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1 INTRODUCCIÓ  

1.1 MARC NORMATIU 

El present Estudi Ambiental Estratègic Preliminar, en endavant EAE, es presenta 

conjuntament amb el “Pla especial per la implantació d'un centre de difusió i conreu 

d'agricultura orgànica i captadora de CO2 (educació en el lleure) al polígon 12, parcel·la 

227 de Bellpuig (Lleida)).”, i s’elabora segons les determinacions establertes a la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 

d’avaluació ambiental de plans i programes i 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. 

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015 estableix que mentre no es duu a 

terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 

programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que 

no contradiguin aquesta normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la 

disposició anomenada. 

El pla especial a què es fa referència és redactat per Noemi Bañeres i Porta, arquitecta. 

La metodologia a seguir pel desenvolupament del present DAE és obtenir, analitzar i 

contrastar les dades documentals disponibles sobre l’àmbit d’estudi, descriure la situació 

actual del medi afectat (físic, biòtic, perceptual i socioeconòmic), extreure’n les 

problemàtiques i avaluar les principals alternatives a considerar per al Pla i concretar 

una proposta per al Pla  coherent amb el seu medi ambient. 
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2 MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA AAE SIMPLIFICADA 

El procediment d’avaluació ambiental simplificada s’aplica en els supòsits establerts a 

l’article 8 de la Llei 6/2009 i en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 

ambiental. L’article 6 ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica 

d’aquesta Ley, inclou els plans i programes que estableixin l’ús, a nivell municipal, de 

zones d’extensió reduïda i aquells que estableixen un marc per a l’autorització de 

projectes en el futur, no compleixin els requisits que s’estableixen en l’article 6.1. 

 



MEMÒRIA

DAE - PLA ESPECIAL PER L'IMPLANTACIÓ D'UN CENTRE DE DIFUSIÓ I CONREU D'AGRICULTURA ORGÀNICA I 
CAPTADORA DE CO2 (EDUCACIÓ EN EL LLEURE) AL POLÍGON 12, PARCEL·LA 227 DE BELLPUIG (LLEIDA).

3

3 DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

El present DAEP abasta l’afectació que sobre el medi ambient pot tenir el PEU. Es tracta 

d’un sector situat al marge dret de la carretera A2 al nord del nucli urbà de Bellpuig. Està 

qualificat pel POUM com a sòl No Urbanitzable, Sòl de Protecció Preventiva (Àrea 

agrícola comú). Clau 22.

El PEU el promou l’empresa dedicada a l’agricultura Cebes Morano SL, amb domicili 

social Camí de Bellpuig s/n de Castellnou de Seana (Lleida).

Taula 1. Dades cadastrals i superfície

Referencia cadastral Superfície

25059A012002270000KP 81.845 m2

La finca té unes dimensions de 81.845 m² segons dades Cadastrals. Té una forma 

regular amb unes dimensions de 280 m d’amplada i uns 300 m de llargada. És una finca 

amb una topografia aterrassada, i un desnivell total de 10 m, essent la seva cota màxima 

298 m al nord de la finca i la cota mínima 286 m, situada al marge de l’autovia. 

Reproducció parcial del plànol d’ordenació del SNU del POUM de 
Bellpuig (Font: MUC, 2021)
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El PEU estableix la implantació d’un centre de difusió i conreu d'agricultura orgànica i 

captadora de co2 (educació en el lleure). 

Es regularan les següents activitats: 

 Agricultura holística. Per gestionar millor els recursos agrícoles i obtenir 

beneficis mediambientals, alimentaris, econòmics i socials de forma sostenible 

i regenerativa. 

 Estudi d’espècies i varietats que siguin beneficioses per la fauna auxiliar. 

(Flora apícola...) 

 Elaboració dels propis preparats biodinàmics, per prevenir possibles plagues, 

fongs i malalties, i alhora vivificar el sòl i millorar la qualitat dels cultius.  

 Estudi de la simbiosi entre diferents especies animals i vegetals.  

 Agricultura experimental. 

 Agricultura sostenible amb captació d’emissions de CO2. 
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4 IDENTIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS  

La caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla 

en l’àmbit territorial afectat permetrà determinar els aspectes rellevants i significatius 

que haurà de tenir en compte el Pla. 

4.1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI  

4.1.1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI FÍSIC I NATURAL  

SITUACIO GEOGRÀFICA 

La finca se situa al polígon 12 parcel·la 227 del terme municipal de Bellpuig al paratge 

de Calders. 

A la finca s’hi accedeix per la sortida 495 de l’A2 (direcció Lleida) o bé per la sortida 495 

(direcció Barcelona). Totes dues desemboquen a la carretera LV-3344 que connecta 

directament amb la finca.  

Taula 1. Dades cadastrals i superfície 

Referencia cadastral Superfície 

25059A012002270000KP 81.845 m2 

 

La finca té unes dimensions de 81.845 m² segons dades Cadastrals. Té una forma 

regular amb unes dimensions de 280 m d’amplada i uns 300 m de llargada. És una finca 

amb una topografia aterrassada, i un desnivell total de 10 m, essent la seva cota màxima 

298 m al nord de la finca i la cota mínima 286 m, situada al marge de l’autovia.  
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Situació de l’àmbit d’estudi (Font: ICGC, 2021)

CLIMATOLOGIA

Bellpuig se situa en una zona amb clima semiàrid, segons la classificació de 

Thornthwaite. Aquest clima es caracteritza per presentar una forta sequera els mesos 

d’estiu i les precipitacions són màximes a la primavera i la tardor. 

Diagrama ombrotèrmic de l’estació de Castellnou de Seana. 
Periode 2011-2020. (Font: DARP, 2021)
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Els valors alts d’evapotranspiració sovint provoquen llargs períodes de dèficit hídric. 

Aquesta aridesa ve accentuada per les característiques litològiques del territori, dominat 

per materials impermeables (llims i argiles). Cap a ponent augmenten les condicions 

més extremes, fins arribar a l’àrea aragonesa dels Monegros. 

Les precipitacions anuals se situen entre els 350 i 400 mm i la oscil·lació tèrmica anual 

és de 20-21ºC.

Relació de temperatures màximes i mínimes. Estació de 
Castellnou de Seana. Període 2011-2020. (Font: DARP, 2021)

A l’hivern les boires i les gelades són habituals i les precipitacions escasses. 

El vent dominant a la zona és el Garbí, i acostuma a portar molta sorra i pols fina en 

suspensió.

HIDROLOGIA

Els principals cursos d’aigua superficial i naturals del terreny són el riu Corb o el Reguer, 

un drenatge natural del terreny, i el Fondo Llarg també un drenatge natural del terreny

que conflueix, uns quilòmetres més a l’oest amb el riu Corb.

El Fondo Llarg discorre a un 650 m al nord de l’àrea d’estudi i es un curs d’aigua 

intermitent que pot desbordar en el cas de pluges torrencials. 
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Imatge del Fondo Llarg (octubre, 2015)

GEOMORFOLOFIA

L’àrea d’estudi se situa a la plana de l’Urgell, al sud del Fondo Llarg en una zona fonda 

topogràficament anomenada Fontando (290 m) i que descendeix en forma de terrasses 

fins a la carretera A-2. 

Mapa digital d’elevacions del terreny (elaboració pròpia. Font: 
ICGC, 2021)

En el territori eminentment pla hi destaca la serra de Lo Coscollar (330 m) i el Tossal de 

Perico (326 m), que s’eleven poc més de 60 m per sobre de la plana. 
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Tota la plataforma té un lleuger pendent cap a l’oest, drenant les seves aigües cap al riu 

Segre, situat a 30 km a l’oest del sector.

El Mapa de Sòls de Catalunya (escala 1:25.000) estableix els diferents tipus de sòls de 

Catalunya en base al sistema de classificació Soil Taxonomy (SSS, 2014).

Mapa de sòls de Catalunya en l’àmbit d’estudi (font: ICGC, 2021)

D’acord a aquest mapa, dins la zona d’estudi es diferencien diferents tipus de sòl:

Reguer (REG) Consociació de Xerofluvents oxiàqüics. Els sòls de la unitat 

cartogràfica Reguer són molt profunds, moderadament ben drenats, d’unes 

textures de moderadament fines a mitjanes i molt pocs elements grossos. S’han 

format sobre sediments detrítics terrígens fins. Presenten, a partir de 60 cm de 

profunditat, taques d’òxid-reducció lligades a la presència d’un nivell freàtic 

oscil·lant.

Seana (SEA) Consociació de Petrocalcids xèrics. Els sòls de la unitat 

cartogràfica Seana són soms, ràpidament drenats, d’unes textures mitjanes i 

molts elements grossos. S´han format sobre sediments detrítics terrígens amb 

moltes graves de naturalesa calcària. Presenten acumulacions secundàries de 

carbonat càlcic que, abans dels 40 cm de profunditat, arriben a cimentar, 
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conformant un horitzó petrocàlcic difícilment penetrable per les arrels, tot i que 

força permeable. 

 Pedrís-Comes (PED-COM) Complex de Torriorthents xèrics i Xerorthents típics. 

Els sòls de la unitat cartogràfica Pedrís-Comes són de soms a moderadament 

profunds, ben drenats, d’unes textures mitjanes i alguns elements grossos. S’han 

format sobre lutites i els dipòsits procedents de la seva meteorització. Presenten 

poc desenvolupament edàfic. 

 Pedrís (PED) Consociació de Torriorthents xèrics. Els sòls de la unitat 

cartogràfica Pedrís són soms, ben drenats, amb unes textures mitjanes i alguns 

elements grossos. S’han format sobre lutites i els dipòsits procedents de la seva 

meteorització. Gairebé no presenten desenvolupament edàfic, llevat d´una 

lleugera acumulació de matèria orgànica i de la formació d´una estructura 

incipient. Poden presentar una certa salinitat. 

 Comelles  (COM) Consociació de Xerofluvents típics. Els sòls de la unitat 

cartogràfica Comelles són molt profunds, ben drenats, d’unes textures mitjanes 

i pocs elements grossos. S’han format sobre materials terrígens fins. Presenten 

poc desenvolupament edàfic. 

 

En general són sòls ben drenats i poc profunds, excepte la zona sud-oest de la finca 

que té una profunditat sòl superior a 1m.  

HÀBITATS PRESENTS I VEGETACIÓ 

Bellpuig se situa en un ambient  eminentment agrícola. Està envoltada de camps de 

conreus herbacis extensius de regadiu (cereals i farratges) i de secà.  
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Hàbitats que envolten el sector. (Font: Cartografia d’habitats de 
Catalunya, 2021)

En concret la zona d’estudi és una zona no conreada i inicialment s’hi troben matollars i 

praderies. 

La vegetació existent està fortament condicionada per l’acció de l’home. Així la influència 

dels camps de cultiu té una forta influència, quedant relegats les estepes i brolles 

silícoles de terra baixa a les zones amb una topografia irregular que en dificulta el 

conreu. També s’observen restes d’alzinars (Quercus ilex) i rouredes (de Quercus 

pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa.

El sector no afecta cap àrea d’interès faunístic i florístic.

ESPAIS DE PROTECCIÓ I D’INTERÈS NATURAL 

No es localitza en la zona propera a la intervenció cap espai inclòs en la Xarxa Natura 

2000, ni cap espai part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). L’espai natural més 

proper es troba a 2,5 km al sud, i son els espais de Secans de Belianes-Preixana. Més 

lluny s’hi troba l’espai d’Anglesola-Vilagrassa (6 km a l’est) i l’Estany d’Ivars-Vilasana 

(6,5 km a l’oest).
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Espais naturals protegits propers a la zona d’estudi (Font: 
Departament de Medi Ambient, 2021)

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

El Pla Territorial Parcial de Ponent (PTPP) classifica com a sòl de protecció especial aquells 
terrenys que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial, com és el 
cas del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000, i aquells que el Pla considera 
que cal preservar pel seu valor com a peces i connectors d’interès natural. 

Si bé en les proximitats de l’àmbit d’estudi el PTPP classifica el sòl com a sòl de valor natural i de 
connexió, els terrenys on s’ubica el PEU estan classificats com a sòls de protecció preventiva. 
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Determinacions del PTCG. Sistema d’espais oberts. (Font: 
Departament de Territori i Sostenibilitat, 2021)

4.1.2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI SOCIOECONÒMIC 

POBLACIÓ

L’any 2020, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT, la població 

al municipi de Bellpuig assolia els 5.218 habitants, amb una densitat de població de 

149,2 habitants/km2. 
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Padró municipal d'habitants. Per sexe. Període 1998–2020 (Font: 
Idescat, a partir del Padró continu de l'INE, 2021)

L’evolució històrica de la població en aquest municipi va tenir una tendència creixent fins 

a l’any 2009 en què es va estabilitzar la població als 5.000 habitants, a partir de l’any 

2017 hi ha una tendència a l’alça. 

L’any 2020 un 48,5% de la població afiliada a la seguretat social (autònoms i règim 

general) ho estava al sector serveis, i la resta de la població pertany al sector de la 

industria (43%), la construcció (6%) i l’agrícola (2,5%). Bellpuig va presentar una mitjana 

de 609 persones desocupades durant l’any 2020.

USOS DEL SÒL 

L’àmbit objecte d’estudi s’ubica en terrenys amb ús agrícola, principalment cultiu herbaci 

extensiu de secà i granges agrícoles. S’encaixa entre l’autovia A2 al sud i la carretera 

LV-3341 a l’oest.
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Ortoimatge de l’àmbit (Font: ICGC, 2021)

PAISATGE

La zona afectada està catalogada en el Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida, 

aprovat definitivament el 5 d’agost de 2008 i s’inclou en la unitat de paisatge “Plana 

d’Urgell”.

Unitats de Paisatge del Catàleg de Paisatge de les Terres de 
Lleida de l’entorn de la zona d’estudi.
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La unitat de paisatge es caracteritza per ser eminentment pla, amb un relleu molt suau 

i uns horitzons lineals i llunyans. Les terres de la plana es destinen al cultiu de regadiu, 

on hi predominen les línies rectes i ordenades i s’hi combinen les textures dels cultius 

herbacis i llenyosos.  

La parcel·la objecte d’estudi es troba en una zona agrícola, amb granges i cultiu extensiu 

i limita amb l’autovia A2. El catàleg de paisatge considera que és una zona de transició 

entre l’espai urbà i el rural.  

La vegetació natural és escassa ja que ha estat desplaçada per l’activitat agrícola i se 

situen en les zones no transformades pel regadiu.  

El territori és eminentment agrícola, tradicionalment de cultius de fruiter de regadiu 

(pomera, presseguer, perera i altres) i ocasionalment cultius extensius herbacis (panís, 

alfals...). Les parcel·les són petites i de forma irregular, adaptant-se a les formes del 

relleu.  

La Plana de l’Urgell es veu afectada per una boira persistent que esdevé configuradora 

del paisatge. La combinació dels conreus emmarcada pel teló de fons de la serralada 

Prelitoral i el Prepirineu genera en dies clars unes visuals espectaculars des dels punts 

elevats.  

Es considera que una de les principals amenaces de la unitat de paisatge són les 

activitats extractives, que són nombroses a l’extrem sud-oriental de la unitat i produeixen 

greus afectacions al paisatge, alhora es considera una oportunitat el fet d’aconseguir 

una restauració d’aquestes activitats extractives, especialment aquelles abandonades.  

PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I ARQUITECTÒNIC 

Bellpuig és la tercera vila en importància de la comarca de l’Urgell pel seu nombre 

d’habitants i gaudeix d’una cèntrica situació que fa de la vila el centre del sector 

occidental de la comarca. Disposa d’una òptima xarxa de carreteres que la situen com 

a part activa de les principals rutes de comunicació  (autovia Barcelona-Lleida, antiga 

N-II i línea de ferrocarril Lleida-Manresa-Barcelona).  

El castell de Bellpuig és una construcció de planta cuadrangular que data del segle XI-

XII, acutalment acull acitivtats culturals de la població. 
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Castell de Bellpuig

L’esglesia de sant Nicolau data del segle XVI, d’estil tardogòtic amb portalada 

renaixentista i una escalinata barroca del segle XVIII. Hi destaca el mausoleu de Ramon 

Folch de Cardona-Anglesola, una joia de l’art renaixentista italià, reconeguda com a 

monument nacional l’alny 1925 i una de les millors obres renaixentistes existents a 

Catalunya.
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Mausoleu de Ramon Folch de 
Cardona-Anglesola a l’esglesia de Sant Nicolau

El casc antic, amb la travessia porticada és una reminiscència del Bellpuig medieval. 

El Convent de Sant Bartomeu està situat a uns 500 m del centre de Bellpuig, a l’esquerra 

de la carretera de Belianes i data del segle XVI, va esser utilitzat com a convent fins al 

segle XX i declarat monument històric-artístic de caràcter nacional per la Generalitat

Convent de Sant Bartomeu

Cap d’aquest patrimoni històric està inclòs dins el sector estudiat.
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4.2 RISCOS AMBIENTALS

4.2.1 RISC D’INUNDACIÓ

L’àmbit sud del PEU es veu afectat per una zona inudable per curs fluvial segons la 

cartografia de protecció civil de Catalunya.

Inundabilitat i riscos naturals en la zona d’estudi (Font: Mapa de 
Protecció Civil de Catalunya, 2021)

4.2.2 RISC SÍSMIC

Segons el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT), aprovat per 

l’Acord de Govern de 14 d’octubre de 2014, el municipi de Perada presenta una 

perillositat sísmica forta, amb una estimació d’intensitat sísmica de categoria VI en 

l’escala MSK. 
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Zones sísmiques segons nivell d’intensitat (Font: ICGC, 2021)

4.2.3 CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

La contaminació lumínica es produeix generalment degut a un enllumenament nocturn 

excessiu o defectuós. Els efectes d’aquest tipus de contaminació són molt diversos i 

afecten tant la salut i el benestar de les persones, com a la fauna i la flora, ja que altera 

les condicions de foscor natural dels ecosistemes nocturns. 

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn, regula l’ordenació ambiental de la il·luminació per tal de mantenir les 

condicions naturals nocturnes. La llei divideix el territori en quatre zones en funció dels 

requeriments de protecció a la contaminació lumínica.
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Mapa de prevenció de la contaminació lluminosa en la zona 
d’estudi (FONT: Generalitat de Catalunya, 2021)

Per tal de prevenir la contaminació lluminosa de l’espai atmosfèric de Catalunya, el 

Departament de Territori i Sostenibilitat regula la il·luminació en funció del lloc on està 

ubicada la instal·lació, de tal manera que les seves característiques han de complir els 

requeriments tècnics determinats per la normativa ambiental i estableix 4 zones de 

protecció. La zona d’estudi es veu protegida per la zona E2 – alta protecció, són les 

àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable fora de les 

zones E1, i també les àrees que els ajuntaments han proposat d'augmentar-ne la 

protecció dins el seu terme municipal.

4.2.4 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

La qualitat acústica d’un municipi és un factor determinant per al benestar dels seus 

habitants i de la resta d’espècies animals. La contaminació acústica, més enllà d'una 

molèstia, és una de les causes dels trastorns de la son, i pot provocar fatiga, estrès i 

d'altres alteracions que pertorben la salut de les persones. 

El municipi de Bellpuig disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat inicialment i 

publicat al BOPL amb data 09.10.2015. L’àmbit d’estudi queda fora d’aquest mapa ja 

que té en compte les zones urbanes. 
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4.2.5 QUALITAT DE L’AIRE

L’àrea estudiada pertany a la Zona de Qualitat de l’Aire 14 (Terres de Ponent). 

Avaluació de la qualitat de l’aire (NO2) en el municipi de Bellpuig
l’any 2019 (Font: DACAA, 2021)

En general, per tota Catalunya, dels contaminants avaluats pel Departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la majoria compleixen tots els seus objectius de 

qualitat de l‘aire a totes les zones. Pel que fa als contaminants H2S i O3 presenten algun 

incompliment d’algun objectiu de qualitat de l’aire. En la ZQA 14 no destaca cap element 

contaminant. 
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5 OBJECTIUS I MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL  

A continuació es detallen els objectius ambientals adoptats per a la redacció del PEU. 

Aquests objectius s’han jerarquitzat en funció del seu grau d’importància per tal de poder 

establir el seu pes relatiu en l’avaluació de les alternatives d’ordenació. 

El principal objectiu del PEU és la implantació d’un centre de difusió i conreu d'agricultura 

orgànica i captadora de CO2 en sòl no urbanitzable 

Per tal d’assolir aquest objectiu es plantegen els següents objectius ambientals: 

A. Model d’ocupació i ordenació del sòl 

Objectiu A.1. Evitar la proliferació indiscriminada d’edificacions pel territori. 

Criteri A.1a. És convenient concentrar al màxim les edificacions evitant l’impacte 

visual excessiu 

Objectiu A.2. Mantenir l’equilibri territorial i evitar el despoblament 

Criteri A.2a. És necessari mantenir o crear llocs de treball 

B. Medi ambient i Paisatge 

Objectiu B.1. Preservar els elements naturals de valor rellevant i la connectivitat 

ecològica. 

Criteri B.1a. Que no s’afecti cap figura de protecció 

Criteri B.1b. Que les edificacions se situïn preferentment en sòls de protecció 

preventiva en relació al Pla Territorial Parcial de Ponent.  

Objectiu B.2. Minimitzar l’impacte dels residus derivats de l’activitat. 

Criteri B.2a. Que es regulin en el planejament els espais i zones de gestió dels 

residus ramaders 

Objectiu B.3. Evitar localitzacions en zones visualment fràgils o dominants. 

Criteri B.3a. Que les edificacions no se situïn en emplaçaments elevats 
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Criteri B.3b. Que no siguin necessaris grans moviments de terres per a ubicar 

les instal·lacions. 

C. Cicle de l’aigua 

Objectiu C.1. Mantenir la qualitat de l’aigua superficial i subterrània. 

Criteri C.1a. Cal preveure zones en el PEU per gestionar correctament l’aigua 

de reg.  

D. Ambient atmosfèric 

Objectiu D.1. Prevenir i corregir la contaminació lumínica. 

Criteri D.1a. Cal establir en el PEU els sistemes d’il·luminació exterior 

E. Medi socioeconòmic 

Objectiu E.1. Mantenir o incrementar els llocs de treball per als habitants del territori 

Criteri E.1a. Cal afavorir l’emplaçament d’activitats econòmiques regulades 
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6 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DEL PLA  

6.1 ALTERNATIVES AVALUADES 

Cebes Morano té distribuïda la seva producció en diverses finques, situades als 

municipis de Castellnou de Seana, Vila-Sana, Albesa, Cubells i Bellpuig. Cal determinar 

quina és la millor ubicació per la parcel·la experimental. 

Un cop determinada la millor ubicació cal distribuir les edificacions i parcel·les 

experimentals de la manera més favorable tenint en compte factors productius i 

ambientals dins la finca. 

Es valoren les següents alternatives: 

 Alternatives d’ubicació 

 Alternativa 0: no regular urbanísticament l’activitat de finca d’experimentació i 

de transferència d’informació que vol endegar l’empresa 

 Alternativa 1: regular urbanísticament l’activitat de finca d’experimentació i de 

transferència d’informació que vol endegar l’empresa i ubicar les edificacions 

a la part alta de la finca. 

 Alternativa 2: regular urbanísticament l’activitat de finca d’experimentació i de 

transferència d’informació que vol endegar l’empresa i ubicar les edificacions 

a la part baixa de la finca 

6.1.1 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES D’UBICACIÓ 

En valorar la ubicació de l’activitat que regula el Pla, es tenen en compte aquestes 

ubicacions i s’estableixen els següents criteris: 

1. Afectacions ambientals 

2. proximitat a les vies principals de comunicació,  

3. superfície de la parcel·la  

Afectacions ambientals 

Es té en compte l’afectació per figures de protecció ambiental com les determinacions 

del PTPP, refusant els terrenys ubicats en sòl de Valor Natural i de Protecció, Xarxa 

Natura 2000, PEIN i aquells sotmesos a risc natural com són els sòls inundables.  
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Relació entre les finques treballades 
per l’empresa i les figures de protecció 
associades. En negre les finques no afectades, en 
vermell les finques afectades. (Font: ICGC, 2021 i 
PTPP, 2008).

Proximitat a les vies de comunicació

La proximitat a les principals vies de comunicació és la base per tal de poder assolir el 

punt del programa del pla transmissió de la informació recollida en el camp experimental.

Per poder esdevenir el centre logístic de l’activitat agrícola de l’empresa l’accessibilitat 

a l’emplaçament també és molt important.

Donat que un dels punts del programa del Pla és la transmissió de la informació es 

valora la proximitat al nucli urbà.
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Situació de les finques respecte les vies de comunicació. En 
vermell les finques descartades, en negre les finques més properes a 

l’autovia A2. (Font: ICGC, 2021).

Superfície de la parcel·la

Cal que la parcel·la tingui una superfície suficient per tal de tenir la suficient superfície 

conreada per assolir l’objectiu de camp experimental. S’estableix aquesta superfície 

conreada en 2,5 ha. Cal tenir present que la finca té el caràcter de finca holística on el 

sistema sòl-aigua-fauna-flora-cultiu és tingut en compte com una sola unitat per la qual 

cosa, quan es valora la superfície cultivada no es pot valorar estrictament la superfície 

necessària per al conreu en si, sinó en els altres components del sistema: bassa, bosc, 

bandes florals, circulacions dels animals, artròpodes, persones i maquinària, etc. Amb 

aquestes consideracions la superfície necessària s’amplia a les 4,5 ha.

També cal preveure la ubicació de l’hivernacle, el magatzem i les oficines, taller i 

agrobotiga. Per a complir aquest requisit és necessària una superfície addicional de 2 

ha més.

La superfície mínima requerida per poder desenvolupar l’activitat que regularà el Pla és 

de 6,5 ha.
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Superfície de les finques. En negre superfície superior a les 
6,5ha, en vermell les finques amb una superfície inferior. 

Un cop analitzats els criteris de selecció s’opta per la finca situada a Bellpuig ja que 

compleix els criteris de no estat afectada per cap figura de protecció, proximitat a una 

via de comunicació important i tenir més de 6,5 ha de superfície. 

Ubicació de la finca escollida (en negre)  
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6.1.2 ALTERNATIVA 0. 

Consisteix en no regular urbanísticament l’activitat de finca d’experimentació i de 

transferència d’informació que vol endegar l’empresa.

Si no es duu a terme la regulació urbanística mitjançant la figura del pla especial es 

poden produir creixements autoritzats per l’autoritat competent però sense la coherència 

necessària amb el territori.

6.1.3 ALTERNATIVA 1. 

Aquesta alternativa consisteix en regular urbanísticament l’activitat de finca 

d’experimentació i de transferència d’informació que vol endegar l’empresa.

En aquesta alternativa les edificacions en les terrasses superiors per tal de reduir 

l’impacte visual sobre la carretera, optimitzar la insolació dels cultius i situar-se en un 

mateix pla a l’accés des de la carretera.

Planta de la proposta alternativa 1.
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Perfils de l’alternativa 1

Aquesta alternativa suposa uns moviments de terra elevats per poder adequar les 

plataformes a la ubicació dels edificis. D’altra banda genera una esponja visual des de 

la carrera A2. S’optimitza l’espai conreable ja que es concentra en la plana sud de la 

finca. 

6.1.4 ALTERNATIVA 2

Aquesta alternativa consisteix en regular urbanísticament l’activitat de finca 

d’experimentació i de transferència d’informació que vol endegar l’empresa.

En aquesta alternativa les edificacions en les terrasses inferiors per tal de reduir el 

moviment de terres necessari per ubicar les edificacions. 
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Planta general de l’alternativa 2

Perfils de l’alternativa 2

En aquesta alternativa es minimitzen els moviments de terra, es conserven les terrasses, 

es generen rampes entre elles i per accedir des de la rotonda de la carretera tot 

aprofitant l’accés existent actualment.
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L’impacte visual des de la carretera A2 es minimitza mitjançant una pantalla vegetal. 

L’espai conreable queda més fragmentat però permet distribuir el mosaic experimental 

de la finca.  

6.2 VALORACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Per tal de fer una valoració objectiva de les alternatives proposades es fa una taula de 

valoració (0), valorant del 0 (efecte negatiu) al 5 (efecte positiu). 

A. Model d’ocupació i ordenació del sòl 

 A0 A1 A2 
A.1. Evitar la proliferació indiscriminada d’edificacions pel territori. 1 4 4 

A.2. Mantenir l’equilibri territorial i evitar el despoblament. 4 4 4 

 

L’alternativa 0 no permet la regulació urbanística de l’activitat que pot obtenir la llicència 

de les autoritats competents afavorint la proliferació desordenada d’edificacions en el 

territori. 

Les alternatives 1 i 2 regulen la disposició de les edificacions en el territori seguint criteri 

establert de concentrar al màxim les edificacions per evitar-ne la dispersió pel territori. 

Totes 3 alternatives contribueixen a mantenir l’equilibri territorial. 

B. Medi ambient i Paisatge 

 A0 A1 A2 

B.1. Preservar els elements naturals de valor rellevant i la 
connectivitat ecològica. 

1 4 5 

B.2. Minimitzar l’impacte dels residus derivats de l’activitat 5 5 5 

B.3. Evitar localitzacions en zones visualment fràgils o dominants 1 3 5 

 

L’alternativa 0 no garanteix la protecció dels elements naturals i la connectivitat 

ecològica ja que no regula la implantació de l’activitat a nivell territorial. Sí que garanteix 
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la necessitat de la gestió dels residus agrícoles però no la ubicació de les edificacions 

ni dels moviments de terra necessaris per  a la seva implantació. 

Les alternatives 1 i 2 en canvi, sí que garanteixen la protecció dels elements naturals i 

de connexió, així com la gestió de residus i la localització idònia de les instal·lacions. Tot 

i això l’alternativa 2 minimitza els moviments de terra i, per tant, minimitza els residus en 

la implantació i preserva de manera més eficient els elements naturals.  

C. Cicle de l’aigua 

 A0 A1 A2 

C.1. Mantenir la qualitat de l’aigua superficial i subterrània. 4 4 4 

 

Totes les alternatives preveuen la protecció de les aigües subterrànies i superficials.  

D. Ambient atmosfèric 

 A0 A1 A2 

D.1. Prevenir i corregir la contaminació lumínica. 2 4 4 

 

En les alternatives 1 i 2  es pot establir la limitació de la il·luminació exterior. 

E. Medi socioeconòmic 

 A0 A1 A2 

E.1. Mantenir o incrementar els llocs de treball per als habitants del 
territori. 

4 4 4 

 

Totes dues alternatives permeten mantenir o incrementar els llocs de treball en el 

territori. 
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CONCLUSIÓ 

Taula de valoració de les alternatives 

 A0 A1 A2 

A. Model d’ocupació i ordenació del sòl  
A.1. Evitar la proliferació indiscriminada d’edificacions pel territori. 1 4 4 

A.2. Mantenir l’equilibri territorial i evitar el despoblament. 4 4 4 

B. Medi ambient i Paisatge  
B.1. Preservar els elements naturals de valor rellevant i la 
connectivitat ecològica. 

1 4 5 

B.2. Minimitzar l’impacte dels residus derivats de l’activitat 5 5 5 

B.3. Evitar localitzacions en zones visualment fràgils o dominants 1 3 5 

C. Cicle de l’aigua  
C.1. Mantenir la qualitat de l’aigua superficial i subterrània. 4 4 4 

D. Ambient atmosfèric  
D.1. Prevenir i corregir la contaminació lumínica. 2 4 4 

E. Medi socioeconòmic  
E.1. Mantenir o incrementar els llocs de treball per als habitants 
del territori 

4 4 4 

A0 = alternativa 0 
A1 = alternativa 1 
A2 = alternativa 2 

2,7 4,0 4,4 

 

S’opta per l’alternativa 2 ja que és la que assoleix millor els objectius ambientals 

plantejats.  

6.3 ESTIMACIÓ DELS EFECTES RELLEVANTS PEL MEDI AMBIENT 

A continuació s’avaluen les repercussions de les dues alternatives considerades sobre 

els diferents vectors ambientals que caracteritzen el lloc.  

Taula 2. Taula d’efectes ambientals del desenvolupament del PEU 

Vector ambiental A0 A1 A2 

Geomorfologia M/N M/N C 

Climatologia (canvi climàtic) M/P M/P M/P 

Hidrologia M/P M/P M/P 
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Vector ambiental A0 A1 A2 

Hàbitats vegetals M/P M/P M/P 

Espais protegits C C C 

Usos del sòl M/N E/P E/P 

Paisatge M/N E/P E/P 

Patrimoni històric C C C 

Ambient atmosfèric  C C C 

Factors socials E/P E/P E/P 
E = elevat N = negatiu 
M = moderat P = positiu 
C = compatible 

 

GEOMORFOLOGIA 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Geomorfologia Moderat/negatiu  Moderat/negatiu  Compatible 

 

La geomorfologia i la fisiografia del terreny es veu afectada en totes les alternatives 0 i 

1 per la implantació de les edificacions i l’activitat agrícola, però amb l’alternativa 2 

aquesta afecció és minimitza. 

CLIMATOLOGIA I CANVI CLIMÀTIC 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Climatologia (canvi climàtic) Moderat/positiu  Moderat/ positiu Moderat/ positiu 

 

Les tres alternatives valorades afecten de forma moderada però positiva en els 

paràmetres de valoració de canvi climàtic degut a la investigació per la reducció en la 

emissió del CO2 atmosfèric.  

HIDROLOGIA  

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Hidrologia Moderat/positiu  Moderat/ positiu Compatible 
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Les alternatives 0 i 1 tenen una afecció sobre la hidrologia de la zona en modificar-ne la 

topografia. 

HÀBITATS VEGETALS 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Hàbitats vegetals Moderat/positiu  Moderat/ positiu Moderat/ positiu 

 

Totes les alternatives afecten els hàbitats vegetals en ser necessari la eliminació de la 

coberta vegetal per a dur a terme l’activitat agrària però el tipus d’agricultura que 

s’investiga afavoreix la proliferació de vegetació autòctona, auxiliar i regenerativa. 

ESPAIS PROTEGITS 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Espais protegits Compatible Compatible Compatible 

 

En cap de les alternatives valorades hi ha afecció sobre els espais protegits. 

USOS DEL SÒL 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Usos del sòl Moderat/negatiu  Elevat/positiu Elevat/positiu 

 

L’alternativa 0 no regula la ordenació territorial i paisatgística de les instal·lacions 

requerides com un conjunt, en canvi, amb les alternatives 1 i 2 es té aquesta visió de 

conjunt i, per tant, es pot fer la valoració conjunta de les instal·lacions  

PAISATGE 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Paisatge Moderat/negatiu  Elevat/positiu  Moderat/positiu  
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La implantació de noves edificacions sempre suposa un impacte en el medi visual, no 

obstant, la visió de conjunt d’aquestes edificacions i les activitats que permet el PEU li 

atorga l’harmonia necessària amb l’entorn perceptiu. 

PATRIMONI HISTÒRIC 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Patrimoni històric Compatible Compatible Compatible 

 

En cap de les alternatives valorades hi ha afecció sobre el patrimoni històric de la 

població. 

AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Ambient atmosfèric  Compatible Compatible Compatible 

 

L’ambient atmosfèric no es veu alterat per una major emissió de sorolls, olors, partícules 

contaminants o il·luminació atmosfèrica en cap de les alternatives valorades respecte la 

situació actual. 

FACTORS SOCIALS 

Vector ambiental Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Factors socials Elevat/positiu  Elevat/positiu Elevat/positiu 

 

Les alternatives permeten consolidar i desenvolupar una activitat existent i en ple 

funcionament, per la qual cosa es mantenen llocs de treball en el territori.  

6.4 MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

Una vegada identificats els impactes ambientals més significatius cal proposar un 

conjunt de mesures que permetin reduir l’impacte ambiental que comporta l’execució de 

la figura de planejament considerada per tal de garantir la salut i el benestar de les 

persones i la preservació de l’entorn.  
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A partir de l’ordenació finalment proposada es determinaran un conjunt de mesures per 

tal de reduir l’impacte que genera el planejament sobre el medi. Es distingeixen tres 

tipologies principals de mesures:  

 Mesures preventives d’aplicació directa, que depenen de la proposta de 

planejament  

 Mesures correctores: són aquelles mesures que s’incorporen al projecte amb 

la finalitat d’aconseguir reduir l’abast i la intensitat dels efectes  en el medi 

 Mesures compensatòries: són una sèrie de condicionants i recomanacions 

ambientals específiques que es duran a terme en les fases d’execució i 

funcionament.  

En base a allò exposat a la Taula 2 es proposen mesures preventives i correctores 

destinades a corregir els impactes l’efecte de les quals es resumeix en la Taula 3. 

Taula 3.  Taula d’efectes ambientals del desenvolupament del Pla Especial 
després de l’aplicació de les mesures correctores 

Vector ambiental A2 A2 amb mesures 

C C C 

Climatologia (canvi climàtic) M/P M/P 

Hidrologia M/P M/P 

Hàbitats vegetals M/P M/P 

Espais protegits C C 

Usos del sòl E/P E/P 

Paisatge M/P E/P 

Patrimoni històric C C 

Ambient atmosfèric  C C 

Factors socials E/P E/P 
E = elevat N = negatiu 
M = moderat P = positiu 
C = compatible 

 

Les mesures ambientals s’apliquen al vector ambiental paisatge.  

PAISATGE 

Les edificacions s’hauran d’integrar en el paisatge, utilitzant els materials i colors que li 

són propis. Es proposa la paleta de colors dels vermells terrosos pel sostre i els ocres 
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pels tancaments verticals i la formació d’una pantalla vegetal per tamisar la percepció 

des de l’autovia A2. 

6.5 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA 

A partir de les valoracions realitzades anteriorment, s’opta per l’alternativa 2 ja que 

compleix més els objectius ambientals proposats i el seu efecte sobre els vectors 

ambientals s’estima com a COMPATIBLE I POSITIU (Taula 3) un cop preses les 

mesures ambientals proposades. 
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7 MESURES PER EL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA 

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes sol·licita establir mesures 

de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació. 

Aquestes mesures de seguiment de caràcter general caldrà que siguin concretades amb 

les prescripcions del projecte executiu de la gravera.  

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) és un document tècnic de control ambiental, en el 

qual s’especifiquen els paràmetres de seguiment de la qualitat dels diferents factors 

ambientals afectats pel planejament i el projecte derivat. 

Els informes s’hauran d’elaborar amb una periodicitat anual. 

El PVA ha de cobrir els aspectes que es citen a continuació: 

 Control i supervisió de documentació en fase de redacció del projecte 

d’execució derivat 

 Control i assistència en fase d’explotació  

 Control i assistència en la fase de restauració 

Les mesures definides al document s’hauran de diferenciar segons si s’apliquen: 

 En fase de redacció del projecte d’execució derivat  

 En fase d’explotació 

 En la fase de restauració 
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8 CONCLUSIONS 

En base a tot allò exposat en aquest document es conclou que: 

 L’alternativa 2 és l’alternativa més viable en compactar l’ocupació del sòl, no 

dispersar les activitats per territori, minimitzar els moviments de terres i 

permetre una millor integració en el paisatge de les infraestructures 

necessàries pel desenvolupament de l’activitat. 

 Les afeccions ambientals que es deriven de l’aplicació del PEU  queden 

compensades i mitigades per les mesures preventives, correctores i 

compensatòries que s’estableixen en les Normes Urbanístiques del PEU. 
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9 RESUM 

El Document Ambiental Estratègic és el document ambiental corresponent al 

procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica, al qual està sotmesa l’aprovació inicial 

del Pla especial per l'implantació d'un centre de difusió i conreu d'agricultura orgànica i 

captadora de CO2 (educació en el lleure) al polígon 12, parcel·la 227 de Bellpuig 

(Lleida). 

El DAE es redacta amb l’objectiu de garantir que les repercussions sobre el medi 

ambient del document de planejament siguin considerades i integrades adequadament. 

De l’anàlisi s’extreu que l’àrea objecte d’estudi es troba situada al nord del nucli urbà de 

Bellpuig. 

La zona no està afectada per cap figura de protecció, i el PTPTP considera corredors 

ecològics que no afecten aquesta àrea.  

Per determinar l’emplaçament òptim es realitza un estudi d’alternatives d’ubicació i es 

determina que el millor emplaçament és la finca situada al polígon 12 parcel·la 227 de 

Bellpuig. 

Un cop determinada la ubicació es proposen 3 alternatives: 

 L’alternativa 0, que consisteix en no regular urbanísticament l’activitat de finca 

d’experimentació i de transferència d’informació que vol endegar l’empresa. 

 L’alternativa 1, que consisteix en regular urbanísticament l’activitat de finca 

d’experimentació i de transferència d’informació que vol endegar l’empresa i 

ubicar les edificacions a la part alta de la finca. 

 L’alternativa 2, que consisteix en regular urbanísticament l’activitat de finca 

d’experimentació i de transferència d’informació que vol endegar l’empresa i 

ubicar les edificacions a la part baixa de la finca. 

Després de plantejar els objectius ambientals i analitzar els paràmetres ambientals que 

es poden veure afectats es considera que l’alternativa més vàlida és l’alternativa 2 ja 

que compleix més els objectius ambientals proposats  i el seu efecte sobre els vectors 

ambientals s’estima com a COMPATIBLE I POSITIU un cop preses les mesures 

ambientals proposades. 
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La proposta haurà de seguir les determinacions exposades al Pla de Vigilància 

Ambiental. 




