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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
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1.1  OBJECTIU DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS 
 
Els objectius de la present Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida en la sessió del 10 de març de 2011, verificació del text refós el 17 de maig 
de 2012 i publicació al DOGC número 6156 el 25 de juny de 2012. 
 

 Modificar la qualificació d’unes determinades zones de sòl urbà consolidat, a 
sistema de viari i a sistema d’espais lliures i zones verdes. 

 Ajust dels límits d’un terreny de sol urbà, per dotar-lo d’un front a vial. 
 
 

1.2  EMPLAÇAMENT DE LES MODIFICACIONS 
 
L’emplaçament de la present modificació puntual del POUM es situa en tres àmbits 
diferents dins el nucli urbà de Bellpuig. 
 

1. Àmbit carrer Castell 
2. Àmbit Passatge Sant Jordi 
3. Àmbit carrer la Noguera 
4. Àmbit Av. del Bosc 

 
 

1.3 AMBIT CARRER CASTELL 
 
Descripció 
La proposta de la modificació puntual consisteix en el canvi de la qualificació 
urbanística d’uns terrenys situats en un sòl urbà consolidat.  
Aquest terrenys en el POUM estan qualificats com a Zona d’ordenació en Casc antic 
(Clau 1c i 1d) i un espai de plaça pública com a sistema de viari. 
Amb la present modificació puntual es proposa qualificar-los tots els terrenys de 
Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau ZV). 
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Emplaçament 
Aquest àmbit es correspon a uns terrenys situats al nord d’una illa residencial del casc 
antic de sòl urbà consolidat, corresponent a la línia de façana del carrer Església, i que 
limiten amb la plaça pública del Castell. 
Els terrenys actualment qualificats de zona residencial, tenen una superfície de 104 m² 
i l’espai públic corresponent a la plaça, uns 563 m². 
 

Relació dels titulars afectats de l’àmbit 
Es detalla a continuació la relació dels titulars actuals de les finques afectades per la 
modificació d’aquest àmbit: 
 
 

Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost), no es necessària la incorporació de la relació de les persones 
propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb


PÀGINA: 6 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i als 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys; ja que no es tracta d’una modificació 
del planejament urbanístic general que comporti un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos. 
 

 
1.4 AMBIT PASSATGE SANT JORDI 
 
Descripció 
La proposta de la modificació puntual consisteix en el canvi de la qualificació 
urbanística d’uns terrenys situats en un sòl urbà consolidat.  
Aquest terrenys en el POUM estan qualificats com a Zona d’ordenació en Eixample 
(Clau 2).  
Amb la present modificació puntual es proposa qualificar-los de Sistema viari, per tal 
d’adaptar el planejament vigent a la realitat física del lloc, i a la cessió efectuada l’any 
1999 pels propietaris en favor de l’Ajuntament de Bellpuig per a vial, corregint una 
errata en la redacció del POUM. 

 
Emplaçament 
Aquest àmbit es correspon a uns terrenys de sol urbà consolidat situats en una illa 
residencial entre els carrers Sant Jordi, Passatge Sant Jordi, Passeig del Sol i carrer 
Progrés. 
L’àmbit d’aquesta modificació té una superfície de 186 m², corresponents a l’espai a 
qualificar de sistema viari. 
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Relació dels titulars afectats de l’àmbit 
Es detalla a continuació la relació dels titulars actuals de les finques afectades per la 
modificació d’aquest àmbit: 
 

 
 
Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost), no es necessària la incorporació de la relació de les persones 
propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques 
o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i als 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys; ja que no es tracta d’una modificació 
del planejament urbanístic general que comporti un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos. 
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1.5 AMBIT CARRER LA NOGUERA 
 
Descripció 
La proposta de la modificació puntual consisteix en el canvi de la qualificació 
urbanística d’uns terrenys situats en un tram de sòl urbà consolidat, i situat dins el 
polígon d’actuació urbanística PAU-31 .  
Aquest terrenys en el POUM estan qualificats com a Zona d’ordenació en Cases 
agrupades (Clau 5).  
Amb la present modificació puntual es proposa qualificar-los de Sistema viari, per tal 
d’adaptar el planejament vigent a la realitat física del lloc. 
 

 
Emplaçament 
Aquest àmbit es correspon a uns terrenys de sol urbà situats en una illa residencial de 
cases agrupades al front nord del carrer La Noguera i del PAU-31, a tocar de l’Escola 
Vedruna, en que en l’actualitat, es correspon a un accés peatonal de l’escola. 
Aquests terrenys son de titularitat pública. 
L’àmbit d’aquesta modificació té una superfície de 167 m², corresponents a l’espai a 
qualificar de sistema viari. 
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Relació dels titulars afectats de l’àmbit 
Es detalla a continuació la relació dels titulars actuals de les finques afectades per la 
modificació d’aquest àmbit: 
 
 

Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost), no es necessària la incorporació de la relació de les persones 
propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques 
o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i als 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys; ja que no es tracta d’una modificació 
del planejament urbanístic general que comporti un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos. 
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1.6 AMBIT AVINGUDA DEL BOSC. AJUST LIMITS SOLAR URBÀ 
 
Descripció 
La proposta de la modificació puntual consisteix en una nova delimitació del sol urbà 
d’un terreny situats en un sòl urbà consolidat, que amb la redacció del POUM es deixà 
sense accés al sistema viari.  
Amb la nova delimitació es vol regularitzar aquesta situació, consistent en un ajust de 
la zona d’edificació amb una zona verda, corresponent a un sòl urbanitzable amb el 
que limita, per assolir la condició de solar. 
Aquest terreny en el POUM està qualificat com a Zona d’ordenació en cases aïllades 
(Clau 6a).  

 
Emplaçament 
Aquest àmbit es correspon a un terreny de sol urbà situat en una illa residencial de 
cases aïllades, al final de l’Avinguda del Bosc. 
Aquest terreny limita al nord amb un sòl urbanitzable delimitat, corresponent al PPU-
15. 
L’àmbit d’aquesta modificació té una superfície de 5.053,52 m². 
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Relació dels titulars afectats de l’àmbit 
Es detalla a continuació la relació dels titulars actuals de les finques afectades per la 
modificació d’aquest àmbit: 
Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost), no es necessària la incorporació de la relació de les persones 
propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques 
o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i als 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys; ja que no es tracta d’una modificació 
del planejament urbanístic general que comporti un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos. 
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1.7  PLANEJAMENT GENERAL VIGENT 
 
El planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 17 de 
maig de 2012 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en 
data 25 de juny de 2012. 
 

1.8 MARC LEGAL APLICABLE 
 
La present Modificació Puntual s’ha redactat d’acord amb l’ordenament jurídic vigent 
en matèria urbanística: 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 17 de maig de 2012 
i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en data 
25 de juny de 2012. 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC) 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLUC) 

 Pla territorial parcial de ponent, aprovat per acord de govern 94/2007 
 Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Texto 

refundido de la Ley del suelo 
 
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
 
► Article 96 
Modificació de les figures del planejament urbanístic 
 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions 
que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: 
 a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència 
 territorial de les quals quedi  limitada a un únic terme municipal, correspon a 
 l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i 
 l’aprovació provisional. 
 b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliure, zones verdes o 
 d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 
 98; en el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén 
 denegada la modificació. 
 c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 
 increment del sostre  edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
 intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes 
 a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 
 d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, 
 regulats pels articles 76.1 i 83.1, no  són exigibles a les modificacions dels plans 
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 directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials 
 estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es refereixin 
 únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament 
 identificades pel pla director. En aquests  casos, el tràmit d’informació de les 
 modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial 
 respectius s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la 
 proposta de modificació aprovada inicialment. 
 
 
► Article 97 
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 
 
1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació 
ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una 
valoració negativa, ha de denegar-la. 
 
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració 
negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament 
urbanístic general, en els supòsits següents: 
 a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
 residencial o de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos 
 previstos anteriorment en el supòsit  a que el planejament anterior no s’hagi 
 executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 
 concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys 
 anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi 
 concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la 
 modificació. 
 b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació 
 establert pel planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb 
 els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 
 c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb 
 el planejament territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o 
 estratègic, d’acord amb les normes d’ordenació territorial. 
 d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos 
 públics. Es considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos 
 públics, entre altres, en els supòsits següents: 
 Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix 
 l’article 98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat 
 dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats 
 pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 
 Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels 
 sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments 
 públics en compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació 
 de sistema d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, 
 amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. 
 Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls 
 qualificats d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la 
 suficiència dels equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un 
 interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 
 Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament 
 de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de 
 pitjor qualitat o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta 
 qualificació. 
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 Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament 
 de sòls que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a 
 equipaments d’altres sòls de titularitat privada, sense que la modificació 
 garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui 
 executiva. 
 
3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per 
a permetre la instalꞏlació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en 
edificacions preexistents, si comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes 
urbanístics o l’ocupació d’espais privats inedificables, han de justificar: 
 a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra 
 solució.  
 b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a 
 sistemes urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i 
 de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit. 
 c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i 
 vistes de les edificacions veïnes, quan es redueix la distància aquestes 
 edificacions. 
 
4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns 
esmentats no computen a efectes del volum edificable de la parcelꞏla ni de les 
distàncies mínimes de l’edificació als límits de la parcelꞏla, a d’altres edificacions o a la 
via pública. 
 
 
► Article 98  
Modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 
d’equipaments esportius 
 
1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la 
zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments 
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals 
o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels 
sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats 
d’equipaments esportius només poden comportar que se n’ajusti la superfície quan ho 
requereixi l’interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda. 
 
2. El conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme aprova definitivament la 
modificació de les figures de planejament a què fa referència l’apartat 1, amb l’informe 
previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent i de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya. 
 
3. El conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme, no obstant el que 
disposa l’apartat 2, en el cas que un terç del nombre legal de persones membres de la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya ho solꞏliciti, ha de sotmetre l’expedient de 
modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la 
resolució definitiva de l’expedient correspon al Govern i només pot ésser aprovatòria si 
l’informe de la Comissió Jurídica 
Assessora és favorable. 
 
4. La resolució definitiva de les modificacions a què fa referència l’apartat 1 s’ha 
d’adoptar en el termini de dos mesos des de l’emissió del darrer informe. Si, un cop 
transcorregut aquest termini, no s’ha adoptat cap resolució expressa, s’entén que la 
modificació ha estat denegada. 
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5. La tramitació regulada per l’apartat 2 no s’aplica a les modificacions esmentades 
que siguin incloses en el procediment de revisió d’un pla d’ordenació urbanística 
municipal, ni tampoc als ajustos en la delimitació dels espais esmentats que no 
n’alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el territori. 
 
6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria 
pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que 
estableix aquest article. 
 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme 
 
► Article 117 
Modificació dels instruments de planejament urbanístic 
 
1. S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de 
qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la 
classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió 
en els termes que estableix l’article anterior. 
 
2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb 
independència del seu contingut i abast, comporta llur modificació. 
 
3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla 
d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries 
assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit 
d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si 
s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la 
modificació. 
 
 
► Article 118 
Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de 
planejament urbanístic 
 
1. Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament 
modificada i, en qualsevol cas, han de: 
 a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 
 s’introdueixen. 
 b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
 determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 
 c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació 
 corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que 
 substitueixen les precedents. 
 d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per 
 a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 
 de l’article 94 de la Llei d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència 
 de diversos usos, és d’aplicació el què estableix l’article 81.4 d’aquest 
 Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit de sòl urbà 
 previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme, tant si comporten com si no 
 increment d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat 
 article 94.4. 
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2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat 
pública no computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les 
reserves per a espais lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 
94 de la Llei d’urbanisme. 
 
3.Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 
residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves 
complementàries que estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment 
de densitat es destini a habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges 
dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el 
mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. 
 
4. Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar 
l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió 
ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en 
els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 
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2. MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
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2.1 AMBIT CARRER CASTELL 
Descripció de la proposta de modificació puntual 
Aquest àmbit es correspon a tres parcelꞏles situades en la clau 1, d’acord amb el 
POUM de Bellpuig, que conformen una façana continua al carrer Castell, al costat 
mateix de la Plaça del Castell. 
Aquesta es una petita illa situada al bell mig del nucli antic del municipi, on les 
edificacions existents son molt antigues. 
Aquest conjunt de propietats urbanes del nucli antic es pretén qualificar com a sistema 
d’espais lliures i zones verdes, clau V7. Així mateix es vol qualificar també la plaça del 
Castell, com a sistema. 
 
L’Ajuntament amb aquesta operació pretén esponjar part d’aquesta illa d’edificis del 
casc antic, per oferir un espai a disposició del ciutadà, mitjançant la creació d’una 
petita plaça pública. 

Amb aquesta qualificació de sistema d’espai lliure i zona de verda i esponjament de la 
trama urbana, es pretén millorar la qualitat de l’espai públic, oferint un espai atractiu 
dins la densa trama urbana del casc antic de Bellpuig. 

L’edifici del carrer Castell número 20 es propietat de L’Ajuntament de Bellpuig (Ref. 
Cadastral 4403806CG3140S0001UF). 
 
L’edifici del carrer número 18 (Ref. Cadastral 4403805CG3140S0001ZF), arran d’un 
expedient de declaració de ruïna per motius de seguretat pública, l’edifici va haver de 
ser enderrocat. 
Aquest fou executat pel mateix Ajuntament, davant la impossibilitat de trobar els 
propietaris, mitjançant un expedient d’execució 2445-0002/2017. 
Actualment aquest solar està en procés d’inscripció en el patrimoni públic en favor de 
l’Ajuntament de Bellpuig. 
 
El tercer solar de propietat privada, situat al carrer castell 10 (Ref. Cadastral 
4403801CG3140S0001IF), és una punta de terreny que conforma una propietat que 
abasta tota la zona est d’aquesta illa del casc antic. 
Aquesta porció de terreny afectada per aquesta modificació, està actualment 
qualificada com a la clau 1a, amb un aprofitament de tan sols de planta baixa, d’acord 
amb el planejament vigent. 
 
La superfície de l’àmbit que es vol qualificar com a sistema es de 104 m². 
Amb la modificació es modifica el sostre de l’àmbit, amb una reducció del sostre actual 
en 188,50 m². 
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2.2 AMBIT PASSATGE SANT JORDI 
Descripció de la proposta de modificació puntual 
Aquest àmbit es correspon a un terreny situat al Passatge Sant Jordi, corresponent a 
un espai d’us públic parcialment urbanitzat i d’accés a una sèrie de propietats 
particulars. La configuració física d’aquest espai data de la primera ordenació de les 
edificacions en aquesta illa d’edificis, configurant un espai semblant a una petita plaça 
sense continuïtat. 
 
Aquest espai d’una amplada d’uns 8 m. i una llargada d’uns 23,50 m. fou cedit de 
forma voluntària i gratuïta per part de la propietat en favor de l’Ajuntament de Bellpuig, 
mitjançant un conveni l’any 1999, per a l’ús de vial. 
Aquesta cessió es formalitzà mitjançant escriptura pública que fou inscrita en el 
Registre de la propietat de Tàrrega, com a finca 7054, en el tom 2303, llibre 152 i foli 
207. 
Així mateix, des d’aleshores figura grafiat com a vial també en el cadastre. 
Aquest espai segons conveni i escriptura pública té una superfície de 178,25 m² i 
segons mesurament topogràfic 186,22 m². 
 
Durant la revisió del planejament de Bellpuig l’any 2012 i la redacció del POUM, 
aquest vial no fou reflexat com a tal, i el planejament va qualificar aquest espai com a 
zona d’aprofitament. 
Amb aquesta modificació l’Ajuntament de Bellpuig es vol esmenar l’errata, i qualificar 
aquest espai com a sistema viari. 
 
Amb la modificació proposada del planejament, les propietats privades afectades per 
la modificació es corresponen a les finques 1, 2, 3, i 4 amb frontal al viari. 
La qualificació de viari d’aquest terreny, afecta els aprofitaments de les propietats 
detallades. 
La profunditat edificable de les plantes pis generades pels carrers Sant Jordi, Passatge 
Sant Jordi i carrer del Sol i el pati d’illa interior, desapareixerà.  
Amb el viari grafiat, les edificacions situades entorn el vial i situades dins l’àmbit de la 
modificació, es regiran pels paràmetres que regula la clau edificatoria 2, d’acord amb 
el plànol d’ordenació. 
Els paràmetres urbanístics de la propietat número 5, no es veuran modificats per la 
creació del nou vial, no essent tampoc modificats els seus drets. 
 
Amb la modificació es modifica el sostre de l’àmbit, amb una reducció del sostre actual 
en 298,99 m². 
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2.3 AMBIT CARRER LA NOGUERA 
Descripció de la proposta de modificació puntual 
Aquest àmbit es correspon a una porció de terreny urbà situada a l’extrem nord-oest 
del polígon d’actuació urbanística PAU-31. 
Actualment en aquest terreny es situa una escala d’accés públic a l’equipament de 
l’escola Vedruna, i que data des del moment en que es fou construïda la primera fase 
de l’escola, l’any 1974. 
Aquest accés es format per una llarga escala suportada per un talús arbrat que 
acompanya tot l’accés, i que supera el desnivell entre el carrer La Noguera i la cota del 
pati exterior de l’escola. 
En la redacció del POUM, es va qualificar aquest terreny com a zona, en continuïtat de 
l’ordenació d’unes cases agrupades entre mitgeres, de clau 5a. 
Amb la modificació es vol: 

1. Reconèixer l’ús públic d’aquest terreny d’accés a l’escola, ajustant-se a la seva 
realitat física i us actual. 

2. Ajustar-se a la propietat dels terrenys. 
3. Donar una ordenació coherent a aquest final d’ordenació de tipologia de cases 

agrupades, deixant una parcelꞏla de les mateixes dimensions que les contigües 
consolidades. 

Per això la modificació qualifica aquest terreny com a espai públic viari. 
La superfície de l’àmbit es de 167,50 m². 
Amb la modificació es redueix, encara que sigui d’una manera poc significativa, el 
sostre del PAU-31. 
En l’actualitat aquests terrenys ja son de titularitat pública, tot i que existeix una 
indefinició i manca de precisió en els límits i superfície. 
Amb la modificació es modifica el sostre de l’àmbit, amb una reducció del sostre actual 
en 351,36 m². 
 

 

2.4 AMBIT AVINGUDA DEL BOSC. AJUST LIMITS SOLAR URBÀ 
Descripció de la proposta de modificació puntual 
Aquesta modificació es correspon a un sòl urbà situat al nord-est de l’Avinguda del 
Bosc, al final de l’àmbit residencial. 
Amb aquesta modificació es vol ajustar els límits del sol urbà amb el sol urbanitzable 
delimitat, corresponent al Pla parcial urbanístic PPU-15, amb l’objectiu d’esmenar una 
errata originada en la redacció del POUM. 
Aquest terreny amb les Normes subsidiàries de planejament disposava d’un accés a 
viari, a través d’un tram de carrer que donava front a una mena d’illeta o cruïlla de 
forma corba.  
Amb la revisió del planejament va desaparèixer aquesta cruïlla, i es va fer una 
interpretació d’aquest límit, en que es va adjuntar aquest petit tram viari al sol 
urbanitzable amb que limitava.  
Aquesta decisió de delimitació del sol urbà i sol urbanitzable, suposà deixar aquest 
terreny urbà, amb un front corbat sense accés a viari. 
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En l’actual planejament, aquesta porció de terreny que es va adjuntar al sol 
urbanitzable, està qualificat com a sistema d’espai verd. 
 
L’objecte d’aquesta modificació es ajustar aquests límits entre el sol urbà i el sol 
urbanitzable delimitat del PPU-15, de manera que: 

 Es doti a aquest terreny un front a l’Avinguda del Bosc, viari amb el qual limita, 
proporcionant-li la condició de solar. 

 S’ajusti aquest límit, sense pèrdua de superfície de la zona verda del PPU-15 i 
sense pèrdua ni guany en la superfície de zona d’aprofitament privat. 

Aquesta modificació suposa exclusivament un ajust geomètric. 
En l’actualitat, el vial de l’Avinguda del Bosc disposa de tots els serveis urbanístics i es 
troba pavimentada. Davant el solar objecte de la modificació, manca l’execució de la 
vorera. 
Cal assenyalar que la propietat de la finca urbanitzable del PPU-15 i del terreny urbà 
corresponen al mateix titular. 
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2.5 JUSTIFICACIÓ DE LA INICIATIVA, CONVENIÈNCIA I 
OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 
 
En aquest apartat es fa una valoració general de les diferents modificacions puntuals 
recollides en un únic tràmit, atès la naturalesa molt pareguda de totes elles. 
   
L’objectiu de la present modificació puntual, és adaptar la proposta d’ordenació 
definida pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, dels diferents àmbits 
anteriorment definits, a les preexistències físiques existents realment en l’actualitat, i 
corregir les realitats corresponents a errates en la redacció del POUM, tot adaptant-les 
també als drets reals de particulars, mitjançant el canvi de diferents qualificacions 
urbanístiques a sistemes.  
 
Les noves ordenacions no representen canvis substancials respecte la proposta 
definida pel POUM, únicament s’incorporen uns terrenys al sistema viari del municipi, 
tot reduint en cadascuna d’elles mínimament el sostre de les parcelꞏles d’aprofitament 
privat, a la vegada que s’ajusta i es precisa els límits d’una parcelꞏla urbana que el 
POUM va deixar sense accés viari. 
 
Les propostes de qualificació de les zones a sistema viari, tenen en comú la millora 
dels espais públics per al seu ús com a zones verdes o vials al servei de les persones, 
reconeixent l’actual us que se’n fa com a tal, amb unes solucions coherents amb les 
trames urbanes consolidades. Aquestes tres primeres modificacions tenen una clara 
vocació d’interès públic al servei del ciutadà. 
 
Així mateix en la modificació del passatge Sant Jordi, la nova proposta d’ordenació 
aconsegueix: 

 Consolidar els fronts de parcelꞏla a la part del nou vial, reconeixent l’actual 
realitat. 

 Garantir l’accés a les parcelꞏles. 
 Reconèixer i regulació les edificacions existents. 

 
L’ajust de límits del terreny privat de l’Avinguda del Bosc, té l’interès públic de corregir i 
restaurar les condicions de solar d’un terrenys privats, que amb l’ordenació puntual del 
POUM es va veure alterada, proporcionant al terreny d’una façana a viari, tal com 
disposava l’anterior planejament de les Normes Subsidiàries de l’any 1982. 
 
Amb la iniciativa d’aquesta modificació puntual, es dona la concordança i equilibri dels 
interessos públics i privats dels diferents àmbits. 
La proposta justifica la necessitat i oportunitat de la modificació en relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
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2.6 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA VIGENT 
 
Cessions mínimes per a Zones verdes i Equipaments 
L’objectiu de la present modificació puntual no es cap del supòsits en que el TRLUC 
requereix un increment de les reserves per a sistemes urbanístics, atès que: 

 En el sol urbà les modificacions no tenen per objecte la reordenació general 
d’un àmbit que comporti la transformació global dels usos previstos pel 
planejament. 

 En l’ajust del sol urbà amb el sòl urbanitzable delimitat corresponent al PPU-15, 
la proposta si bé modifica la zonificació definida pel POUM per a sistema 
d’espais verds, amb un repartiment diferent, no modifica la seva superfície 
determinades pel planejament i recollida en la fitxa del sector, mantenint-ne la 
seva funcionalitat. 

 
 
“Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que 
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics 
 
1. Si la modificació d’una figura del planejament urbanístic comporta un increment de 
sostre edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s’han d’incrementar proporcionalment, 
com a mínim, els espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per 
l’article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s’ha de preveure una reserva mínima per a 
zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i 
de 5 m² per cada 100 m² de sostre d’altres usos. Per computar aquests estàndards, 
s’ha d’aplicar el que estableix l’article 65.5. A més, si cal, s’ha de reservar sòl per a 
equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als requeriments que 
deriven de la modificació. 
 
2. Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 
residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’ha de preveure una reserva 
complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 10 m², 
com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l’augment de densitat es destini a 
habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta 
d’aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta 
reserva complementària, per raons d’impossibilitat material, no es pugui emplaçar en 
el mateix àmbit d’actuació, es pot substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, 
que l’ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir 
zones verdes o espais lliures públics de nova creació en el municipi. 
 
3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació 
general d’un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel 
planejament, ha d’incorporar una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de 
sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. 
D’aquesta reserva, s’ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de 
sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s’ha d’incorporar 
una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² 
de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a altres usos. 
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Aquestes reserves s’apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l’àmbit. Als 
efectes anteriors, computen les reserves que s’han obtingut o s’han previst per a 
qualsevol ús per raó de la destinació de l’àmbit en qüestió d’acord amb el planejament 
anterior i s’hi ha d’aplicar el que estableix l’article 65.5. 
 
4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació 
s’han d’incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments 
d’acord amb les regles següents: 
 a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s’han de 
 complir les reserves mínimes que estableix l’apartat 3. 
 b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de 
 la densitat, s’han d’incrementar les reserves d’acord amb el que estableixen els 
 apartats 1 i 2 respectivament. 
 c) En el cas que les reserves exigides d’acord amb les lletres a i b no es puguin 
 emplaçar en el mateix àmbit, per raons d’impossibilitat material, es poden 
 substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, que l’ajuntament competent 
 ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o 
 equipaments de nova creació en el municipi.” 
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
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3.1 NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA  
 
En el document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 17 de 
maig de 2012 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en 
data 25 de juny de 2012, s’han de recollir les següents modificacions: 
 

 En l’apartat III. PLÀNOLS: O.03 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable, 
substitució de la proposta d’ordenació del POUM per les definides en els 
plànols de zonificació, Proposta d’ordenació 1, 2, 3 i 4 d’aquest document. 

 
Observacions: En referencia a la fitxa corresponent al sector del PAU-31, si bé es 
redueix el sostre del sector en 351,36 m², es considera que no s’escau la seva 
modificació, atès que el sostre es el resultant de l’aplicació de les determinacions 
normatives del POUM, atenent al nombre màxim de plantes edificables i a la 
profunditat edificable d’aplicació, de cadascuna de les claus urbanístiques d’edificació. 
 
El índex d’edificabilitat brut del sector PAU-31 sofreix una variació a la baixa quasi 
decimal. I per tant podem considerar que l’índex d'edificabilitat bruta i la densitat 
màxima no són normatius. 
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4. JUSTIFICACIÓ INFORMES I ESTUDIS COMPLEMENTARIS 
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Avaluació ambiental - informe ambiental 

D’acord amb la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
la present Modificació Puntual del POUM de Bellpuig dels diferents àmbits, no està 
subjecte a tràmit d’avaluació ambiental, atès que: 

 Es tracta d’unes modificacions no substancials del planejament urbanístic 
general. 

 El la redacció recent del POUM de Bellpuig, aquest ja ha estat objecte 
d’avaluació ambiental. 

 Per les característiques i la poca entitat que tenen les modificacions, es 
constata que no pot produir efectes significatius en el medi ambient. 

 
 

Estudi de la mobilitat generada 

L’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, estableix el següent: 
En la present Modificació Puntual del POUM de Bellpuig no és necessari l’elaboració 
de l’estudi de mobilitat generada, pels següent motius: 

 Es tracta d’una modificació de planejament general que no té com a objectiu 
cap dels supòsits establerts en “l’Article 3. Àmbits d’aplicació”. 

 El document del POUM incorpora dins del seu contingut documental l’Estudi 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada, en el qual ja s’analitza la mobilitat 
existent en el municipi i la dels sectors de nou creixement. 

 En la proposta de la modificació puntual no es modifiquen els desplaçaments 
estimats per aquest sector en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.  

 
Per tant, la mobilitat generada pel sector, queda garantida. 
 
 
Estudi d’Inundabilitat, aigua potable i sanejament 
 

 Estudi d’inundabilitat: Els diferents àmbits de la present modificació resten fora 
de la zona inundable, d’acord a l’Estudi d’Inundabilitat realitzat per a la redacció 
del POUM de Bellpuig. 

 Abastament d’aigua: Amb la present modificació no es modifica la demanda 
d’aigua, ja que es mantenen els paràmetres generals definits en el POUM, 
quedant per tant garantit l’abastament d’aigua potable. 

 Sanejament: La present Modificació Puntual no afecta al traçat de la xarxa de  
sanejament ni al cabal d’aigües a abocar a aquesta xarxa. Per tant, no és 
necessari un estudi complementari en quant al sanejament ja que s’adapta a 
l’estudi actualment vigent, realitzat durant l’elaboració del POUM. 
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Informe de sostenibilitat econòmica 

L'informe de sostenibilitat econòmica previst a l'article 59.3.d del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme DL 1/2010, en aquest cas, per cadascuna de les modificacions es valora 
com segueix: 
 

1. Àmbit carrer Castell: Dues de les tres propietats són de titularitat pública. La 
tercera, d’aprofitament privat té una afectació per la zona verda de 15,90 m², 
segons un mesurament topogràfic recent. 
D’acord amb les dades cadastrals, la propietat afectada sense edificar i 
afectada per la qualificació té una valoració del sol de 605 €, pel qual tributa la 
quantitat de 4,96 €. Aquest import suposarà una pèrdua contributiva anual. 
La valoració del terreny, d’acord amb una valoració feta recentment, puja la 
quantitat de 2.400 €, la qual haurà de fer front mitjançant una compra o 
expropiació. 
La qualificació de zona verda, no suposarà un increment de les despeses 
d’aigua potable, atès la naturalesa d’espai públic pavimentat de nova creació. 
Aquesta modificació suposarà un impacte en les finances de l’Ajuntament de 
Bellpuig, d’uns 3.000 €, corresponents a la valoració del sol, tramitació de 
l’escriptura pública i la seva inscripció registral. 

 
2. Àmbit Passatge Sant Jordi: La modificació respon a l’objectiu de recollir en el 

planejament la realitat d’un espai privat i públic ja consolidat. Cadastralment ja 
es recull aquesta realitat, i per tant la contribució tributaria de les diferents 
propietat afectades no es veurà afectada. 
 

3. Àmbit carrer la Noguera: El terreny qualificat com a viari es de titularitat 
actualment municipal. 
 

4. Àmbit Av. del Bosc: L’ajust de límits no modifica la superfície d’aprofitament 
privat ni tampoc de la zona verda.  

 
 
Si bé la modificació 1 suposarà una despesa per l’Ajuntament, altrament cal 
assenyalar que la modificació 2 i 4 suposaran desbloquejar el dret d’edificar que en 
l’actualitat recau sobre aquestes parcelꞏles privades.  
Aquest fet suposarà obrir la possibilitat de redactar projectes d’edificació que 
suposarien la contribució del 2,75 % del pressupost d’execució material de les 
possibles obres, en concepte de l’impost sobre les construccions, instalꞏlacions i obres. 
Els terrenys no consolidats en la modificació del Passatge del Sol (dues parcelꞏles, 
enumerades en la documentació gràfica com a 3 i 4), tenen una superfície de 576 m², 
amb una clau edificatoria d’ordenació en eixample (clau 2), amb un aprofitament de 
planta baixa mes dues plantes pis (PB+2). 
El terreny de l’avinguda del Bosc, assolirà la condició de solar, amb un aprofitament 
almenys de la meitat de la superfície amb front al vial (entorn els 1.130 m²), amb una 
tipologia d’edificació aïllada, clau 6. 
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D’acord amb l’anterior descripció, el possible valor d’aquest conjunt d’edificacions, 
resultat d’aplicar les normes de planejament, fàcilment poden superar els 600.000 €, 
que es traduirien en uns ingressos en concepte d’ICIO superior als 16.500 € pel cap 
baix. 
 
Podem concloure que la present modificació, no comporta una variació important en 
els ingressos i despeses de la hisenda pública, i que per tant no té cap impacte 
significatiu, ni lesiu econòmicament, tot el contrari, sobre les finances econòmiques de 
l’Ajuntament de Bellpuig. 
 
 
 

Bellpuig, desembre de 2021 
 

Serveis tècnics de l’Ajuntament de Bellpuig, 
Jordi Bosch i Santos 
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ANNEXES 
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AMBIT CARRER CASTELL 
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 Jueves , 2 de Diciembre de 2021
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25250 BELLPUIG [LLEIDA]

URBANO

 1820

Residencial
183 m2

 /BJ/01VIVIENDA 61
 /01/01VIVIENDA 61
 /02/01ALMACEN 61
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Parcela construida sin división horizontal
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4403801CG3140S0001IF

CL CASTELL 10
25250 BELLPUIG [LLEIDA]

URBANO

 2010

Residencial
47 m2

/00/01VIVIENDA 26
/00/02DEPORTIVO 21

129 m2

Parcela construida sin división horizontal
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AMBIT PASSATGE SANT JORDI 
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ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
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PÀGINA: 40 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25
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PÀGINA: 41 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
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PÀGINA: 42 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb


PÀGINA: 43 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb


PÀGINA: 44 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
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PÀGINA: 45 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

AMBIT CARRER LA NOGUERA 
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PÀGINA: 46 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

AMBIT AVINGUDA DEL BOSC 
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PÀGINA: 47 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

 Jueves , 2 de Diciembre de 2021

25059A010000150000KY

Polígono 10 Parcela 15
COSCOLLAR. BELLPUIG [LLEIDA]

RÚSTICO

Agrario

   b MB MONTE BAJO 02 1.351
   c I- IMPRODUCTIVO 00 1.570
   d I- IMPRODUCTIVO 00 26
   e E- PASTIZAL 06 8.125

14.677 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

100,00 %
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PÀGINA: 48 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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PÀGINA: 49 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

AMBIT CARRER CASTELL 
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PÀGINA: 50 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

AMBIT PASSATGE SANT JORDI 
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PÀGINA: 51 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

AMBIT CARRER LA NOGUERA 
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PÀGINA: 52 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

AMBIT AVINGUDA DEL BOSC 
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PÀGINA: 53 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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PÀGINA: 54 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25
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PÀGINA: 55 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25
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PÀGINA: 56 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
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PÀGINA: 57 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25
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PÀGINA: 58 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25
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PÀGINA: 59 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000107569
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Modificació puntual num. 13 del POUM de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
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ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2247-0001/2022 - 13/01/2022 11:31

SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 31/03/2022 12:25

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb
https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-4079-8cb7-05e5baf174eb


PÀGINA: 70 de 79    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/06/2022 10:13
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=66770323-55fd-

4079-8cb7-05e5baf174eb emprant el codi segur de verificació.
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