i espacial del desenvolupament del POUM en sòl urbanitzable, i establir les
previsions temporals per a l’execució dels sistemes urbanístics no inclosos en sectors,
l’execució dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà i l’execució de les altres actuacions
urbanístiques definides pel pla.

En aquest document, les previsions temporals del pla s’estableixen a través de les
determinacions següents, agrupades en dos documents:

Primer document: “Programa d’Actuació Municipal”

1. Programació temporal i els indicadors de creixement, població i recursos.
Desenvolupament econòmic i social del sistema urbà i disponibilitat de recursos hídrics
i energètics.

2. Agenda del Pla. Referida a: Sistemes urbans d’abast territorial no vinculats a la
successió de sectors urbanitzables.
Sectors de sòl urbanitzable delimitat
Equipaments, zones verdes i Infrastructures vinculades
als sectors delimitats.
L’aparcament soterrani central.
3. Anàlisi de viabilitat de cadascun dels sectors plantejats en el POUM.

Segon document: “Estudi de sostenibilitat econòmica”

4. Estudi de la capacitat inversora de l’Ajuntament de L’Ampolla en un horitzó temporal de
sis anys, període 2009 – 2014. El punt de partida per l’anàlisi econòmica i financera de
la Hisenda municipal parteix de l’estudi de l’estat de liquidació del pressupost dels
exercicis 2004 – 2007 i de les previsions disponibles i les hipòtesis assenyalades per a
cada magnitud d’ingressos i despeses.
5. Estudi de Sostenibilitat Econòmica que conté la justificació de la suficiència i adequació
del sòl destinat a usos productius i la ponderació de l'impacte de les actuacions
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris.
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