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NORMES URBANÍSTIQUES

TÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1.

NATURALESA, ABAST TERRITORIAL I VIGÈNCIA

Art 1. Àmbit territorial i objecte del Pla d’ordenació urbanística
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística constitueix l'instrument d’ordenació urbanística integral del
territori del municipi de Bellpuig, de conformitat amb allò que disposa l'actual legislació urbanística
vigent.
2. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal revisa i substitueix el text de les Normes subsidiàries del
Planejament aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 15 d’octubre
de1982.
3. És un objectiu essencial del Pla d’ordenació, i de l’actuació urbanística, la garantia del
desenvolupament sostenible de Bellpuig. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com
la utilització racional del territori i el medi ambient, i comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics
i culturals, amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. El
desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori
globalment eficient.
Art 2. Marc legal del Pla d’ordenació urbanística municipal
1. El Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha redactat d’acord amb el règim urbanístic vigent,
definit pel Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, (d’ara
endavant TRLUC). Totes les seves disposicions i definicions dels conceptes en la matèria son
d’obligat compliment i vinculants.
2.

El Pla d’ordenació urbanística municipal s’aplica amb preferència a qualsevol altra disposició
municipal que reguli l’ús i l’ordenació del territori.

3. El Pla d’ordenació és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter
prevalent sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu similar i la seva interpretació no
podrà contradir, en cap cas, les determinacions que es derivin de la legislació urbanística vigent.
Art 3. Contingut i documentació
1. D’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent, aquest Pla d’ordenació urbanística
municipal consta dels següents documents:
a) Memòries d’informació i d’ordenació
b) Agenda i avaluació econòmica i estudi de sostenibilitat econòmica
c) Normes urbanístiques
d) Plànols d’informació
e) Plànols d’ordenació
f) Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
g) Catàleg de béns d’interès
h) Inventari d’altres edificacions en sòl no urbanitzable
i) Memòria social

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 8

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

j) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
k) Informe de sostenibilitat ambiental
l) Memòria ambiental
m)

Estudi d’inundabilitat

2. El document de Normes urbanístiques, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos
normatiu específic en matèria urbanística del municipi i prevalen sobre la resta de documents del
Pla d’ordenació urbanística municipal.
Art 4. Vigència
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entrarà en vigor el dia següent de la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindrà la seva
vigència de forma indefinida, sense perjudici de les possibles alteracions del seu contingut, legalment
tramitades i aprovades, mitjançant la seva revisió o modificació.
Art 5. Obligatorietat
Tant les administracions públiques com les persones particulars estan obligades a complir les
determinacions o disposicions del Pla d’ordenació, i especialment d’aquestes Normes. Per tant,
qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, ja tingui caràcter definitiu o provisional, ja sigui
d’iniciativa privada o pública, ha d’ajustar-se a les disposicions esmentades, segons allò que preveu la
legislació urbanística vigent.
Art 6. Modificació i revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal
1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal
regirà pel que disposa la Llei d’Urbanisme, i els reglaments que li siguin d’aplicació.
2.

es

Procedirà la revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal quan es donin algunes de les
següents circumstàncies:
a) El transcurs de 15 anys des de la data d'aprovació definitiva.
b) Si en el termini de 8 anys les previsions de creixement del Pla s'han consolidat amb un índex
superior al 66% o inferior al 33%.
c) Quan disposicions urbanístiques de rang superior així ho determinin.
d) Quan la concurrència de circumstàncies sobrevingudes respecte a factors bàsics del
planejament, tal com de noves exigències de tipus sociològics, de protecció de medi ambient o
de sanejament, etc., així com l'alteració o variació substancial en les previsions de població,
renda que incideixin substancialment sobre l’ordenació o per l’esgotament de la capacitat de
les normes.

Art 7. Interpretació Normativa
1. Aquestes Normes urbanístiques s’interpretaran d’acord amb el seu contingut i amb les finalitats i
objectius del Pla d’ordenació urbanística municipal, i en cas de dubte prevaldrà la interpretació
més favorable al menor aprofitament privat del sòl i a les majors dotacions i espais públics, o
subsidiàriament d’ús públic o col·lectiu i a la major protecció ambiental.
2. L’aplicació i interpretació de les normes correspon a l’Ajuntament. En tot allò no previst, serà
d’aplicació subsidiària la Llei d’urbanisme i els reglaments que la desenvolupen, així com la
legislació de Règim Local.
Art 8. Identificació Normativa
En els documents del Pla d’ordenació urbanística municipal, està detallada l’ordenació urbanística
que es llegirà en funció de les claus d’identificació, codis numèrics i noms que constitueixen la
denominació oficial dels sistemes i de les zones.
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DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT

Art 9. Iniciativa i competències
1. El desenvolupament d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) correspon a
l’ajuntament, a través dels instruments jurídics i urbanístics procedents segons la classe de sòl i
l’objectiu que es pretén.
2. Els particulars podran promoure i realitzar la redacció de Plans i Projectes urbanístics per al
desenvolupament d’aquest POUM, en el marc de les competències atribuïdes per la legislació
urbanística vigent i aquestes Normes Urbanístiques.
3. Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de l'Administració de
l'Estat, Diputació Provincial, Consell Comarcal o altres òrgans d'administració que es puguin crear, el
desenvolupament de les actuacions de la seva competència per a la progressiva execució de les
determinacions del Pla.
Art 10. Normes Generals de desenvolupament del POUM
1. Amb l'objecte de desenvolupar i de completar l'ordenació establerta per les determinacions
d'aquest POUM, es redactaran plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics, plans de millora
urbana o polígons d’actuació urbanístics, Catàlegs de masies i de béns a protegir i Ordenances,
d’acord amb el que preveuen els articles 65 a 68 del TRLUC i en els termes previstos en aquestes
Normes. Llevat dels supòsits en què s'estableixi com a preceptiva la redacció d'aquests instruments
urbanístics, les determinacions del POUM seran d'aplicació directa i immediata.
2. Aquest planejament derivat es redactarà d'acord amb allò que es preveu en aquestes Normes
Urbanístiques i de conformitat amb les determinacions assenyalades per la legislació urbanística
vigent.
3. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en desenvolupament de
les previsions d’aquest POUM hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització, amb caràcter general,
dels espais d’ús públic, i no seran aprovats si no compleixen les determinacions i els criteris establerts
a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres
arquitectòniques, i en els corresponents Reglaments que la desenvolupen.
4. La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009,
de 25 d’agost, Reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
Llei de Carreteres de l’Estat, 25/88, de 29 de juliol i els reglaments que la desenvolupen), és
d’aplicació a tots els efectes en les qüestions relatives a aquest tipus de vialitat, en cada cas i
segons l’administració que en sigui titular. De produir-se contradicció entre la normativa del POUM i
la legislació de carreteres esmentada, prevaldrà el que determina aquesta legislació.
5. Els projectes de planejament, tant general com derivat, que tinguin terrenys dins de la zona de
protecció de l’autovia A-2 hauran de sol·licitar i d’obtenir la corresponent autorització
administrativa de la Demarcació de Carreteres de l’Estat. Així mateix, els projectes de planejament
derivat amb incidència en la zona de protecció de l’autovia A-2, hauran de preveure aspectes
relacionats amb el disseny de la xarxa d’iluminació pública i/o les mesures correctores dels
impactes visuals i acústics associats a la presència de l’autovia.
6. En els successius instruments de desenvolupament del Pla, així com en el propi document del POUM,
es d’aplicació l’establert en la legislació sectorial ferroviària (Llei 39/2003, de 17 de novembre, del
Sector Ferroviari (LSF) i el Real Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament del Sector Ferroviari - RSF), en especial en el referent a les limitacions a la propietat i
proteccions al ferrocarril dels terrenys confrontants al mateix, i sol·licitar les autoritzacions a ADIF que
siguin necessàries.
En el document del POUM es recull la proposta del traçat del nou Eix Transversal Ferroviari que, fins
que no s’aprovi el corresponent projecte executiu ferroviari, queda regulat pel Pla director
urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de l’Eix transversal
ferroviari a diversos municipis (PDU).
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7. Els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s'elabori en el desenvolupament de les
previsions d'aquest POUM hauran de determinar les característiques i el traçat de les galeries i xarxes
d'abastament d'aigua, de clavegueram, d’energia elèctrica, de gas, de telecomunicacions i
d'altres serveis previstos. La distribució dels serveis haurà de fer-se mitjançant xarxa subterrània i
caldrà preveure la ubicació de les centrals de transformació i/o distribució local necessàries, en sòls
amb la qualificació apropiada a tal efecte. En la seva tramitació es requeriran els informes de les
administracions sectorials competents per raó de la matèria.
8. En compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el
seu desenvolupament reglamentari, l’ajuntament té l’obligació d’elaborar i aprovar el mapa de
capacitat acústica que estableix els objectius de qualitat amb la zonificació acústica del territori i
els valors límits d’immissió.
La regulació de les condicions acústiques en el sòl urbà i urbanitzable, es basaran amb els criteris i
límits que figuren en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
En els nous desenvolupaments urbanístics, els objectius de qualitat urbanística pels edificis d’ús
residencial han de ser: Zona de sensibilitat acústica alta, A4, o Zona de sensibilitat acústica
moderada, B1, segons s’escaigui.
Els instruments de planejament derivat i, si és el cas, la serva avaluació ambiental, hauran de
justificar el compliment d’aquests objectius.
9. Les noves construccions pròximes a carreteres de l’Estat existents, o previstes, es tindrà en compte
les necessitats de que amb caràcter previ a l’atorgament de les llicències d’edificació es realitzin
els estudis corresponents de determinació dels nivells sonors esperables, així com l’obligatorietat
d’establir limitacions a l’edificabilitat o de disposar els mitjans de protecció acústica
imprescindibles, en cas de superar-se els llindars recomanats, d’acord amb l’establert en la
normativa vigent (Ley 37/2003, de 17 de novembre de Ruido).
10. Els plans, els projectes i qualsevol altre document urbanístic que s'elabori pel desenvolupament de
les previsions d'aquest POUM hauran de complir, si es el cas, amb les determinacions de l’Agencia
de Residus de Catalunya.
11. El planejament derivat del POUM s’haurà de sotmetre a l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua. Durant aquest tràmit s’haurà de contenir i justificar els aspectes següents:
a) Abastament d’aigua:
- Avaluació de la demanda d’aigua (m³/dia, m³/any).
- Origen dels recursos (connexió a la xarxa municipal, pous, captacions superficials, etc.).
- Disponibilitat de recursos: si el sector connectés a la xarxa municipal d’aigua potable, cal
aportar Informe Tècnic de l’Ajuntament o de l’ens subministrador conforme aquest es
capaç de subministrar el cabal necessari per satisfer la demanda d’aigua del sector, i
còpia de la/les concessió/ns d’aigües de què disposa o, en el seu cas, còpia segellada
de la seva sol·licitud davant la CHE. Si el sector es subministrés mitjançant fonts pròpies
(pous, captacions superficials, etc.), caldrà aportar còpia de la concessió d’aigües
d’aquests aprofitaments o be còpia segellada de la seva sol·licitud davant la CHE.
- Dotacions d’aigua segons les previsions del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre (PHCE).
- Internalització del cost global de l’abastament d’aigua de forma proporcional al sector.
b) Sanejament:
- Producció prevista d’aigües residuals, tant en quantitat (m³/dia, m³/any) com en qualitat.
- Previsió d’evacuació de les aigües residuals, amb expressió de cadascuna de les xarxes
(residuals i pluvials) i dels col·lectors, indicant materials i diàmetres de les canonades i
direcció de les aigües, així com de la seva depuració (EDAR existent o nova).
- Adopció de xarxa separativa (pluvials i residuals)
- Adequació al PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSPS Reglament dels Serveis Públics de
Sanejament (RSPS)(RD 130/2003, de 13 de maig, DOGC 3894, 29/5/2003).
- Internalització del cost global del sanejament de forma proporcional al sector.
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12. Els propietaris dels sectors de desenvolupament, tant en règim de sòl urbà no consolidat com en
règim de sòl urbanitzable, hauran d’absorbir les càrregues de les despeses relatives al finançament
de les noves infraestructures d’abastament i de sanejament o bé les despeses que resultin de
l’ampliació de les ja existents. En el cas del tractament d’aigües residuals industrials, els sectors de
sòl de desenvolupament industrial haurien de preveure una EDAR pròpia, independent de les
domèstiques, i tramitar l’autorització.
13. Els sectors de desenvolupament poden preveure i fomentar l’aprofitament d’aigües pluvials segons
l’establert als articles 84, 85 i 86 del Reglament del Domini Públic Hidràulic. En cas d’ésser necessari,
degut a la proximitat a les lleres públiques, avaluar l’afecció dels terrenys enfront possibles episodis
de desbordament de les mateixes, s’hauran de remetre a l’Organisme de Conca els documents
següents:
- Plànols de planta de la zona que inclouen les actuacions i els marges de les lleres, així
com les edificacions pròximes existents en ambdues ribes, a escala 1:5.000 o 1:1.000.
- Perfils transversals acotats de l’emplaçament de les obres respecte de les lleres afectades.
- Estudi, elaborat pel tècnic competent, en el que es determinin:
- Els cabals corresponents a les avingudes del període de retorn de 10, 100 i 500 anys.
- Estudi hidràulic que determini els nivells i les velocitats de l’aigua pels cabals
considerats abans de realitzar-se les obres i desprès de les mateixes. Hauran de
reflectir-se els resultats sobre el plànol de planta i els perfils transversals.
- S’hauran de detallar, igualment, les necessitats d’aigua.
En tant no s’emeti informe per part d’aquest Organisme de Conca, i en aplicació del Text Refós de
la Llei d’Aigües, RD Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i en el Reglament del D.H.P. en l’article 78.1
haurà de tenir en compte que:
- Les obres que es desprenen del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig que
queden ubicades sobre el Domini Públic Hidràulic hauran de sol·licitar la perceptiva
autorització o concessió a l’Organisme de Conca, tal com queda definit en el Art. 24 del
Text Refós de la Llei d’Aigües, RD Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
- Les obres i les construccions que vagin a realitzar-se com conseqüència de l’execució del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que s’ubiquin en la zona de policia (100 metres
d’amplada a ambdós costats de una llera públic) hauran de comptar amb la perceptiva
autorització de l’Organisme de Conca.
- Les actuacions que requereixen la captació d’aigües del curs o abocament directe o
indirecte de residuals al mateix hauran de sol·licitar la perceptiva autorització de
l’Organisme de Conca.
- Les actuacions que requereixen la captació d’aigües del subsòl mitjançant l’obertura de
pous hauran de sol·licitar la perceptiva autorització de l’Organisme de Conca.
14. Conforme a l’article 8 del Decret 584/72, de 24 de febrer sobre Servituds Aeronàutiques, l’execució
de qualsevol construcció o estructura (postes, antenes, aerogeneradors -inclou les pales- etc.) i la
instal·lació dels mitjans necessaris per la seva construcció (incloses les grues de construcció i
similars), que s’elevin a una alçària superior als 100 metres sobre el terreny o sobre el nivell del mar
requereixen resolució favorable, conforme als articles 29 i 30 del mencionat Decret, modificat pel
Decret 2490/74, de 9 d’agost i pel Real Decret 1541/2003, de 5 de Desembre, conforme a la Llei
48/60, de 21 de juliol, sobre Navegació Aérea.
15. Les figures de planejament derivat hauran d’establir els terminis per al trasllat de les explotacions
ramaderes afectades per la implantació de sòl urbà o de sòl urbanitzable. Per tal de no perjudicar
les explotacions ramaderes existents i legalitzades, en el sòl urbanitzable els terminis s’han d’establir
a partir de l’aprovació del planejament derivat corresponent. Es permeten les obres de
manteniment i adequació que puguin afectar a aquestes granges, mentre estigui en vigència el
termini establert.
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16. Durant el procés de desenvolupament del POUM s’aplicaran les mesures correctores que figuren en
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental refós.
El director ambiental del POUM ha de trametre a l’òrgan ambient un informe anual del seguiment
ambiental del pla, a partir de la data d’entrada en vigor del POUM.
Els plans derivats hauran d'incorporar un estudi o informe ambiental, que haurà de ser sotmès a
informació pública conjuntament amb el Pla.
Art 11. Planejament derivat
1. El desenvolupament d’aquest POUM es portarà a terme, d’acord amb el que preveu la Legislació
urbanística vigent i aquestes Normes Urbanístiques, mitjançant la formulació de Plans Parcials
Urbanístics (PPU), Plans Parcials de Delimitació (PPD), Plans de millora urbana (PMU), Polígons
d’Actuació Urbanística (PAU) i Plans especials urbanístics (PEU).
2. Qualsevol document urbanístic de desenvolupament de les previsions d’aquest POUM, haurà de
respectar les seves prescripcions i no podrà contenir determinacions que li siguin contràries. En cap
cas es podran establir regulacions de paràmetres o condicions d’edificació que donin lloc a una
edificabilitat major que l’assenyalada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a cada
sector o zona.
3. El planejament urbanístic derivat haurà de garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter
general dels espais d’ús públic, i haurà d’observar les determinacions i els criteris establerts en les
normes que regulen la promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
4. Quan no sigui necessària o no estigui prevista la prèvia aprovació dels documents previstos en
l’apartat 1 d’aquest article, les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal seran
d’aplicació directa i immediata.
Art 12. Desenvolupament del Planejament en el Sòl Urbà
1. Els àmbits delimitats en el plànols d’ordenació com a Sòl Urbà No Consolidat (SNC) es
desenvoluparan mitjançant Plans de Millora Urbana (PMU), Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) o
Plans Especials Urbanístics (PEU).
2. La resta de zones del sòl urbà, designades pels plànols d’ordenació com a Sòl Urbà Consolidat
(SUC) es desenvoluparan per aplicació directa de les normes d’edificació.
Art 13. Desenvolupament del Planejament en el Sòl Urbanitzable Delimitat
Els sectors delimitats en el plànols d’ordenació com a Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD), es
desenvoluparan mitjançant Plans Parcials Urbanístics (PPU) o Plans Especials Urbanístics (PEU).
Art 14. Desenvolupament del Planejament en Sòl Urbanitzable No Delimitat
1. Els àmbits delimitats en el plànols d’ordenació com a Sòl Urbanitzable No Delimitat (SND) es
desenvoluparan necessàriament per mitjà de Plans Parcials de Delimitació (PPD).
2. El sòl urbanitzable no delimitat s’ajustarà al règim jurídic establert per a l’àrea de sòl no urbanitzable
de protecció agrícola en tant no es promogui la transformació mitjançant l’elaboració del
corresponent Pla Parcial Urbanístic de Delimitació (PPD).
3. Els Plans parcials urbanístics de delimitació desenvoluparan les directrius d’ordenació previstes en el
Pla d’ordenació urbanística municipal, regularan tots els aspectes necessaris per a que amb la
simple formulació dels projectes d’urbanització, i, si s’escau de reparcel·lació o expropiació puguin
ser immediatament executables i:
- Delimitaran el sector que es pretén desenvolupar.
- Justificaran el compliment de les condicions establertes al Capítol 3, Regulació del sòl
urbanitzable no delimitat, del Títol VII, Regulació del sòl urbanitzable, d’aquestes normes.
- Establiran per a cada zona el tipus d’ordenació dins dels permesos pel POUM.
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- Precisaran els sòls de cessió obligatòria i gratuïta, d’acord amb els estàndards previstos
per la legislació urbanística i aquestes normes.
- Assenyalaran tant l’espai destinat a la xarxa viària com el d’altres sistemes de l’estructura
urbana.
- Disposaran, atenent a les condicions d’edificació assenyalades en el POUM, l’ordenació
de l’edificació i de volums de que siguin susceptibles els sectors, segons la seva
edificabilitat. L’ordenació de volums podrà adoptar una forma alternativa de manera
justificada.
- Delimitaran els espais per aparcaments, jardins urbans, espais lliures, públics i dotacions.
- Detallaran les condicions d’usos dels sectors i la seva localització concreta en l’edificació.
- Contindran totes les determinacions que exigeixi la Llei d’Urbanisme i els seus reglaments.
- El Pla parcial de delimitació garantirà l’execució dels Sistemes. També garantirà la
realització de l’obra d’urbanització de forma que asseguri la realització de la urbanització
prèvia o conjuntament amb l’edificació. Molt especialment haurà de garantir les
connexions dels accessos i serveis amb els existents, en els casos de sectors sense
continuïtat urbana, encara que aquestes connexions es duguin a terme per sòls exteriors
al propi sector.
- Contindran un Pla d’etapes que pugui preveure el desenvolupament temporal de la
urbanització. Els terminis s’adequaran a les característiques del planejament i seran
coherents amb les previsions del POUM.
Art 15. Planejament derivat d’iniciativa privada
1. Els particulars podran formular Plans Especials Urbanístics (PEU), Plans Parcials Urbanístics (PPU),
Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i Plans de Millora Urbana (PMU) per al desenvolupament
d’aquest POUM. L’Ajuntament facilitarà als promotors els elements informatius precisos per la seva
redacció.
2. El Pla a sotmetre a aprovació inicial contindrà com a mínim les determinacions següents:
c) Les cessions gratuïtes i obligatòries dels terrenys per a Sistemes i dels terrenys en què es
materialitzarà l’edificació d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística i aquestes
normes.
d) El cost de la realització de les obres d’urbanització d’acord amb l’abast previst a la Legislació
urbanística vigent, i en els terminis previstos en el Pla d’etapes, amb les precisions que pugui
afegir l’acord d’aprovació del Pla.
e) En relació a la urbanització es concretaran els compromisos que estableixin els promotors amb
l’Ajuntament i amb els futurs adquirents dels solars, sigui quina sigui la relació jurídica que es
proposi de contreure per a l’alienació, àdhuc quan les obligacions o compromisos tinguin només
per objecte la conservació de les obres i serveis urbanístics.
f) El promotor haurà de formalitzar els compromisos i les garanties patrimonials abans de la
publicació de l’aprovació definitiva del Pla.
g) Les garanties patrimonials hauran d’ésser suficients en relació amb l’entitat econòmica dels
compromisos, i en la documentació del Pla caldrà justificar específicament aquesta suficiència,
que no podrà ser inferior al percentatge fixat en la Legislació Urbanística vigent. En el seu cas,
s’instarà l’oportuna anotació marginal en el Registre de la Propietat respecte de les finques
corresponents, tot especificant els compromisos assumits pel propietari, sense la qual cosa el Pla
mancarà d’eficàcia.
h) El promotor un cop s’hagi efectuat el lliurament de la urbanització a l’Ajuntament mitjançant
Acta de Recepció, quedarà alliberat de l’obligació de conservació, tret del supòsit que
s’hagueren fixat compromisos de conservació i manteniment de la urbanització així com relatius
a la prestació de serveis.
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Art 16. Desenvolupament del planejament en sòl no urbanitzable
Les determinacions del POUM que regulen el sòl no urbanitzable són d'aplicació directa i immediata.
No obstant això, es podran formular Plans Especials Urbanístics (PEU), que tinguin per objecte l'execució
directa d'infraestructures del territori, la protecció del paisatge, de les vies de comunicació, dels
conreus i dels espais forestals i la millora del medi rural o el desenvolupament d’alguna tipus d’activitat
econòmica permesa, segons el que estableix aquesta normativa, per aquest tipus de sòl.
Art 17. Desenvolupament del planejament respecte als sistemes generals
Les previsions del POUM respecte als sistemes generals s’obtindran i desenvoluparan en funció de la
classificació del sòl de la següent forma:
a) En qualsevol tipus de sòl, es desenvoluparan amb la redacció de Plans Especials
d’Infraestructures (PEI)
b) En sòl urbà, mitjançant la seva execució directa prèvia expropiació dels terrenys afectats.
c) En sòl urbà i urbanitzable, si el sistema està inclòs en un polígon o sector s’obtindrà mitjançant
cessió gratuïta i obligatòria un cop desenvolupat l’àmbit
d) En sòl no urbanitzable, prèviament caldrà l’aprovació d’un pla especial, si no està previst en el
planejament
Art 18.

Projectes d'urbanització

1. Els projectes d’urbanització són projectes d’obra que tenen per finalitat posar en pràctica
l’execució material de les determinacions d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal i dels
planejaments derivat en els àmbits d’actuació.
2. Els projectes d’urbanització podran fer referència a la totalitat de les obres d’urbanització o
únicament a les obres d’urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament incloent-hi els col·lectors d’aigües pluvials, els col·lectors d’aigües residuals i les actuacions
adequades relacionades amb la depuració d’aigües residuals -, la compactació i l'anivellament de
terrenys destinats a vials, inclòs el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució
d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. En aquest segon cas,
s’haurà de completar posteriorment amb un o diversos projectes d’urbanització.
3. Els projectes d’urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen.
4. La seva documentació ha de comprendre una memòria descriptiva de les característiques de les
obres, el plànol de situació degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec de
prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el pressupost i el pla d’etapes. Quan
el projecte d’urbanització comprèn solament les obres d’urbanització bàsiques, ha d’establir uns
criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització sens perjudici que els
projectes d’urbanització els concretin.
Art 19. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització en el planejament derivat i en els àmbits
de sòl urbà
En sòl urbà consolidat i no consolidat, i en sòl urbanitzable delimitat, el planejament urbanístic derivat
contemplarà la definició de les obres d'urbanització, ja sigui per a la nova implantació de la
urbanització, o bé per a la reurbanització d'elements preexistents, d'acord amb continguts i les
característiques bàsiques que es detallen en aquest article:
1. Condicions generals per a tots els tipus de sòl i de sectors.
1.1. Explanació de vials i pavimentació de calçades, de vorades, de voreres i d’espais lliures.
a) L’explanació dels vials s'ajustarà a les disposicions de la vigent normativa tècnica sobre
ferms de carreteres, en funció de les característiques geotècniques del terreny i de les
condicions del trànsit previst que s'hauran de determinar en base a l'informe de mobilitat
que serà vinculant i preceptiu per a l'aprovació del planejament derivat.
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b) La pavimentació de les calçades s'ajustarà, en quant a les seves característiques i materials,
al compliment de les condicions de la normativa tècnica en relació al tipus de trànsit que
vingui determinat. Les solucions amb paviments continus es resoldran, amb materials
asfàltics amb granulometries especials que garanteixin la màxima absorció acústica, llevat
que les condicions topogràfiques dels vials requereixin la utilització d'altres materials.
c) Preferentment s'utilitzaran paviments amb components procedents del reciclatge de
materials.
d) El disseny de les vorades es resoldrà mitjançant peces de formats normalitzats. En general,
s'utilitzaran els materials predominants en els carrers circumdants.
e) Es resoldran els guals d'accés de vehicles i els passos de vianants mitjançant solucions que
permetin mantenir la continuïtat del pla del paviment de vorera i el compliment de la
vigent normativa reguladora sobre supressió de barreres arquitectòniques.
f) La transició entre els plans verticals de les vorades i els plans inclinats en els trams dels guals i
dels passos de vianants es resoldrà mitjançant peces especials mecanitzades de
desenvolupament corbat que evitin l'aparició d'arestes i de vèrtex exteriors sobre l'àmbit de
la calçada.
g) La pavimentació de les voreres es resoldrà genèricament amb la utilització de panots de
formigó del tipus i del format normalitzat, llevat d'aquelles voreres que justifiquin un
paviment de tipus diferenciat per formar part de conjunts urbans resolts de manera unitària
o majoritària amb altres solucions i materials.
h) En el cas de voreres que corresponguin a eixos cívics o comercials, el paviment s'ajustarà als
criteris de materials i de formats que es determinin per a cada zona urbana.
i) La pavimentació dels espais urbans trepitjables amb paviments durs, es durà a terme
mitjançant solucions de paviments adequades per a cada espai en concret, en relació a la
seva composició urbana, l’ordenació funcional, la durabilitat, la fàcil reposició i el mínim
manteniment.
j)

Degut que la impermeabilització que pateix el sòl un cop s’urbanitza produeix un augment
de volums d’escorrentiu i una disminució del temps de concentració, provocant cabals
punta superiors als existent abans de la urbanització, caldrà analitzar aquest fet, i preveure
la incorporació en els respectius projectes d’urbanització de tècniques d’infiltració en el
terreny (paviments porosos, cunetes filtrants, dipòsits d’infiltració o regulació, etc.)

1.2. Condicions dels sectors confrontants amb la xarxa de carreteres existent
a) En el planejament derivat i en els projectes d’urbanització, caldrà donar compliment a totes
les prescripcions establertes per la legislació de carreteres (Text refós de la Llei de
Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de
carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, Llei de Carreteres de l’Estat,
25/88, de 29 de juliol i els reglaments que la desenvolupen).
b) En tots els trams de les carreteres (de la xarxa local, comarcal o bàsica) confrontants amb
sòl urbanitzable i/o urbà objecte d’un polígon d’actuació urbanística o d’un pla de millora
urbana i/o de qualsevol classe de sòl objecte d’un pla especial, el planejament derivat i els
projectes d’urbanització hauran de precisar la vialitat de cadascun d’aquest àmbits i els
seus accessos a les carreteres.
Els àmbits dels sectors s’hauran d’ajustar per tal d’incloure en el seu interior el sòl necessari
per a la construcció dels seus accessos a les carreteres. Els costos de tots aquests
intercanviadors i de les actuacions d’adequació de les carreteres que siguin necessàries
s’hauran d’incloure en les càrregues d’urbanització imputables als sectors beneficiats.
c) En el planejament derivat i en els projectes d’urbanització, el disseny de tots els elements
viaris de connexió a les carreteres es faran d’acord amb al Instrucció de Traçat de
carreteres 3.1 IC, i si s’escau amb al Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la
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Generalitat de Catalunya. En cap cas s’admetran rotondes partides ni en general les
interseccions en creu. Únicament s’admetran en trams de travessera aquelles interseccions
en creu que es justifiqui la seva necessitat per la configuració de la trama urbana.
d) El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes
d’urbanització hauran d’incloure l’obligació, per part del promotor, del compliment de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el
promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.
e) No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti
a la seguretat viària en les zones adjacents a els carreteres. Totes les activitats hauran de
complir amb tot allò que estableixi la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració Ambiental i el seu reglament, Decret 136/1999, de 18 de maig.
f) El planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin les carreteres hauran
d’obtenir informe favorable vinculant, segons l’administració titular de la via, del Servei
Territorial de Carreteres de Lleida (C-233, LP-2015 i N-IIa), del Ministeri de Fomento (A-2) i de
la Diputació de Lleida (LP-2041, LV-3342 i LV-3344).
g) En el cas de la Diputació de Lleida, aquestes propostes d’accessos i vialitat tant del
planejament derivat com dels projectes d’urbanització subsegüents, hauran d’obtenir el
preceptiu informe favorable del Servei de Vies i Obres, i en el cas d’obres, la preceptiva
llicència per actuacions en zona d’influència de carreteres provincials regulada per la
vigent Ordenança fiscal núm. 3 – vies provincials- de la Diputació de Lleida.
En tot cas, els costos de construcció de les actuacions que se’n derivin s’inclouran com a
càrregues d’urbanització imputables als sectors beneficiats.
1.3. Implantació o remodelació de xarxes d'abastament d'aigua.
h) Les xarxes d’abastament d’aigua s’ajustaran a les condicions tècniques que determini l’ens
concessionari del servei públic d’aigües de Bellpuig. Es prohibeix la utilització de materials
de PVC i de fibrociment, i s’empraran canonades de polietilè, polipropilè o, preferentment,
de fosa dúctil. Així mateix, les noves instal·lacions incorporaran les xarxes de rec de l’arbrat i
resta d’elements de jardineria de què pugui disposar-se en el sector.
i) En els sectors de planejament derivat, caldrà determinar detalladament l’increment de
demanda que originarà el seu desenvolupament i justificar la disponibilitat de recursos
hídrics suficients per tal de donar cobertura a les noves demandes que generi el sector.
Aquesta justificació vindrà acreditada mitjançant un certificat emès per part de l’empresa
subministradora del servei, acreditatiu de la viabilitat tècnica, la jurídica i l’administrativa
del referit subministre.
j)

La qualitat de l’aigua de consum públic en qualsevol projecte de nova captació,
conducció, ETAP, xarxa d’abastament o distribució, queda regulada pel Reial Decret
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà.

1.4. Mesures de prevenció d’incendis.
a) Disponibilitat d’hidrants per a incendis.
S’ha de disposar dels hidrants suficients i d’una xarxa d’abastament d’aigua contra incendis
que garanteixi els requeriments establerts en els articles 1, 2, 3 i 4 de l’Annex del Decret
241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis.
Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que
estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de disposar d’una xarxa
d’hidrants de 100 mm de diàmetre, d’acord amb l’article 1 de l’Annex del Decret 241/1994.
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La xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis ha de complir els requeriments
establerts pel Decret 241/19994. De la mateixa manera, les urbanitzacions que no tinguin
una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 25
metres d’amplada, a comptar des del seu perímetre exterior necessariament han de
mantindre aquesta franja de protecció respecte de la massa forestal.
Per a usos no industrials, s’estableix la necessitat de disposar d’hidrants d’incendis a les
edificacions destinades a usos no industrials en funció de la seva alçada d’evacuació, de
la seva ocupació i de la seva superfície. També s’estableix, el compliment del Decret
241/1994 respecte de les condicions d’aproximació i entorns dels edificis (amplada mínima
de vials de circulació, la seva alçada mínima lliure, la capacitat portat, els radis dels trams
corbats), així com l’accessibilitat per façanes, per tal de garantir-hi la intervenció dels
bombers. També es determina que en zones limítrofes o interiors a àrees forestals, s’ha de
disposar de dues vies d’accés alternatives als edificis; alternativament permet disposar
d’una única via d’accés que finalitzi en un cul de sac circular de 12,5 metres de radi.
La obligatorietat de disposar d’hidrants d’incendi també queda determinada en la
normativa que tot seguit es relaciona:
- Article 2.e del Decret 64/1195, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.
- Article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana.
- Per a usos industrials, la Secció 4 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).
b) Condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers.
S’han de mantenir les condicions d’entorn i accessibilitat per a la intervenció dels bombers
definides en els articles 6, 7 i 11 de l’Annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre
condicionants urbanístics i protecció contra incendis en els edificis, que regulen les
condicions de la via pública, via pública apta per a autoescales de bombers i nombre de
façanes d’accés, respectivament.
Per a usos industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i
posteriors modificacions i correccions, estableix les condicions d’aproximació i entorn dels
edificis (amplada mínima dels vials de circulació, la seva alçada mínima lliure, la capacitat
portant, els radis dels trams corbats), així com l’accessibilitat per façana, per tal de garantirhi la intervenció dels bombers.
Per a usos industrials, l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els
establiment industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, estableix que
tant el planejament urbanístic com les condicions de disseny i construcció del edificis, en
particular el seu entorn immediat, i els seus accessos, han de possibilitar i facilitar la
intervenció dels serveis d’extinció d’incendis.
c) Franja de protecció respecte el forest.
Les edificacions que afronten amb àrees forestals, estan obligades a mantenir una franja
perimetral de 25 metres d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva,
amb massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades, segons l’article 5 del Decret
241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis.
Per a usos industrials, en el punt 10 de l’Annex II del Decret 241/1994, obliga a disposar de
dues vies d’accés alternatives a aquells establiments industrials que limitin amb zones
forestals; alternativament permet disposar d’una única via d’accés que finalitzi en un cul de
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sac circular de 12,5 metres de radi. També a les zones limítrofes o interiors a àrees forestals,
s’ha de disposar d’una franja de 25 metres d’amplada separant la zona edificada de la
forestal, lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea forestal així
com un camí perimetral de 5 metres que es podrà incloure a la mateixa franja. Així mateix
per a usos industrials de risc mig i alt ubicats propers a una massa forestal, s’ha de mantindre
una franja perimetral de 25 metres d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i
arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les branques esporgades.
La necessitat de mantenir aquesta franja de protecció respecte de la massa forestal també
s’estableix en :
- Article 2.a del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.
- Article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb al trama
urbana.
- Per a usos industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions.
- Per a usos industrials, l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els
establiment industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre.
d) Ubicacions no permeses per a establiments industrials i d’emmagatzematge.
L’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments
industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, determina Les restriccions
per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en relació a ubicacions no permeses
de sectors d’incendis amb activitats industrials i d’emmagatzematge.
1.5. Implantació o remodelació de xarxes de sanejament.
a) Les xarxes de sanejament, a més de respondre als dimensionats i als pendents derivats dels
càlculs hidràulics determinats en relació a les necessitats del sector, s’ajustaran als
requeriments tècnics que comporti la seva adequada interconnexió amb la xarxa
preexistent, contemplant així la realització d’aquelles actuacions complementàries que
siguin necessàries per tal d’assegurar el correcte funcionament del conjunt. Aquesta xarxa
tant en el sòl urbà com en els nous sectors de planejament s’haurà d’adaptar al establert al
PSARU-2005, PSARI-2003 i RSPS.
b) La xarxa de nova construcció haurà de ser separativa i s’haurà d’adequar al PSARU 2005,
PSARI-2003 i RSPS. Incorporarà per una banda, la recollida de les aigües residuals i la seva
connexió fins al sistema de col·lectors que condueix a l’estació depuradora general i, per
altra, la recollida de les aigües superficials d’origen pluvial i la seva conducció fins al
sistema de rieres i de torrents.
c) A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals (dels sectors de planejament i en general) no
es connectarà baixants, ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades, ni aigües
residuals depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. Respecte les aigües
residuals industrials i per al cas d’indústries de nova implantació en sectors consolidats,
hauran de disposar d’un pretractament abans d’abocar al col·lector adequant-se, en tot
cas, al PSARU-2005, PSARI-2003, RSPS i article 260 del RD 606/2003.
d) Prèviament a l’abocament a la llera de les aigües pluvials, serà preceptiva la instal·lació
d’un pou del tipus coulbert o qualsevol altre sistema de decantació similar que permeti la
retenció de les primeres aigües i, especialment, dels materials transportats pel sistema.
Aquest pou haurà de ser visitable de registre. En cas que sigui sobre una sèquia de reg, serà
necessària la prèvia autorització per part del propietari de la infraestructura. En cas que
sigui sobre una llera pública, es justificarà la no existència de desbordaments (podent-se
exigir una bassa de laminació).
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e) Els propietaris o promotors que desenvolupin el sòl urbanitzable o sòl urbà no consolidat
hauran d’assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües
residuals i pluvials generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa,
col·lectors, bombaments, EDAR, etc.). Així mateix, l’apartat 6.4 del PSARU-2005, preveu la
possibilitat de subscriure convenis amb les parts interessades (Ajuntament, ACA i
propietaris), per tal de formalitzar el compromís de col·laboració en matèria de sanejament,
amb la finalitat d’executar el sanejament amb les adequades condicions per tal que pugui
ser recepcionat per l’Ajuntament. Els nous sectors de desenvolupament urbanístic podrien
connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pogués signar l’esmentat
conveni entre les parts. En aquest cas l’informe favorable en relació al planejament derivat
en SNC, SUD i SUND restarà condicionat a al formalització del conveni. Si no hi poguessin
connectar, caldrà depuració pròpia i autorització d’abocament d’aigües residuals.
f)

En els nous sectors de sòl urbanitzable delimitat d'activitats productives, es determinarà la
reserva i el disseny d'instal·lacions per al tractament previ i la depuració total de les aigües
residuals. La depuració es farà en una EDAR (Estació depuradora d’aigües residuals) pròpia
i caldrà preveure la concessió d’abocament a llera pública (previ inici de l’activitat s’haurà
de disposar de la corresponent Autorització d’Abocament d’acord amb l’establert als
articles 245 i següents del RD 606/2003, de 23 de maig, que modifica el Reglament de
Domini Públic Hidràulic: en especial els articles 253 i 260. No obstant, si l’aportació d’aigües
industrials no superés el 30% de la càrrega de disseny de l’EDAR municipal, es podria
plantejar la connexió, via conveni de Sanejament i amb la validació per part del
Departament d’Explotació de Sistemes de Sanejament de l’Agència Catalana de l’Aigua.
S’instal·laran arquetes de registre, lliures de qualsevol mena d’obstacles i accessibles, en tot
moment, als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres, en totes i cadascuna
de les connexions que realitzin les indústries al sistema.

1.6. Instal·lacions de telecomunicacions.
Caldrà implantar els corresponents prismes soterrats de pas de serveis per a instal·lacions de
telecomunicacions i de telemàtica, segons les disposicions tècniques que s'estableixin per mitjà
de la corresponent ordenança.
1.7. Instal·lacions de gas.
Les actuacions de nova urbanització contemplaran la instal·lació de tubs, corresponents a la
xarxa de subministrament de gas que permetin el possible subministrament a les noves
edificacions, sens perjudici del sistema energètic que finalment s'adopti.
1.8. Subministrament d'energia elèctrica.
a) Les intervencions de nova urbanització o de reurbanització, contemplaran la implantació
de la xarxa de subministrament d'energia elèctrica per als nous edificis i espais urbans
mitjançant instal·lacions soterrades. Les xarxes aèries existents en els sectors de planejament
derivat hauran de soterrar-se. Així mateix, en el sòl no urbanitzable, es procurarà que les
noves implantacions de xarxa elèctrica siguin soterrades.
b) Els centres de transformació se situaran en l'espai privat de les noves edificacions, llevat de
quan es tracti d'operacions de reforma de sectors consolidats per edificacions en les quals
resulti inviable la seva ubicació, o be quan es justifiqui expressament la seva possible
localització en espais públics, preferentment en vials, i es donin les condicions següents:
- que la major part de la seva potència vagi destinada a cobrir necessitats derivades
dels usos públics del sector.
- que la seva implantació es faci soterrada, de manera que no impliqui cap restricció
funcional a l’ordenació i a la utilització dels espais públics on s'emplaci.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 20

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

1.9. Enllumenat públic.
a) Es disposaran les instal·lacions i els elements d'enllumenat públic adients per a la correcta
intensitat d'il·luminació i d’uniformitat dels espais urbans, d’acord amb la seva funció,
característiques i afluència de vianants, en base a les recomanacions tècniques vigents. Les
instal·lacions d'enllumenat incorporaran les solucions de disseny més adients per tal de
donar compliment a Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn. Així mateix, es vetllarà per aconseguir la minimització
del seu consum energètic.
b) La disposició i el tipus de lluminària tendirà a la minimització de l’ocupació de l'espai públic,
prohibint-se la implantació de bàculs i de columnes d'enllumenat en voreres o en passos
amb una amplada inferior a 1,50 metres.
c) En el cas de voreres o d’espais d'amplada inferior a 1,50m, les lluminàries es disposaran
forçosament subjectades a les façanes dels edificis, i les instal·lacions de cablejat podran
discorre vistes en façana.
1.10. Arbrat i jardineria.
a) Es contemplarà la plantació d'arbrat en aquells espais lliures en que, per la seva dimensió i
per les seves característiques funcionals i formals, resulti adient la seva disposició. En aquells
carrers que formin part de la xarxa d'eixos verds proposada pel Pla, serà obligatòria la nova
plantació d'arbrat quan les actuacions abastin, com a mínim, un tram sencer de carrer.
b) La nova plantació d'arbrat s'haurà de disposar en voreres que disposin d'una amplada
mínima de 2,60 m en el cas d'escossells d'1,00 m, o de 2,80 m en el cas d'escossells d’1,20m.
c) Les espècies arbòries, arbustives i les plantes es disposaran en funció del tipus de terreny, els
criteris de composició de l'espai urbà, l'assolellament, la facilitat de manteniment, i altres
factors que s'hauran de raonar expressament.
d) Es potenciarà la utilització d'espècies autòctones i d'aquelles que comportin un menor
consum d'aigua. La determinació de les característiques concretes, les dimensions i el
desenvolupament mínim de les plantes, i els terminis de garantia i de conservació mínima
de les noves plantacions, s'ajustarà a les prescripcions tècniques que assenyalin els
corresponents plecs de condicions municipals de jardineria.
e) Les noves plantacions hauran d'incorporar en tots els casos la corresponent instal·lació
automàtica de rec per goteig o per aspersió, segons les característiques de les espècies a
plantar.
f) En les noves implantacions d’arbres es recomana remoure i, si s’escau, renovar la terra
corresponent a un cub de 3x3x3 metres, col·locant una barreja de terres capaç de suportar
la implantació corresponent dels arbres previstos.
1.11. Mobiliari urbà i senyalització.
a) Les actuacions de nova urbanització incorporaran la disposició dels corresponents elements
de mobiliari urbà: bancs i papereres en els nous espais públics, així com jocs infantils en els
espais lliures que per la seva dimensió i per la seva configuració permetin la seva correcta
implantació. Els diferents elements de mobiliari urbà i de jocs que s'implantin hauran de
respondre de manera òptima als criteris de: disseny i forma, riscos per accidentalitat i per
vandalisme, materials reciclables, cost de reposició i de manteniment.
b) Les actuacions de nova urbanització hauran d'incorporar la total implantació dels elements
de senyalització viària, tant per a vehicles com per a vianants, que resulti necessària per al
correcte funcionament dels nous espais i del seu entorn. La senyalització viària inclourà les
senyals verticals, les horitzontals i les lluminoses que requereixin els nous àmbits urbans, en
funció de les determinacions del corresponent informe de mobilitat preceptiu.
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1.12. Gestió de residus.
Les actuacions de nova urbanització hauran de preveure els següents criteris:
a) Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i dipòsit. En aquest sentit, caldrà preveure
els espais reservats suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments
necessaris per optimitzar les operacions de recollida i transport de residus, de conformitat
amb l’article 49 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de residus.
b) Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin en el
desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de
Catalunya, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, reguladora de residus, i Decret 201/1994, de 26 de juliol, reguladora
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
c) Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats
potencialment contaminants de sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto 9/2005,
de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del
sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants.
d) En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb
contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’exposició a l’amiant així com el Decret 93/1999, de 6 d’abril sobre procediment de gestió
de residus. Aquest residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l l’Agència de
Residus de Catalunya.
e) Caldrà donar compliment als criteris establerts en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
2. Condicions particulars comunes als sectors de planejament derivat.
a) Connexions exteriors a les infraestructures: Caldrà definir el disseny i el projecte de
realització dels elements d'infraestructura viària i de mobilitat, necessaris per tal de garantir
la correcta integració dels nous sectors amb el sistema general consolidat de la ciutat en el
moment en què es prevegi el funcionament del nou sector.
b) Connexions exteriors a les xarxes de serveis: Es contemplaran totes les obres necessàries per
a la connexió externa de tots els serveis urbanístics necessaris per al funcionament complet
dels nous sectors, des dels límits del sector fins als respectius punts de connexió amb els
mateixos, així com la reposició de la urbanització que pugui resultar afectada per les
citades obres.
c) Els sector de planejament derivat, a part de definir la connexió amb els elements
d’infraestructura viaria existent, tindran en compte les previsions de l’estudi de mobilitat per
a la creació de vials per a bicicletes segregats de la resta de modalitats de transport.
3. Condicions particulars per als sectors de sòl urbanitzable delimitat d'activitats productives.
En la definició dels elements d'urbanització, els serveis urbanístics d'aquests sectors, caldrà
incorporar les instal·lacions centrals al servei del conjunt del sector, o autoritzades en àmbits
parcials, que integrin els punts de recollida, d’emmagatzematge i de tractament dels residus sòlids.

Art 20. Catàleg de béns a protegir
1.

D’acord amb la Llei vigent, aquest POUM incorpora el “Catàleg de béns protegits del municipi de
Bellpuig” (d’ara en endavant “Catàleg”), el qual actuarà com a document normatiu pel que fa als
seus objectius del punt 2 del present article. En el desenvolupament del POUM es podrà decidir el
desenvolupament d’un pla especial, per tal de fer definitiva, a través d’un estudi específic i
detallat, la catalogació dels edificis i d’altres elements de valor patrimonial, en el qual es relacionen
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aquells elements que, més enllà del possible valor arquitectònic concret i individual, tinguin un
interès rellevant com a conjunts volumètrics o teixits urbans que permeten entendre i llegir de forma
més completa el conjunt de la ciutat, entenent també com a tal, el sòl classificat com a no
urbanitzable.
2.

L’objecte del catàleg és protegir els edificis, els conjunts i els ambients, els elements arquitectònics i
els espais urbans que siguin mereixedors d’aquesta protecció, per les seves característiques
arquitectòniques, històriques, ambientals, típiques o tradicionals. El catàleg, alhora, té la voluntat
d’ordenar, de mantenir i de recuperar en la mesura que sigui possible la qualitat del paisatge urbà.

3. El catàleg està constituït per les següents parts:
a) Memòria. Descriu l’objecte, contingut i metodologia del document.
b) Normativa. Conté la relació de disposicions que regulen les possibles actuacions en els
elements objecte de protecció.
c) Fitxes. Conté la descripció de tots els edificis, els elements arquitectònics, les àrees urbanes
d’interès ambiental i les zones arqueològiques, que són objecte de protecció del Catàleg.
Cadascun dels elements disposa d’una fitxa, amb les següents dades:
- Identificació (denominació, codi, adreça, altitud, coordenades UTM, referència
cadastral, referència a altres inventaris, tipus d’element patrimonial, titularitat, sostre, ús
original i d’ús actual).
- Descripció (descripció de l’element, època, estil i estat de conservació).
- Protecció (categoria de protecció, àmbit, actuacions proposades, qualificació
urbanística, consideracions d’actuació i restriccions).
- Documentació gràfica (fotografies i plànol de situació).
d) Plànols. El Catàleg incorpora un seguit de plànols on s’ubiquen tots els elements inventariats.
Alhora, els elements del catàleg també estan localitzats en els plànols d’ordenació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig amb els codis que figuren a les llegendes
corresponents.
4. En virtut de la normativa que s’ha d’aplicar per al desenvolupament de la protecció del patrimoni
immobiliari municipal, els elements del catàleg es divideixen en 6 apartats tipològics:
a) Edificis i elements arquitectònics d’interès històrico-artístic del terme municipal de Bellpuig.
Es refereix a aquells edificis o conjunts d’edificis que cal protegir, totalment o parcialment,
de forma directa. És a dir, evitar-ne la desaparició i mantenir-ne un bon estat d’ús i de
conservació. També fa referència a aquells elements que, per les seves característiques
tipològiques, no es poden considerar com a edificis i cal protegir-los íntegrament, de forma
directa.
b) Conjunts i ambients urbans d’interès del terme municipal de Bellpuig.
Es refereix a les àrees urbanes que, per les seves característiques tipològiques, parcel·làries i
formals, conformen la imatge urbana, i que cal protegir integralment, de forma directa. Els
conjunts urbans d’interès estan definits per àrees homogènies que s’han generat
espontàniament per addició a través del temps, per un conjunt específic de normatives o
pel desenvolupament d’una acció de projecte.
c) Altres edificacions.
Fa referència a aquelles edificacions ubicades en sòl no urbanitzable que, per les seves
característiques, estat de conservació i singularitat, que cal protegir. Entre aquestes s’hi
poden incloure cabanes de tàpia o aquelles masies o edificacions que, pel seu sistema de
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construcció rural, històric o característic de la zona, especialment de la segona meitat del s.
XIX i primer terç del s.XX, destaquen del conjunt d’edificacions del terme.
d) Àrees d’expectativa arqueològica i jaciments arqueològics del terme municipal de
Bellpuig.
Fa referència a aquells conjunts naturals possiblement existents i jaciments arqueològics o
restes d’antigues construccions, situades en el subsòl. Són aquelles zones on s’han produït
troballes aïllades i/o superficials, que no proporcionen la suficient informació per situar el
possible jaciment o les que mitjançant excavacions arqueològiques han posat de manifest
la presència de restes o estructures arqueològiques.
L’emplaçament i la delimitació dels jaciments s’assenyala en els plànols generals i en les
fitxes del catàleg.
El coneixement de l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques en altres punts
del terme municipal determinarà la protecció de l’àrea on es troben ubicades les restes,
aplicant-se la regulació d’aquesta àrea.
e) Elements naturals. Agrupa a tots aquells elements del medi natural, ja siguin arbres o
arbredes, de caràcter natural o plantades que, per la seva rellevància i pel testimoni que
aporten de l’estructura agrícola tradicional, cal protegir o dotar de rellevància.
f) Altres elements rellevants. En aquest grup s’hi agrupen tots aquells elements ubicats en el sòl
no urbanitzable que, pel seu caràcter funcional, històric o testimonial, conformen
l’estructura i el paisatge rural de Bellpuig. Entre aquests hi podem trobar fites de terme,
fonts, ...
5. En base a les determinacions del catàleg i en relació i per establir la concordança amb les
disposicions de la llei 9/1993, amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2001, de 13 de juliol,
d’Arxius i Documents, s’estableixen les següents categories de protecció:
Béns catalogats:
Nivell de protecció A. Béns Culturals d’Interès Nacional.
Són els elements que ja tenen consideració de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)
segons el que disposa la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents.
Nivell de protecció B. Elements d’Interès Històrico-Artístic i Arquitectònic.
Són aquells elements del Catàleg que mantenen un valor històrico-artístic
arquitectònic en sí mateixos i que no tenen consideració de BCIN. Segons la Llei
9/1993, amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i
Documents, aquests béns poden ser declarats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)
prèvia tramitació de l’expedient administratiu corresponent.
Béns inventariats:
Nivell de protecció C. Béns culturals o naturals locals inventariats o assimilables (BIPCC).
Correspon a aquells elements que tenen un especial valor cultural, històric, natural i
documental, sobre els quals no es disposa la seva obligada conservació física, però
s’estableixen determinats nivells de regulació normativa en relació amb la
documentació i amb l’estudi sobre aquests béns, prèviament a qualsevol intervenció
sobre els mateixos que comporti la seva desaparició.
6. L’Ajuntament podrà formular un pla especial de protecció del patrimoni municipal que haurà de
respectar dels determinacions del Catàleg d’aquest POUM
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Art 21. Regulació dels elements del catàleg i condicions de protecció
1. Els projectes d’intervenció sobre tots els elements que formen part del Catàleg hauran de donar
compliment a allò que es disposa a la Normativa i a les Fitxes del Catàleg.
2.

En els casos en què l’edificabilitat potencial determinada en el POUM no s’ajusti a l’edificabilitat de
l’edifici catalogat, es podrà esgotar l’edificabilitat del Pla, únicament, amb la justificació expressa
de la integració de la nova volumetria que es proposi, sempre i quan:
a) no s’indiqui el contrari a la Fitxa corresponent del Catàleg;
b) la nova edificabilitat no desvirtuï l’edificació preexistent; i
c) compti amb l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals.

3. Les determinacions patrimonials han de prevaldre sobre les determinacions de planejament en cas
de contradicció. En cas de dubte o contradicció entre la regulació del POUM amb els seus diferents
documents es consolidarà vàlida aquella que suposi una major conservació i millora de l’element
patrimonial, sempre des del punt de vista de l’interès públic.
4. L’atorgament de llicència municipal en aquells elements que formen part del Catàleg de Béns de
Bellpuig ha d’ésser precedit per un informe favorable dels organismes competents en funció de la
categoria de protecció a què l’element pertanyi segons:
- Nivell de protecció A (BCIN). Comissió tècnica del patrimoni cultural dels Serveis territorials del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Nivell de protecció B (BCIL). Comissió tècnica del patrimoni cultural dels Serveis territorials del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Nivell de protecció C (BIPCC). Serveis tècnics municipals.
- Jaciments arqueològics. Comissió tècnica del patrimoni cultural dels Serveis territorials del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
5. Amb la protecció de l’element es considera també un radi de protecció al voltant del mateix, de
manera que se’n preserva l’entorn que el constitueix. Aquest radi de protecció s’estableix al voltant
de la delimitació que en la fitxa es determina i amb un radi segons la tipologia de l’element.
Taula 3. Radi de protecció associat a cada tipologia d’element.

6. En els jaciments arqueològics, quan es sol·liciti una llicència d’obres que pugui afectar qualsevol
dels jaciments inclosos als catàlegs, caldrà informar al Departament de Cultura i requerir al
propietari perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en el tema.
En els jaciments en llocs amb usos agrícoles i forestals, es permet la seva continuïtat sempre que no
afectin les restes arqueològiques. No es permeten els moviments de terres, la realització de pous,
extraccions o perforacions.
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7. En els elements catalogats es podran realitzar obres de conservació o reestructuració, consolidació,
restauració, reforma, realçament i ampliació segons el que la corresponent fitxa indiqui i sempre
tenint en compte que:
- no s’alteri l’aspecte de les parts protegides, segons els àmbits de protecció definits en les Fitxes,
- s’apliquin les tècniques constructives tradicionals emprades en la construcció original de
l’element i
- s’utilitzin materials, textures i colors, d’acord amb les preexistències de l’element original.
En casos concrets es permetran modificacions puntuals de les parts protegides, sempre i quan es
justifiquin expressament per la seva necessitat en funció del manteniment de l’element, la seva
conservació, rehabilitació o reutilització de l’edifici, o bé en funció d’anàlisis històriques o
arqueològiques de l’element, justificades documentalment.
8. Els elements inclosos en les categories de protecció A (BCIN) i B (BCIL), excepte en aquells casos en
què la corresponent fitxa ho determini, la conservació de l’element serà integral. En els casos
d’edificis, es considerarà el manteniment de la volumetria i les estructures. Cada Fitxa acotarà de
manera més específica quines parts de l’element poden ser subjecte o no d’alguna de les
actuacions detallades en el punt 7.
9. Els elements inclosos en el nivell de protecció C (BIPCC) no tenen una obligatorietat de conservació
física, però s’estableixen determinats nivells de regulació normativa en relació amb la
documentació i amb l’estudi sobre aquests béns, prèviament a qualsevol intervenció que comporti
la seva desaparició, a excepció que la corresponent Fitxa determini alguna disposició diferent.
Art 22. Catàleg de masies i cases rurals
1. Aquest catàleg identifica les masies i les cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació
radicades en sòl no urbanitzable i justifica les raons que en determinen la preservació i la
recuperació. Són aquelles construccions que responen a unes qualitats o característiques definides
per la LU.
2. Els projectes d’intervenció sobre tots els elements que formen part d’aquest Catàleg hauran de
donar compliment a allò que es disposa a la Normativa i a les Fitxes del Catàleg.
3. L’ús d’habitatge en les edificacions annexes a la principal es limitarà als espais necessaris per assolir
els mínims d’habitabilitat.
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EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

Art 23. Competència
L’execució d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal així com de les figures de planejament
urbanístic derivat, correspon a l’Ajuntament, si be l’aprovació definitiva dels planejaments derivats
correspondrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, sense perjudici de les competències que
corresponguin a altres administracions públiques i de la participació dels particulars en els termes
establerts en la legislació urbanística vigent i en aquest POUM.
Art 24. Sistema d’actuació en sòl urbà
Per a l’execució del planejament en sòl urbà mitjançant la delimitació de polígons d’actuació o el
desenvolupament de sectors de millora urbana, es considera preferent el sistema de gestió de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Nogensmenys i justificadament es podrà,
segons l’establert en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema, així com modificar els
previstos anteriorment pel planejament.
Art 25. Delimitació poligonal en sòl urbà
1. Per l’execució del planejament en sectors de millora urbana, serà preceptiu que cada Pla de
millora urbana estableixi un o més polígons d’actuació urbanística.
2. Aquest POUM delimita en el sòl urbà no consolidat els Polígons d’Actuació Urbanística (PAU)
necessaris per a garantir el dret a l’equidistribució. No obstant, els àmbits establerts per aquest
POUM es podran modificar i es podran delimitar nous polígons d’actuació amb l’objectiu de
facilitar la seva gestió o efectuar un millor repartiment de càrregues i beneficis que es deriven del
planejament. La delimitació poligonal per a l’execució del planejament s’ajustarà a allò que
disposa la legislació urbanística vigent.
Art 26. Sistema d’actuació en sòl urbanitzable
1. L’execució del planejament en sòl urbanitzable requereix la aprovació prèvia del Pla parcial i del o
dels projectes d’urbanització que corresponguin.
2. S’exceptua del que disposa en aquest article l’execució dels sistemes generals o d’alguns dels seus
elements.
3. Es considera sistema preferent de gestió, el de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica. No obstant el propi Pla parcial assenyalarà el sistema pel que opta justificant-ne l’elecció
d’un sistema diferent de l’indicat.
4. La iniciativa serà en primer lloc privada, tanmateix si els propietaris del sòl no constitueixen la Junta
de Compensació en el termini de 6 mesos des de que l’administració els hagi requerit per a fer-ho,
l’Ajuntament podrà deixar sense eficàcia el Pla o canviar-ne el sistema d'execució.
Art 27. Delimitació poligonal en sòl urbanitzable
1. La delimitació dels polígons per a l’execució del planejament en sòl urbanitzable es farà en el Pla
parcial i abraçarà, si més no, una unitat de zona.
2. Cada sector de Pla parcial podrà coincidir amb un polígon o bé podrà comprendre dos o més
polígons. Tots els terrenys compresos en un àmbit de planejament parcial estaran necessàriament
inclosos en algun polígon.
Art 28. Execució de sistemes
1. Els terrenys qualificats de sistemes podran ser adquirits per l'administració actuant per qualsevol títol
jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la legislació urbanística vigent o per
expropiació forçosa.
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2. L’Ajuntament també podrà delimitar un polígon limitat únicament a sistemes generals executable
mitjançant expropiació forçosa.
3. Quan no sigui possible la delimitació de polígons d'actuació, o per a l'execució dels sistemes que no
són de cessió obligatòria i gratuïta o en les actuacions aïllades en el sòl urbà, s'aplicarà el sistema
d'expropiació.
4. Si d’aquestes actuacions se’n deriven beneficis especials per als sectors confrontats o propers, es
podran repercutir les despeses, incloses les d’expropiació, mitjançant la imposició de contribucions
especials, als propietaris beneficiats.
5. La delimitació de l’àrea beneficiada per l’obra o servei es farà en el Pla, en el Projecte
d’urbanització o en el Projecte d’obres, o separadament, seguint el procediment previst per a la
divisió poligonal.
Art 29.

Transmissió del sòl de cessió obligatòria i gratuïta

1. En els Plans parcials i en els Polígons d’actuació urbanística o Plans de millora urbana que s’aprovin
en desenvolupament d’aquest POUM, es preveurà la transmissió a favor de l’Ajuntament de tots els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta previstos en aquest POUM segons la classe de sòl.
2. En el sistema de reparcel·lació per compensació bàsica, els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta
i les obres d’urbanització seran transmeses al municipi un cop executades les obres d’urbanització.
3. En el sistema de reparcel·lació per cooperació, la transmissió dels terrenys de cessió obligatòria i
gratuïta es produirà amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació. Si aquest no fos necessari, la
transmissió serà efectiva des de la publicació de l’acord en que es declari la seva innecessarietat.
4. Les cessions es formalitzaran en les corresponents actes notarials o administratives a fi de procedir a
la corresponent inscripció registral.
Art 30.

Reserves per habitatges de protecció pública

Els sectors de planejament derivat, tal com indica l’article 57.3 de la TRLUC, han de reservar per a la
construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que
es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del
qual un 20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial i
un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat.
Art 31. Patrimoni públic del sòl i de l’habitatge
1. L’Ajuntament ha de constituir llur patrimoni municipal de sòl i d’habitatge mitjançant les cessions de
sòl de titularitat pública amb aprofitament generades pels àmbits d’actuació urbanística establerts
en el POUM.
2. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en
sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. Si els
terrenys són d’ús residencial, el producte obtingut de l’alienació del sòl que no té la qualificació
d’habitatge protegit passa a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’ha de
destinar obligatòriament a la finalitat especificada per l’article 160.5.b del TRLUC, mitjançant un
règim de protecció pública, sens perjudici del que estableix l’article 56.5.c per a les àrees
residencials estratègiques i l’article 99.3 per a les modificacions dels instruments de planejament
urbanístic general que comportin l’establiment d’un percentatge de cessió de sòl amb
aprofitament superior al 10%.
3. El volum del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge s’ha d’ajustar tant a les necessitats previstes
pel pla d’ordenació urbanística municipal com als mitjans econòmics de l’Ajuntament.
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TÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Art 32. Règim urbanístic del sòl
1. El règim urbanístic del sòl, regulat per l’article 24 del TRLUC i 30 del Decret 305/2006, es determina
per la classificació, la qualificació en zones o sistemes i la inclusió en un sector de planejament
urbanístic derivat o en un polígon d’actuació urbanística.
2. Els plans d’ordenació urbanística municipal, d’acord amb els criteris establerts als articles 26 a 33 de
la Llei d’urbanisme, classifiquen tot el sòl del territori corresponent en totes o algunes de les classes
de sòl següents:
a) Sòl urbà, en les categories de consolidat o no consolidat.
b) Sòl urbanitzable, en les categories de delimitat o no delimitat.
c) Sòl no urbanitzable.
Art 33. Règim urbanístic del subsòl
1. El règim urbanístic del subsòl ve regulat per la legislació urbanística vigent (art. 39 del TRLUC).
2. El subsòl de les diferents classes de sòl, resta sotmès a totes les servituds administratives necessàries
per a la prestació de serveis públics o d’interès públic, amb les condicions expressades a les
disposicions vigents.
3. El dret a la utilització del subsòl pels propietaris de sòl, restarà sotmès a les determinacions
específiques establertes per aquest POUM en la regulació de cada classe de sòl.
4. En el sòl que tingui o hagi adquirit la condició de sòl urbà, la utilització del subsòl pels particulars es
restringirà a les àrees delimitades per les unitats de zona i sempre d’acord amb el que estableixi la
normativa urbanística d’aplicació a la zona.
Art 34. Classificació del sòl
1. A efectes de determinar el règim urbanístic de la propietat del sòl, el territori objecte d’aquest
POUM es classifica en: Sòl Urbà, Sòl Urbanitzable i Sòl No Urbanitzable.
2. El sòl urbà es subdivideix en Sòl Urbà Consolidat (SUC) i en Sòl Urbà No Consolidat (SNC).
3. El sòl urbanitzable es subdivideix en Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) i en Sòl Urbanitzable No
Delimitat (SND).
4. En els plànols d’ordenació es reflecteix la classificació del sòl en el moment de la redacció d’aquest
POUM.
5. La conversió del sòl urbanitzable en sòl urbà es realitzarà a través de l’execució del planejament
segons els procediments establerts en legislació urbanística vigent, essent imprescindible pel canvi
de règim jurídic l’efectiva realització de les obres d’urbanització i el compliment de les obligacions
establertes per la legislació vigent per part dels propietaris.
6. El Sòl No Urbanitzable (SNU) sols podrà adquirir la condició d’urbanitzable mitjançant la revisió o
modificació d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal.
Art 35. Abast de les determinacions
1. En el sòl urbà consolidat es precisa l’ordenació física de forma detallada, a través de la delimitació
dels sòls segons el seu destí per a vials i aparcaments, espais verds destinats a parcs i jardins públics,
sòls i edificis de caràcter públic o col·lectiu destinat a dotacions, sòls o edificis privats edificables; a
més s’estableixen quins són els elements d’urbanització que cal completar o acabar per a què els
terrenys assoleixin la condició de solar.
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2. En el sòl urbà no consolidat es precisa l’ordenació de forma detallada en cada un dels Polígons
d’Actuació Urbanística, o es delimiten sectors subjectes a Plans de Millora Urbana. En aquest últim
cas el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fixa els índex d’edificabilitat bruta, les densitats i els
usos principals i compatibles.
3. En el sòl urbanitzable delimitat el POUM determina els sectors de desenvolupament en Plans Parcials
Urbanístics (PPU), i els elements fonamentals de l’estructura general i orgànica (sistemes generals i
connexions amb aquestos). Així mateix estableix l’aprofitament mitjà de cadascun dels sectors de
planejament parcial i la regulació genèrica dels diferents usos globals i dels seus nivells d’intensitat.
En aquest tipus de sòl, la disposició detallada del sòl per a xarxa viària, aparcaments, jardins urbans,
dotacions i edificació privada, resultarà de l’ordenació física que proposi el Pla Parcial Urbanístic
corresponent, de conformitat amb la legislació vigent i amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
4. En sòl urbanitzable no delimitat el POUM estableix les magnituds màximes de les actuacions
urbanístiques en funció dels diferents usos, les intensitats màximes dels usos, les connexions amb les
infraestructures exteriors, i els nivells de sòl de cessió obligatòria i gratuïta.
5. En el sòl no urbanitzable es determinen els usos incompatibles i l’ordenació dels sòls agrícoles
protegits, a més a més de l’ordenació dels diferents elements i àrees d’interès natural del territori.
Art 36. Estructura general i orgànica del territori
1. Als efectes de la determinació de l’estructura general i orgànica del territori, aquest POUM preveu
una qualificació urbanística de Sistemes pels elements bàsics de l’estructura urbana.
2. La qualificació de sistemes, amb les excepcions que s’indiquen en aquest POUM, implicarà la
declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys reservats per a
sistemes, als efectes del que disposa l’article 109 del TRLUC.
Art 37. Cessions obligatòries i gratuïtes
1. En sòl urbà no consolidat són de cessió obligatòria i gratuïta els sòls destinats a sistemes definits per
aquest planejament, i el percentatge corresponent de l’aprofitament urbanístic de conformitat
amb la legislació vigent (article 43 TRLUC).
2. Així mateix, tots els sòls destinats a sistemes locals i sistemes generals, podran ser obtinguts per
expropiació, o objecte de conveni urbanístic amb els propietaris.
3. En el sòl urbanitzable:
d) Són de cessió gratuïta i obligatòria els sistemes generals inclosos en els sectors de planejament
derivat, determinats per aquest POUM, als quals se’ls atorga l’aprofitament del sector.
e) Així mateix, són de cessió gratuïta i obligatòria els sistemes locals destinats a vials, accessos i
estacionament, parcs i jardins, espais verds públics, espais esportius públics, d’esbarjo i expansió,
centres culturals i docents i altres serveis públics necessaris que determina el pla parcial en
compliment dels percentatges i mòduls estàndards legalment establerts i en desenvolupament
de les normes urbanístiques d’aquest POUM.
f) També serà de cessió obligatòria i gratuïta el percentatge corresponent de l’aprofitament
urbanístic del sector de conformitat amb la legislació vigent (article 45 de TRLUC).
Art 38. Sistemes i proporcionalitat
La superfície dels terrenys ordenats per Plans Parcials Urbanístics, Polígons d’Actuació Urbanística o
Plans de Millora Urbana i Plans Especials Urbanístics, destinada a sistemes, queda determinada, de
conformitat amb la legislació urbanística vigent i els reglaments d’aplicació, pels estàndards específics
que per a cada zona estableixen aquestes Normes Urbanístiques, tenint en compte els índex
d’edificabilitat, intensitat i tipus d’ús.
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Art 39. Aprofitament urbanístic
1. Aquest Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal determina l’aprofitament urbanístic del sòl urbà, referit
a les zones i als sistemes d’una manera detallada.
2. En el sòl urbà consolidat l’aprofitament urbanístic del titular d’un terreny és el determinat per les
Normes Urbanístiques i pels Plànols d’Ordenació. En aquest cas l’aprofitament urbanístic
patrimonialitzable es defineix d’acord amb l’article 37 del TRLUC.
3.

En sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable delimitat aquest POUM determina l’aprofitament
mitjà dels sectors. Els drets dels titulars de terrenys són iguals al 90% de l’aprofitament urbanístic del
sector expressat en m2sostre/m2sòl. Aquest aprofitament urbanístic s’ha d’aplicar tant a les zones
com als sistemes generals incloses en els sectors de planejament, el que comportarà en aquest
últim cas la seva cessió gratuïta i obligatòria, segons el que estableix la legislació urbanística .

4. En el sòl urbanitzable no delimitat l’aprofitament urbanístic del sector s’establirà en el Pla parcial de
delimitació, sense superar les intensitats màximes establertes pel POUM per aquesta classe de sòl.
Art 40.

Zona segons qualificació urbanística

1. L’estructura del territori d’aquest POUM, determinada pels sistemes generals, es completa
mitjançant la divisió en zones del sòl urbà i del sòl urbanitzable, la previsió de sòl per a operacions
futures dins unes línies generals d’ordenació coherents amb l’ordenació total del conjunt i la
preservació d’un sòl, el qual se sotmet a protecció per tal d’evitar-ne la degradació i la
incorporació a l’àrea edificada.
2. A fi i efecte d’orientar els processos d’urbanització i d’edificació, el POUM qualifica el sòl urbà i el
sòl urbanitzable delimitat (un cop desenvolupat el corresponent Pla parcial), en zones, sense
perjudici del que es destina a sistemes generals i locals. S’entén per zona l’extensió de sòl continua
o discontinua, sotmesa a un règim uniforme.
3. Així mateix, quan els objectius urbanístics ho exigeixin, es podrà distingir en cada zona subzones,
amb la finalitat d’establir una gradació en l’edificabilitat o en qualsevol altre paràmetre de
l’ordenació.
Art 41. Precisió i límits de tolerància
Els límits de les zones, dels sistemes, dels sectors o de les àrees de planejament i de les unitats de gestió
o polígons d’actuació, es podran precisar en els respectius Plans Parcials Urbanístics, Plans de Millora
Urbana, Polígons d’Actuació Urbanística o Plans Especials Urbanístics i en els documents de delimitació
de les unitats de gestió o polígons d’actuació d’acord amb els següents criteris:
1. Respondran a ajustaments gràfics deguts a:
g) Les alineacions o línies d’edificació vigent.
h) Les característiques topogràfiques del terreny
i) Els límits de la propietat rústica o urbana.
j) L’existència d’altres elements físics.
2. No comportaran distorsions significatives de la forma, amb una tolerància d’un cinc per cent (5%),
respecte de la superfície originària dels plànols d’ordenació.
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TÍTOL III. INTERVENCIÓ EN L’ÚS DEL SÒL I L’EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES
CAPÍTOL 1.

LLICÈNCIES

Art 42. Actes subjectes a llicència
1. Estan subjectes a prèvia llicència municipals tots els actes referits a l'article 187 del TRLUC, que es
realitzin en el terme municipal. Així mateix, és precís obtenir llicència municipal per l’obertura de
camins rurals, la realització de tallafocs, l’extracció d’àrids, la tala d’arbres en àrees protegides, en
general qualsevol activitat que afecti les característiques naturals del terreny.
2. L’obligació d’obtenir prèviament la llicència en els supòsits indicats afecta així mateix els sectors
d’activitats subjectes també a altres competències. En cap cas la necessitat d’obtenir les
autoritzacions o concessions d’altres Administracions deixa sense efecte l’obligació d’obtenir la
corresponent llicència municipal, de forma que sense aquesta, l’autorització d’altres instàncies
administratives no és suficient per iniciar l’activitat o obra.
3. No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d’urbanització previstes en els plans i els
projectes degudament aprovats, ni les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un projecte
de reparcel·lació.
4.

Totes les obres que s'executin com compliment d'una ordre municipal i sota la direcció dels serveis
tècnics de l'Ajuntament, estan exemptes de l'exigència de la llicència municipal.

5. Les llicències tenen caràcter de document públic. Les llicències no impliquen l'autorització
municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontats, ni per a altres usos o
activitats relacionats amb l'obra autoritzada, llevat que es faci constar de forma expressa en l’acord
de concessió. Aquest dret d’ocupació requerirà la corresponent autorització independent, quedant
suspesa la llicència d’obres fins que no s’hagi obtingut l’esmentada autorització.
Art 43. Actes promoguts per l’Administració
1. Els actes promoguts per òrgans de l’Estat o de la Generalitat o per entitats de dret públic que
administrin béns estatals o autonòmics han d’estar igualment subjectes a llicència municipal, amb
les excepcions previstes per la legislació sectorial. També estan subjectes a llicència municipal els
actes de les entitats locals que no tinguin la competència per atorgar la llicència.
2. En cas d’urgència o excepcional interès s’estarà a allò que preveu l’apartat 2 de l’article 190 del
TRLUC.
Art 44. Inexistència d’atorgament presumpte
En cap cas s‘entendrà concedida per silenci administratiu una llicència contrària al planejament i/o a
la Legislació Urbanística vigent, als planejaments de desenvolupament o a altres instruments urbanístics.
Art 45. Procediment d'atorgament de llicències
Les sol·licituds de llicències es resoldran d'acord amb el procediment establert en el Decret 179/95 de
13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals.
Art 46. Responsabilitats
1. Les llicències s’entendran atorgades llevat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no
podran ser invocades pels titulars per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què
puguin incórrer en l’exercici de les activitats corresponents.
Art 47. Contingut de les llicències
1. El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència contindrà les dades més
rellevants de les obres autoritzades, acord de concessió, condicions, garanties i altres extrems
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identificadors. També s'hi adjuntarà un exemplar diligenciat dels plànols, croquis o projecte tècnic
el qual serà la descripció gràfica autèntica de les obres autoritzades.
2. Tot el que es disposa en aquesta Normativa en matèria de condicions d’edificabilitat i d'ús i, si
escau, respecte a les condicions estètiques, higièniques o d'una altra naturalesa, s'entendrà inclòs
en l'acte d’atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut
exprés de les seves clàusules, i a més, el contingut implícit que és el definit en aquesta Normativa,
segons la classe i destí del sòl i les condicions d'edificabilitat i d'ús. No podran justificar-se les
vulneracions d'aquest POUM en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
3.

Totes les llicències hauran d'explicitar els terminis màxims d'inici i acabament de les obres, i advertir
al titular de la caducitat de la llicència.

Art 48. Condicions d’atorgament de llicències
1. Les llicències s’atorgaran amb la subjecció d’allò que es disposa en la legislació vigent i en aquesta
normativa respecte a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d’aprofitament, edificabilitat i
ús.
2. Quan l’obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i no hagin lliurat a l’administració els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la llicència d’edificació fins que no
s’hagin complert els deures de cessió de terrenys i costejat els de la urbanització legalment
procedents, sense perjudici del que preveu l'article 41 del TRLUC.
3. Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició de solar, cal ajustar-se
a allò que disposa l’article 45 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Art 49. Llicències en sòl urbanitzable
En sòl urbanitzable no es podran atorgar llicències d’edificació fins que no s’hagi realitzat la
urbanització en execució del corresponent Pla Parcial Urbanístic (PPU) i, si es tracta d’un pla executat
pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, fins que s’hagin rebut per part
de l’ajuntament els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta i, si és el cas d’un pla executat pel sistema
de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, fins que se signi, per via administrativa, l’acord
aprovatori de la reparcel·lació del polígon d’actuació, quan aquella sigui procedent.
Art 50. Establiment de terminis per a edificar per part de l’ajuntament
1. L'Ajuntament podrà aplicar els terminis previstos als articles 175 i següents del TRLUC, amb l’objectiu
de fomentar el sector de la construcció.
2. Amb aquesta finalitat, l’ajuntament podrà constituir el Registre Municipal de Solars, seguint els
tràmits previstos per la legislació vigent.
Art 51. Condicions mínimes d’urbanització
1. Per a atorgar la llicència d’edificació en sòl urbà, caldrà que la parcel·la, a més de acomplir amb
les mides mínimes previstes pel planejament, tingui la consideració de solar.
2. Tindran la consideració de solars els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a
l’edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin amb els requisits disposats en la
legislació vigent, i com a mínim els següents:
a) Que estiguin completament urbanitzats els elements de la vialitat següents :
- Accés rodat.
- Encintat de voreres.
- Pavimentació de voreres i calçades.
- Jardineria i arbrat.
- Xarxa elèctrica.
Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 33

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

- Abastament d’aigua, reg i incendi.
- Enllumenat públic.
- Xarxa de sanejament.
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants.
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un pla de millora
urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.
d) Que, per a edificar-los, no s’hagin de cedir altres terrenys per a destinar-los a carrers o a vies
amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.
3. No obstant es podrà atorgar llicència d’obres condicionada a l’execució simultània de la
urbanització, d’acord amb els següents punts:
a) Que l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació sigui ferma, o bé, si la reparcel·lació és
innecessària, que s’hagi formalitzat la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys.
b) Que estiguin executades les obres d’urbanització bàsiques que defineix l’article 70.2 de la Llei
d’urbanisme, llevat que l’ajuntament autoritzi la simultaneïtat d’aquestes obres d’urbanització i
de les d’edificació, si són compatibles, amb l’audiència prèvia de l’administració actuant, si
escau.
c) Que la persona interessada es comprometi per escrit en el moment de demanar la llicència a no
utilitzar l’edificació fins a l’acabament de les obres d’urbanització que atorguin als terrenys la
condició de solars, d’acord amb el que estableix l’article 29.a) de la Llei d’urbanisme, així com a
fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions de l’ús
de tota l’edificació o de parts d’aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de la
persona adquirent o cessionària.
d) Que la persona interessada presti fiança per a garantir l’execució simultània de les obres
d’urbanització que li corresponguin i les d’edificació, en qualsevol de les formes admeses per
la legislació de contractació de les administracions públiques i en una quantia mínima del 12%
del pressupost de les obres d’urbanització que correspongui a les finques objecte d’edificació.
L’ajuntament pot exigir que es garanteixi fins al 100% del pressupost d’aquestes obres. Aquesta
fiança no inclou la que pot ser exigida per garantir la reposició d’obres d’urbanització ja
executades.
Art 52. Caducitat, termini i pròrroga de les llicències
1. Termini d’inici: Les obres majors han d’iniciar-se en el termini màxim d’un any des de l’atorgament
de la llicència comptat a partir de la data de la seva notificació.
2. Termini d’execució: Les obres majors hauran de finalitzar en un termini màxim de tres anys a
comptar de la data de la notificació de la llicència.
3. S’entendrà atorgada opes legis pròrroga d’ambdós terminis, quan aquesta es sol·liciti com a mínim
amb 2 mesos o 5 mesos d’antelació a la finalització dels terminis per a començar o acabar les obres
respectivament, i amb les condicions establertes a l’article 189 del TRLUC.
4. L’incompliment dels terminis atorgats pel començament i acabament de les obres determinarà la
caducitat de la llicència, que es declararà per l’ajuntament d’acord amb el procediment, abast i
conseqüències establertes a l’article 189 del TRLUC.
Art 53. Parcel·lacions urbanístiques
1. Es considerarà parcel·lació urbanística la divisió simultània o successiva de qualsevol classe de sòl
en dos o més lots que tingui per finalitat o faciliti la construcció d’edificacions o d’instal·lacions per
destinar-les a usos urbans . Tota parcel·lació urbanística estarà subjecta a llicència.
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2. Seran indivisibles a aquests efectes:
a) Les parcel·les determinades com mínimes en aquest POUM .
b) Les parcel·les la dimensions de les quals sigui menor que el doble de la superfície determinada
com a mínima en el POUM, llevat que els lots resultants s’adquireixin simultàniament per
propietaris de finques confrontants amb el fi d’agrupar-les i formar una nova finca. O bé que
l’excés sobrant es pugui segregar amb la finalitat d’agrupar-lo a una finca contigua.
c) Les parcel·les edificables en una proporció de volum en relació amb la seva superfície quan es
construís el corresponent a tota la seva superfície, o, en el cas de que s’edifiqués en una
proporció menor, la proporció d’excés amb les excepcions indicades en l’apartat anterior.
d) Les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de les quals sigui inferior a la mínima de conreu o
de producció forestal
3. En els supòsits especificats en les lletres b i c de l’apartat 2 l’eficàcia de les operacions de
segregació es condiciona a la formalització simultània o successiva en escriptura pública de les
operacions d’agrupació.
4. Als efectes d’atorgament de llicències de parcel·lació i segregació de finques, els projectes tècnics
es formaran, com a mínim, de memòria amb descripció de les finques de que es tracti amb
indicació del Pla parcial o document urbanístic en el que es recolza, de les condicions urbanístiques
del sector, en especial de l’edificabilitat de les parcel·les i plànol en el qual es reflecteixi la
incidència dels documents urbanístics vigents aplicables: divisió inicial de la propietat i lots resultants
de la parcel·lació, així com una valoració urbanística dels terrenys objecte de la parcel·lació.
Art 54. Llicències d’enderroc
Als efectes de concessió de llicències per a enderrocs o demolició d’edificis s’exigirà un projecte
tècnic que es compondran com a mínim del plànol de situació a escala 1:1.000 com a mínim, i
projecte d’enderroc, que ha de constar de memòria descriptiva, plec de condicions i pressupost, així
com documentació gràfica formada per esquemes de plantes i seccions i fotografies per duplicat de
les façanes i projecte de seguretat si s’escau.
Art 55. Llicències d’activitat
1. El procediment administratiu d’atorgament implicarà l’assimilació de l’activitat a un ús o usos
urbanístics general i la comprovació de les condicions de permissivitat o incompatibilitat segons l’ús
urbanístic sigui predominant, incompatible o condicionat.
2. La incompatibilitat d’ús implica la denegació de la llicència en raó de l’incompliment del POUM.
3. En el cas d’usos permesos o activitats assimilades a usos permesos, es procedirà a la tramitació de
la llicència d’activitat segons la normativa específica que sigui d’aplicació i les condicions de
compatibilitat resultant.
Art 56. Llicències d’obres
1. Als efectes del que estableix la legislació de Serveis de les Corporacions Locals, es consideraran
Obres Majors:
a) les de construcció de tota classe d'edificis de nova planta.
b) les de reforma de l'estructura d'un edifici o que augmentin o redueixin el seu volum.
c) les que es realitzin en façana i modifiquin l'aspecte exterior de les edificacions.
d) les d'urbanització i parcel·lació de terrenys.
e) les obres de moviments de terres.
f) les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d'aigua.
g) les obres d'enderrocament d'edificis existents.
h) les actuacions de tallada d'arbres que formin massa arbòria de certa importància.
2. Es considera obra menor tota construcció o instal·lació que no comporti ampliació de volum ni
Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 35

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

afecti especialment a l’estructura o elements sustentadors d’un immoble de manera important. Així
com la resta d'obres i actuacions no relacionades com a obres majors en aquest article.
Art 57. Obres en edificis fora d’ordenació
1. Els edificis i instal·lacions existents amb anterioritat a l’aprovació del Pla d’ordenació urbanística
municipal, i que resultessin disconformes amb aquest per estar afectats per un sistema o per que el
seu ús sigui incompatible amb l’ordenació, seran classificats com fora d’ordenació i no podran
realitzar-se en ells obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu
valor d’expropiació, però si petites reparacions indispensables per a la higiene i conservació de
l’immoble.
2. Les obres i actuacions en aquest tipus d’edificis queden regulades en el capítol següent (Capítol 2 –
Règim jurídic per a la concessió de llicències d’obres i activitats en edificis en situació de fora
d’ordenació, volum disconforme o inclosos dins d’una àrea de planejament o d’execució)
Art 58. Obres de conservació
1. Les façanes dels edificis públics i privats, així com les mitgeres i les parets contigües al descobert,
encara que no siguin visibles des de la via pública, hauran de conservar-se en les degudes
condicions de seguretat, d’higiene i d’ornat. Els propietaris estaran obligats a procedir al seu
arrebossat, pintura i blanqueig sempre que en compliment d’aquesta norma ho disposi l’autoritat
municipal.
2. Els propietaris de qualsevol tipus d’edificacions estan obligats a conservar totes les parts de la
construcció en perfecte estat de solidesa, a fi de que no puguin comprometre la seguretat pública.
3. Tots els ciutadans tenen dret a denunciar a les autoritats municipals els edificis que no estiguin en
perfectes condicions higièniques i d’ornat, els que amenacin ruïna o aquells que per el mal estat
dels seus elements pugessin causar qualsevol dany.
Art 59.

Obres majors

1. Per a la sol·licitud de llicència d'obres majors cal presentar per triplicat, adjunt al model de
document municipal previst per a aquest fi, el projecte d’execució, l’assumeix de direcció
facultativa de l’obra, i l’assumeix de direcció de l’execució de l’obra.
El projecte contindrà, com a mínim una memòria, plànols, plec de condicions i pressupost detallat
per partides i unitats d’obra. Subscrit, tant pel sol·licitant com pel facultatiu competent i visat pel
corresponent col·legi professional.
2. En la memòria es descriurà l’obra o instal·lació, s’exposarà la seva finalitat i es justificarà la solució
adoptada, tot posant de manifest el compliment de les presents Normes i les del Planejament de
desenvolupament, si n’hi ha, o de les Ordenances i altres disposicions d’aplicació.
3. Els plànols d’edificació hauran de ser perfectament llegibles i es faran com a mínim a escala 1:100;
caldrà presentar les plantes, seccions i façanes necessàries per a la clara descripció de l’obra
projectada.
4. Serà obligatòria la presentació d’un plànol d’emplaçament i situació perceptivament sobre plànols
oficials si n’hi hagués, en el qual es relacioni l’obra projectada amb encreuaments de vies i
elements destacats que permetin una fàcil localització de l’obra a realitzar, així com indicació dels
terrenys de cessió si fos el cas. Si existís Pla parcial, especial o estudi de detall aprovats, es
dibuixaran dos línies d’aquest que afectin el lloc d’emplaçament de l’obra, a fi que es pugui
comprovar que les dites línies han estat preses en consideració en el projecte.
5. Cal presentar, a més, el full d’assumpció de la direcció facultativa de les obres visat pel col·legi
professional corresponent.

6. En el supòsit d'obres de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l'estat actual de
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l'edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l'estat actual de l'element o
edifici, així com la seva relació amb l'entorn.
Art 60. Obres menors
1. Les sol·licituds de llicència d'obres menors hauran d'aportar, al menys, un document en el que es
descriguin les obres, de forma escrita i gràfica, amb indicació de la seva extensió i situació.
a) S’expressa a continuació una relació d’obres menors per a les quals, a més cal adjuntar amb la
corresponent sol·licitud, memòria i pressupost detallats.
- Construcció, reparació o supressió de guals a la voravia.
- Ocupació provisional de l'espai públic per a la construcció no emparada en llicència
d'obres majors.
- Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos.
- Col·locació d'anuncis, excepte els situats a la coberta de l'edificació subjectes a
llicència d'obres majors.
- Col·locació de pals i banderes.
- Col·locació de veles a les façanes de les plantes baixes.
- Instal·lació de barreres i tanques de protecció de les obres.
- Construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obres.
- Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions.
- Col·locació de portes, reixes i persianes en obertures.
- Reparació, pintura i estucat de façanes amb bastida de menys de 6m.
- Formació i reformes de cambres de bany en habitatges, locals comercials, oficines i
magatzems.
- Reformes interiors que no afectin a l'estructura ni a l'ús.
- Construcció i modificació d'aparadors.
- Construcció de tanques o barreres definitives.
b) S’expressa a continuació una relació d’obres menors per a les quals, a més cal adjuntar amb la
corresponent sol·licitud, memòria, pressupost detallat i assumeix de direcció facultativa.
- Construcció de barraques i quioscs per a exposició i venda menors de 5m2.
- Col·locació de marquesines per a botigues.
- Construcció de ponts provisionals, bastides i similars.
- Execució de cates, pous i sondejos d'exploració.
- Estintolament de façanes.
- Reparació de cobertes i terrats amb substitució de la teula.
- Reparació, pintura i estucat de façanes amb bastida de més de 6m.
- Construcció de pous i foses sèptiques.
- Modificació de balcons, lleixes o elements sortints a la via pública.
- Col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats.
- Coberts lleugers oberts o tancats lateralment, de superfície menor de 30 m2 i alçària
inferior a 4 metres.
- Treballs d’anivellament a l’entorn de l’edifici amb variacions menor de +/-1,50 metres
respecte el terreny natural en qualsevol punt.
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c) S’expressa a continuació una relació d’obres menors per a les quals, a més cal adjuntar amb la
corresponent sol·licitud, memòria, pressupost detallat, assumeix de direcció facultativa i
plànols.
- Col·locació de grues - torre, ascensors, sínies o altre aparells elevadors.
- Treballs d'anivellament de terrenys que no alterin més d'un metre les cotes naturals i no
afectin les mesures de les alçàries reguladores de l'edificació.
- Obres interiors i instal·lacions en local no destinats a habitatges, sense modificació
estructural.
- Canvi o reparació d'elements estructurals.
- Execució o modificació d'obertures que afectin a element estructurals.
- Enderroc d'edificis que siguin aïllats, de superfície inferior a 30 m2 i d'alçària inferior a 4
metres.
Art 61.

Actes sotmesos a comunicació prèvia

1. Les actuacions relacionades en aquest article, atesa la seva entitat tècnica, únicament han de ser
comunicades a l’Ajuntament, abans d’iniciar-se la seva execució. Les actuacions afectades són les
següents:
a) Les obres que no suposin canvis en la distribució interior de l’edifici, en les obertures dels
edificis, en les parets, en els pilars, en els forjats, ni en l’estructura.
b) La reparació no estructural d’humitats en cobertes i terrats, sempre que sigui localitzada
parcialment i en cap cas no afecti la seva totalitat.
c) La instal·lació, obertura, funcionament, ampliació, transformació o canvi de titularitat de les
activitats innòcues, tret que comportin la realització d’obres que requereixin projecte tècnic.
2. La comunicació té lloc d’acord amb el procediment establert en el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, i en el seu cas d’acord amb les Ordenances reguladores dels
procediments per a l’atorgament de llicències d’obres i activitats.
Art 62. Innecessarietat de l’obtenció de llicència
1. Les obres d’urbanització, construcció i demolició, quan s’executin d’acord amb un projecte
d’urbanització aprovat per l’ajuntament, amb un projecte d’obres aprovat o amb una ordre
d’execució o declaració formal de ruïna imminent, no requereixen llicència municipal. En tots els
casos s’ha de fer, però, una comunicació d’inici segons el que disposa l’article anterior, a la qual
s’acompanyarà la documentació o el projecte tècnic que pugui ser necessari.
2. No estan tampoc subjectes a llicència les parcel·lacions o divisions de finques contemplades en un
projecte de reparcel·lació aprovat.
Art 63.

Seguiment de les obres

1. Abans de començar l'execució d'una obra de nova planta, l’ajuntament, prèvia sol·licitud de
l'interessat, haurà de comprovar l'assenyalament de l'alineació i rasant, d’aquest assenyalament,
s'estendrà l'acta corresponent.
2. Així mateix, l'interessat comunicarà a l’ajuntament els moments en què l'obra sobrepassi la rasant
del carrer i en què assoleixi l'alçaria autoritzada a l'objecte que els serveis tècnics municipals
efectuïn les oportunes comprovacions.
3. Acabades les obres, l'interessat ho comunicarà a l’ajuntament, amb certificació visada del
facultatiu director de les obres i altra documentació complementària amb objecte de realitzar la
inspecció final. Es comprovarà si l'interessat s'ha ajustat en la seva realització a la llicència
atorgada i també si s'han refet tots els danys i perjudicis causats en la via pública, desguassos,
subsòl, clavegueram, aigües potables, cables elèctrics i qualsevol altre servei anàleg.
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RÈGIM JURÍDIC PER A CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS EN EDIFICIS EN
SITUACIÓ DE FORA D'ORDENACIÓ, VOLUM DISCONFORME O INCLOSOS DINS D'UNA ÀREA
DE PLANEJAMENT O D'EXECUCIÓ.

Art 64.

Edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació

1. Queden en situació de fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades a l'article següent, les
construccions, les instal·lacions i els usos que, per l’aprovació del POUM, quedin subjectes a
expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, cessament o enderrocament. També queden en aquesta
situació les construccions, les instal·lacions i els usos disconformes amb el planejament respecte als
quals no sigui possible l’aplicació de les mesures de restauració regulades pel Capítol II del Títol setè
del TRLUC.
2. Les tanques existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquest POUM, que no s'ajustin a l'alineació
definida per aquest Pla, podran mantenir-se mentre no s'executin obres de nova planta, addicions
o ampliacions de l'edificació principal, o obres de reforma de l'edificació existent en més d'un 50%,
tant si es realitzen en una, o en diverses fases.
Art 65.

Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora d'ordenació

La situació de fora d'ordenació de construccions i d’instal·lacions comportarà el següent règim jurídic,
d'acord amb el que estableix l'article 108 del TRLUC i 119 del Reglament:
1. Obres prohibides i obres autoritzables:
a) Obres prohibides:
- obres de consolidació.
- obres d'augment de volum.
- obres de modernització.
- obres que incrementin el valor d'expropiació dels edificis o instal·lacions.
b) Obres autoritzables:
- amb caràcter general, petites reparacions ordinàries que exigeixin la higiene, l'ornat i la
conservació de l'immoble.
- amb caràcter excepcional, obres parcials o circumstancials de consolidació, quan no
estigui prevista l'expropiació, la cessió gratuïta o l’enderroc de la finca.
c) El valor de les obres que s'autoritzin no serà, en cap cas, compensat en els expedients
expropiatoris, de reparcel·lació o de compensació.
d) L'eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà
condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la
concessió de la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de La Propietat
corresponent, en els termes previstos per l’article 76 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, i
aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l'estat de la finca abans de
l'execució de les obres.
2. Usos i activitats autoritzables:
a) Els usos i les activitats autoritzats per la corresponent llicència que s'exerceixin dins d'un edifici
o una instal·lació en situació de fora d'ordenació, podran continuar realitzant-se fins que no
s'hagi de dur a terme l'expropiació, la cessió gratuïta o l’enderroc, sempre i quan l’ús no
esdevingui incompatible amb el nou planejament.
b) Es pot autoritzar la utilització provisional dels edificis i les instal·lacions que estan fora
d’ordenació per instal·lar-hi oficines i per desenvolupar-hi activitats comercials, ultra els usos
admesos per l’apartat 3 de l’article 53 del TRLUC. Aquesta autorització se subjecta en tot cas
a les determinacions d’aquest article, amb les limitacions que assenyala l’art. 108 del TRLUC.
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c) S'admetran els canvis de nom de l'activitat existent, sense més condicions, sempre i quan no
generin atorgament de nova llicència.
d) L'autorització per a la instal·lació d'un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora
d'ordenació no serà en cap cas compensat en els expedients expropiatoris, de reparcel·lació
o de compensació.
3. Els arrendataris, titulars de drets de superfície, usuaris o explotadors per qualsevol títol jurídic de les
obres o instal·lacions autoritzades i dels usos autoritzats en edificis i instal·lacions fora d’ordenació
han d’acceptar, davant de l’Ajuntament, l’assumpció de les mateixes obligacions que corresponen
als propietaris de la finca, per poder exercitar llurs drets, igualment sense dret a percebre
indemnització.
Art 66.

Edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme

1. Els edificis i les instal·lacions anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest POUM, o del
planejament que el desenvolupi, que no estiguin en situació de fora d'ordenació, però que el seu
volum o ús no sigui compatible o resulti disconforme amb la reglamentació de les condicions
bàsiques del nou planejament, estaran en situació de volum o d’ús disconforme.
2. Als efectes d’allò que estableix el punt anterior s'entenen per condicions bàsiques del nou
planejament les determinacions sobre alçada, volum, ocupació màxima permesa de les parcel·les,
situació de les edificacions, nombre d'habitatges i coeficient d'edificabilitat neta de la zona
aplicada a la parcel·la, o ús compatible, en la mesura que siguin aplicables per a la classe de sòl
de què es tracti.
Art 67.

Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme

1. Obres autoritzables:
S'autoritzaran obres de reforma, de rehabilitació, de consolidació i obres d'augments de volum de
l'edifici sempre i quan no sobrepassin l'edificabilitat màxima del solar, no impliquin l’augment del
número d’elements de l’edifici o el canvi d’ús en les parts afectades per la nova ordenació.
2. Usos i activitats autoritzables:
a) Quan la disconformitat radiqui en l'ús, podrà mantenir-se l'existent mentre no esdevingui
incompatible amb el nou planejament. En el cas que aquest fos industrial, s'haurà d'adaptar
als límits de molèstia de nocivitat, d'insalubritat i de perill que, per a cada zona, estableixi
aquest POUM i les ordenances reguladores corresponents.
b) En cas d'activitats en situació d'ús disconforme s'aplicaran les toleràncies que es prevegin en
del planejament que el desenvolupi o de les ordenances corresponents. En qualsevol cas,
aquest ús s'haurà d'adaptar als límits d'incidència sobre l'entorn que s'estableixin per a cada
zona en l'ordenança reguladora corresponent.
c) Pel que fa a la possible instal·lació de noves activitats en edificis en volum disconforme però
admesos a la zona, es podrà concedir llicència, sempre i quan no es requereixi una llicència
d'obres que no s'ajusti a les determinacions establertes a l'apartat 1 d'aquest article, i que la
nova activitat s'ajusti a les condicions bàsiques definides per aquest POUM.
Art 68. Edificis i instal·lacions incloses dins d'una àrea de planejament o d'execució
Els edificis o les instal·lacions anteriors a l'entrada en vigor d'aquest POUM que estiguin dintre d'una
àrea de planejament o d'execució definida pel present POUM, o planejament que el desenvolupi, es
troben subjectes a les següents situacions generals:
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1. Edificis i instal·lacions inclosos dins d'una àrea o sector de planejament:
a) Fins a la redacció del planejament que la desenvolupi, donat que encara no està definida
l'ordenació urbanística de l'àrea, i per tant, no s'ha determinat la localització dels sistemes a
cedir o ha expropiar ni les determinacions bàsiques de l'edificació, en aquestes àrees no es
podrà atorgar cap llicència d'obra o d’activitat, excepte si la fitxa normativa del sector no
estableix el contrari.
b) Durant la tramitació del planejament de desenvolupament, caldrà estar subjecte al que
determini l'acord de suspensió de llicències.
c) Un cop sigui executiu el planejament de desenvolupament i, prèviament a l'execució del Pla,
s'estarà subjecte a les normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació o volum
disconforme que s'han establert en els articles anteriors, a no ser que el planejament derivat
aprovat definitivament estableixi un règim transitori específic per al sector que es tracti.
2. Edificis i instal·lacions dins d'un polígon d’actuació:
a) Fins a la redacció de l'instrument d'execució (projecte de compensació, reparcel·lació o
expropiació), s'estarà subjecte a les normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació que
s'han establert en els articles anteriors, excepte si la fitxa normativa del sector no estableix el
contrari.
b) Durant la tramitació dels instruments d'execució, caldrà estar subjecte al que determini
l'acord de suspensió de llicències.
c) Un cop sigui executiu l'instrument de gestió, s'estarà al que es determini en el propi instrument
d'execució.
Art 69. Règim transitori
En qualsevol cas, les previsions oportunes per resoldre totes les qüestions que aquest POUM o
planejament de desenvolupament plantegin respecte als edificis, a les instal·lacions i als usos
preexistents, estaran contemplades en:
a) L’acord que suspengui l’atorgament de llicències podent preveure la possibilitat d’atorgar les
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament inicialment aprovat, en el cas que per la naturalesa dels canvis proposats, no es
posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.
b) Les Disposicions Transitòries del planejament de desenvolupament que s’aprovi.
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INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SANCIONS

Art 70. Infracció Urbanística
1. Constituirà infracció tota acció u omissió que presumptament comporti vulneració de les
prescripcions contingudes en el present POUM, el planejament que el desenvolupi, les Normes
urbanístiques i les Ordenances reguladores, i que estigui subjecte a sanció de conformitat amb el
que determinen els articles 213, 214, 215 i 216 del TRLUC i el seu reglament d’execució, i d’acord
amb la tipificació establerta per les disposicions esmentades.
2. Les infraccions urbanístiques comportaran, d’acord amb el que estableix el TRLUC, la incoació d’un
expedient de protecció de la legalitat urbanística, el qual pot comportar la instrucció d’un o
diversos procediments que tinguin per objecte conjuntament o separada, respectivament, la
imposició de la sancions als responsables, l’adopció de mesures de reposició de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat i la determinació dels danys i perjudicis causats.
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TÍTOL IV. REGULACIÓ D’USOS I ACTIVITATS
CAPÍTOL 1.

DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS USOS

Art 71. Regulació dels usos
1. El Pla d’Ordenació urbanística municipal regula de forma detallada els usos a que poden ésser
afectats els terrenys classificats com a sòl urbà.
2. En les àrees classificades com sòl urbanitzable el POUM assenyala l’ús global predominant de cada
sector i, si és el cas, els usos compatibles.
3. En el sòl no urbanitzable el POUM regula els usos admissibles i s’entenen prohibits els que no estan
expressament admesos.
Art 72. Definició dels usos
D’acord amb aquest criteri es diferencien els següents usos:
1. Ús residencial:
És aquell destinat a allotjament o residència familiar, segons els tipus següents:
a) Habitatge unifamiliar o edifici unifamiliar: És l’edifici destinat a un sol habitatge i situat en una
parcel·la independent, de tipus aïllat o adossat (agrupat horitzontalment), que té accés
independent i exclusiu des de l’espai públic, admetent-se però, l’accés col·lectiu pel garatge o
aparcament.
b) Habitatge plurifamiliar o edifici d’habitatges: és l’edifici que conté diversos habitatges, amb
accés i elements comuns.
c) Habitatge rural: És aquell habitatge familiar que estigui directament i justificadament associat i
vinculat a una de les activitats d’explotació agrícola, ramadera, d’explotació de recursos
naturals, que tingui relació amb la naturalesa i destinació de la finca, de manera que la
capacitat productiva de l'explotació permeti el sosteniment de l'economia familiar agrària, i
sempre que s'ajusti als plans i normes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
2. Ús hoteler:
És aquell que correspon a aquells establiments oberts al públic constituïts en una unitat empresarial
d’explotació dedicats a prestar de forma professional i habitual, mitjançant preu, allotjament a les
persones en unitats d’allotjament (habitacions i/o apartaments), amb altres serveis de caràcter
complementari o sense, i sota un règim de funcionament que inclou la neteja diària de totes les
unitats d’allotjament i altres dependències. Poden ser hotels, aparta - hotels i pensions.
a) Hotel és aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions, en règim de lloguer i
amb o sense serveis de caràcter complementari. En aquest cas, les habitacions formen una
unitat residencial indiferenciable i indissoluble del conjunt, i no tenen els serveis per a la
conservació i elaboració d’aliments.
b) Aparta – hotel és aquell establiment hoteler que ofereix l’allotjament en apartaments dotats
d’elements per a la conservació, elaboració i consum d’aliments en cadascun d’aquests i inclou
tots els altres serveis propis dels hotels.
c) Pensió és aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions en règim de lloguer,
i amb altres serveis de caràcter complementari o sense, però que, tant per les dimensions de
l’establiment com per l’estructura característiques i tipologia dels serveis no arriba als nivells
exigits pel grup hotels
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3. Ús residencial especial:
És aquell format per aquells edificis destinats a una pluralitat de persones no compreses en ús
hoteler, ni sanitari - assistencial, com poden ser albergs de joventut, residències d’estudiants,
residències o habitatges temporals per a gent jove o col·lectius especialment necessitats en sòls de
titularitat pública, residències religioses, residències militars i altres similars.
4. Ús Sanitari:
És el corresponent al tractament o a l’allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris,
clíniques, centres d'assistència primària, dispensaris i similars. Inclou també les clíniques veterinàries i
els establiments similars.
5. Ús Assistencial:
Comprèn les activitats destinades a l'assistència i a la cobertura de les necessitats de la població i
que, en general, no estan incloses en els altres usos. Inclou les diferents tipologies d'ús residencial
assistit, els centres geriàtrics, els centres de serveis assistencials (drogodependència, atenció al
menor), els centres d'acollida, etc.
6. Ús docent:
Comprèn els centres dedicats a l’ensenyament preescolar, educació general bàsica, batxillerat i
formació professional, així com les seves instal·lacions complementàries.
7. Ús Administratiu:
Comprèn els centres o edificis destinats a l’Administració pública.
8. Ús d’oficines i serveis privats:
Comprèn les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat, com poden ser els
de banca, borsa, assegurances i els que, amb caràcter anàleg pertanyen a empreses privades o
públiques, els despatxos professionals, consultoris professionals, túnels de rentat de vehicles,
autoservei de rentat de vehicles, etc.
9. Ús de restauració:
Establiments oberts al públic que tenen com a activitat principal subministrar de manera habitual i
mitjançant preu, menjars i begudes perquè hi siguin consumits. Que poden ser bar, restaurant i barrestaurant.
a) Bar: És tot aquell establiment que disposa de barra i també pot disposar de servei de taula, si
s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes i
entrepans.
b) Restaurant: És tot aquell establiment que disposa de cuina i servei de menjador per tal d’oferir
àpats al públic, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
c) Bar - restaurant: És tot aquell establiment obert al públic que ofereix, mitjançant preu, els serveis
de restaurant i bar conjuntament.
10. Ús comercial:
És aquell que correspon als establiments comercials, coberts o sense cobrir, oberts al públic que són
a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. En resten
exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. Els establiments poden ser
de caràcter individual o col·lectiu. Els establiments comercials col·lectius són aquells integrats per un
conjunt d’establiments individuals situats en un o en diversos edificis, en els quals amb
independència que les activitats respectives es puguin exercir d’una manera empresarial
independent concorren tots o alguns dels elements següents: accés comú des de la via pública,
d’ús exclusiu i preferent dels establiments o de llurs clients, aparcaments privats compartits o serveis
comuns per als clients. Dins de l’ús comercial s’estableixen les següents categories:
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a) Petits establiments comercials (PEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de
venda inferior a 800 metres quadrats.
b) Mitjans establiments comercials (MEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície
de venda igual o superior a 800 i inferior a 1.300 metres quadrats.
c) Grans establiments comercials (GEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície
de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres quadrats.
d) Grans establiments comercials territorials (GECT): establiments, individuals o col·lectius, amb una
superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats.
En general, els usos comercials restaran condicionats al disposa el Decret Llei 1/2009 d’ordenació
dels equipaments comercials vigent al moment de produir-se les sol·licituds de llicències i
autoritzacions.
11. Ús d’abastaments:
Comprèn els mercats centrals (a l’engròs), els escorxadors, les centrals lleteres i de comercialització,
i establiments comercials majoristes oberts al públic no destinats al comerç de detall.
12. Ús recreatiu i espectacles:
És el referent a les activitats del lleure i de l’esplai no compreses en cap altra qualificació. Inclou els
serveis recreatius, de jocs d’atzar i màquines recreatives, d’ambientació musical i/o espectadors,
d’exhibició en espais oberts i d’exhibició privada o col·lectiva, prestats amb finalitat de lucre. Inclou
totes les activitats relacionades amb l’oci, el lleure i l’esbarjo, No inclou, les activitats musicals o
d’espectacles que amb caràcter temporal i provisional es realitzen per part de les entitats culturals
o veïnals o sense ànim de lucre, en determinades festes, commemoracions o festivals d’interès
públic, i que es realitzin en espais públics o envelats, locals coberts o descoberts, amb les
corresponents previsions de seguretat per l’accés públic.
13. Ús esportiu:
Inclou els locals, els edificis i les instal·lacions condicionades per a la pràctica i l’ensenyament dels
exercicis de cultura física i esport.
a) Establiments esportius en espais coberts, destinats exclusivament a la pràctica de l’esport.
b) Establiments esportius en espais descoberts, destinats exclusivament a la pràctica de l’esport.
c) Establiments esportius en espais coberts on són compatibles la pràctica de l’esport amb la seva
exhibició.
d) Establiments esportius en espais descoberts on són compatibles la pràctica de l’esport amb la
seva exhibició.
e) Establiments esportius recreatius amb superfície no superior a 500 m2 destinats a la pràctica
d’esports de lleure i exhibició, aeròbic, ball de saló dansa i similars.
14. Ús social o cultural:
Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen relació amb la creació
personal i l’artística, i les associatives. S’hi inclouen per tant, cases de cultura, centres socials,
biblioteques, casinos, sales d’art i d’exposició, etc.
15. Ús Religiós:
Aquest ús comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies, temples, convents o
similars.
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16. Ús funerari:
Comprèn l’ús de cementiri i tanatori, així com les construccions i instal·lacions destinades a la
incineració de restes.
En el cas dels cementiris, qualsevol actuació (regulació, ampliació,...) haurà de complir amb la
normativa vigent en matèria de policia sanitària i mortuòria, Decret 297/1997, de 25 de novembre.
17. Ús de garatge i aparcament:
Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics.
És el destinat a l’estacionament i guàrdia de vehicles automòbils en un edifici o instal·lació, ja siguin
el subsòl, en planta baixa o en plantes pis.
18. Servei viari:
Comprèn aquelles instal·lacions i activitats pròpies de la xarxa viària, que han de permetre
l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i assegurar un nivell de mobilitat adequat.
S'inclouen també aquells serveis públics vinculats al viari i de suport al transport rodat com poden
ser els serveis ITV, les bàscules, l’aparcament en superfície, les estacions de camions i transport
públic rodat, etc.
19. Ús industrial:
Comprèn les activitats manufacturades i de transformació, i els tallers de reparació que, per la seva
condició, necessiten instal·lacions adequades, i tots aquells que per les seves especials
característiques puguin ocasionar perill, molèstia o incomoditat a les persones o veïns. L'ús
industrial, a més de complir les condicions urbanístiques establertes en el Pla Municipal, s'ajustarà
al que estableixi la corresponent normativa sectorial.
Als efectes de l’admissió d’una activitat en una situació determinada, aquestes es tipifiquen en sis
categories d’acord amb les incomoditats, els efectes nocius per a la salubritat, els danys i les
alteracions que puguin produir sobre el medi ambient.
a) Primera categoria: Comprèn aquelles activitats que es desenvolupen conjuntament amb
l’habitatge. No són molestes per l’habitatge com ara laboratoris o tallers individuals, artesanals
familiars que utilitzen maquinària manual o accionada amb motors de petita potència i que no
produeixen molèsties a l’exterior ni sorolls, emanacions o perills especials.
b) Segona categoria: Inclou les activitats compatibles amb l’habitatge en zona de fort predomini
residencial. Són activitats dedicades a tallers i petites indústries que no molesten per
despreniments de gasos, olors sorolls, vibracions i que no molesten els veïns.
c) Tercera categoria: Activitats no admeses confrontant amb l’habitatge, però si amb altres usos
industrials, són admeses en zones de fort predomini d’indústria, activitats que amb adopció de
mesures correctores es toleren en zones mixtes amb forta proporció d’indústria.
d) Quarta categoria: Comprèn aquelles activitats no admeses confrontades amb l’ús d’habitatge.
Són activitats incòmodes, no admeses contigües amb l’habitatge, però si, al costat d’altres usos
industrials. Està formada per la petita, mitjana i gran indústria. Queden excloses activitats, que
per la seva insalubritat, no poden reduir a límits compatibles amb d’altres activitats pròximes.
e) Cinquena categoria: Comprèn aquelles activitats perilloses que amb les mesures correctores
particulars es poden autoritzar en zones industrials, separades d’altres activitats alienes.
f) Sisena categoria: Activitats perilloses apartades d’altres activitats i/o habitatges. Són activitats
que per les seves especials característiques de nocivitat o perillositat s’instal·laran en zones
especials destinades a aquest tipus d’indústries.
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20. Ús magatzem:
Comprèn les activitats destinades a la conservació, dipòsit i guarda de productes, on no es
produeix cap manipulació, tria, agrupament o subdivisió dels mateixos, amb exclusiu
subministrament a detallistes, majoristes, instal·ladors, fabricants o distribuïdors i sense servei de
venda directa.
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial o comercial
contigua, es considerarà tot el conjunt com integrat a l'activitat principal.
21. Ús logístic:
Comprèn les activitats destinades als serveis tecnològics i de telecomunicacions i a les funcions de
transport i distribució de mercaderies i de productes en general, vinculats a les funcions de
fragmentació de la càrrega i de distribució de la ciutat. S'inclouen en l’ús logístic els serveis
tecnològics, serveis a la producció, serveis informàtics, serveis de comunicació, recerca i
desenvolupament, serveis a les activitats comercials, serveis de transport i distribució de
mercaderies (recaders i dependències de les empreses de transport destinades a la recepció de
paqueteria desagregada).
22. Ús agrícola:
En general comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen lloc a
l’entorn de masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres dependències afins. S’estableixen
les següents categories:
a) Cultius agrícoles.
b) Edificacions agrícoles, magatzems, graners etc. destinats al servei de l’explotació.
c) Coberts per a la maquinària i serveis de l’explotació, exclusivament destinats a guardar utensilis
del camp.
d) Vivers, quan requereixin d’estructures fixes per la preparació emmagatzematge o venda de
plantes.
e) Hivernacles. Tot tipus d’estructura amb la finalitat de cobrir, protegir, fer ombra o preservar
qualsevol tipus de cultiu agrari amb la finalitat d’experimentar, millorar, o simplement cultivar. No
seran considerades edificacions els hivernacles quan es puguin desmuntar.
f) Embassaments de rec i pous de captació d’aigües.
g) Cultius forestals
23. Ús ramader:
Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d’animals, ja sigui granges o vivers, i les
d’aqüicultura.
24. Ús mediambiental:
És aquell que comprèn :
a) Conservació: entenent-se com la preservació dels ecosistemes naturals i agraris per a mantenir
les condicions ecològiques del territori i el funcionament dels cicles naturals que permetin la
millora de les condicions del medi - ambient.
b) Restauració ambiental: comprèn els usos i activitats destinades a la gestió dels ecosistemes per a
aconseguir el manteniment i la millora de les condicions de les comunitats biològiques.
c) Educació ambiental: activitats destinades a la millora del coneixement de l’entorn natural i
promoure actituds de respecte al medi, sempre i quan no impliquin la construcció d’elements
fixes.
d) Investigació: activitats destinades a la investigació sobre diferents aspectes del territori des del
punt de vista agronòmic, naturalista, geogràfic, etc.
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25. Ús d’activitats extractives:
Comprèn el conjunt de diferents activitats mineres d’extracció de materials naturals del sòl, i del
subsòl.
26. Ús turisme rural:
Son els usos residencials eventuals vinculats a l’agroturisme segons els defineix la llei d’urbanisme.
27. Ús de càmping o caravàning:
Comprèn l’espai de terreny delimitat i dedicat a la convivència agrupada de persones a l’aire
lliure, mitjançant albergs mòbils i que disposin de les instal·lacions i serveis mínims que s’estableixi
reglamentàriament. Es divideix en les següents categories:
a) Càmping públic: es aquell que sigui utilitzat pel públic en general mitjançant preu.
b) Càmping privat: és aquell que essent-ne titular una entitat pública o privada, sigui destinat a l’ús
únic i exclusiu dels membres o socis de l’entitat titular.
c) Acampada lliure: és aquella que té lloc fora dels establiments de càmping per grups integrats
per un nombre màxim de quatre tendes i separats l’un de l’altre, com a mínim, per la distància
de 250 metres, i amb una permanència màxima de quatre dies al mateix lloc.
28. Ús d’Estacions de Servei:
Comprèn les instal·lacions destinades a la venda al públic de benzines, gasoil i lubricants que tingui,
com a mínim, ubicats de forma conjunta els següents elements:
d) Tres aparells sortidors pel subministrament de benzines i gasoil d’automoció.
e) Aparells necessaris per al subministrament d’aigua i aire.
f)

Equip d’extinció d’incendis.

L’estació de serveis admet com a usos complementaris els d’oficines i serveis (relacionats amb la
instal·lació), comerç, restauració, i tallers de reparació d’automòbils i magatzem (relacionats amb
la pròpia instal·lació).
Art 73. Classificació dels usos
1. Usos predominants ( P ): Son els usos que caracteritzen la zona, en la que s’admetran sense més
limitació que les establertes per les regulacions sectorials, ambientals o d’un altre tipus que
poguessin concórrer sobre la normativa urbanística.
2.

Usos compatibles ( C ): Son els usos que es poden admetre en una zona sempre que no
interfereixen amb els usos predominants, per la qual cosa podran establir-se limitacions adreçades a
garantir la seva compatibilitat.

3. Usos incompatibles ( I ): Son els usos que no es poden autoritzar en una determinada zona.
Art 74. Publicitat i privacitat dels usos
D’acord amb aquest criteri es diferencien usos públics i usos privats:
1. Són usos públics els referits als serveis prestats per l’Administració o per gestió dels particulars sobre
els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per l’Administració en béns de propietat
particular mitjançant arrendament o qualsevol altre tipus d’ocupació.
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2. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada:
a) Ús particular és el que realitza individualment el titular d’una propietat.
b) Usos col·lectius són els usos privats destinats al públic; es caracteritzen per pertànyer a una
associació, una agrupació, una societat, un club o una organització similar.
c) Usos comunitaris són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada de forma
mancomunada, associada o comuna per part dels seus propietaris.
Art 75. Situació relativa de les activitats
1. Edifici aïllat: Es aquell que deixa una franja lliure d’edificació tant amb els edificis confrontats com
amb el carrer.
2. Edifici independitzat: S’entén per edifici independitzat, en zones amb ús predominant d’habitatge,
aquell que posseeix parets de separació amb les edificacions adjacents a partir de les
cimentacions, amb un gruix mínim de 15 cm.
3. Local no independitzat: S’entén com a tal qualsevol de les dependències que componen un edifici,
que pot estar destinats a altres usos diferents al del local.
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PARÀMETRES REGULADORS DELS USOS

Art 76. Desenvolupament de la regulació d’usos
1. En sòl urbà, el POUM regula de manera detallada els usos permesos dels terrenys qualificats.
Mitjançant una ordenança específica, poden establir-se limitacions o condicions a les establertes
amb caràcter general per aquestes Normes.
2. En sòl urbanitzable, el POUM, senyala l’ús principal assignat a cada sector i si procedeix, els usos
complementaris admesos.
3. Els plans especials poden:
a) Restringir localitzacions i característiques dels usos.
b) Prohibir usos admesos pel planejament general.
4. Els plans parcials urbanístics que desenvolupin sectors de sòl urbanitzable delimitat, han de regular
detalladament els usos del sector.
5. En qualsevol cas, els plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural poden limitar els
usos admesos en un àmbit.
6. A part de les regulacions dels usos pròpies de cada classificació de sòl i zona, totes les activitats
hauran de complir amb les condicions de la normativa sectorial que sigui d’aplicació per a cada
una de elles.
Art 77. Usos provisionals
1. Els usos i obres de caràcter provisional venen determinats pels articles 53 i 54 del TRLUC i 61 i 62 del
Reglament.
2. Es pot autoritzar de donar al sòl els usos provisionals i de fer-hi les obres de caràcter provisional que
no siguin expressament prohibits per la legislació urbanística o sectorial ni pel planejament territorial,
urbanístic o sectorial i que no hagin de dificultar l’execució d’aquests planejaments, tant en sòl
urbanitzable delimitat, sense pla parcial urbanístic aprovat, com en terrenys emplaçats en qualsevol
classe de sòl que estiguin afectats per sistemes urbanístics generals o locals, mentre no s’hi hagi
iniciat un procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació.
3. Només poden ésser admesos com a usos provisionals, als efectes del que estableix l’apartat 2,
l’emmagatzematge o el dipòsit simples i purs de mercaderies o de béns mobles, la prestació de
serveis particulars a la ciutadania, les activitats del sector primari, les activitats comercials
relacionades amb el sector esmentat i les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals. No
s’admeten com a usos provisionals els usos residencials ni els usos industrials.
4. L’autorització municipal de donar al sòl un ús provisional o de fer-hi obres de caràcter provisional
requereix prèviament la informació pública per l’ajuntament, per un termini de vint dies, i requereix
l’informe favorable previ de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’emetre en el
termini de dos mesos. L’autorització requereix també l’acceptació pels propietaris o propietàries de
fer cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les instal·lacions i les obres quan ho acordi
l’ajuntament, sense dret a percebre cap mena d’indemnització, i pot imposar la constitució de les
garanties necessàries per assegurar la reposició del sòl i de l’espai a l’estat anterior a l’execució dels
usos i les obres esmentats.
Art 78. Regulació de l’ús residencial
1. Els habitatges han de complir les condicions d’habitabilitat exigides per la legislació vigent.
2. Es permetrà l’ús d’habitatge en planta baixa, excepte que s’estableixi el contrari en la normativa
particular de la zona, amb la condició que a la planta baixa se li apliqui la profunditat edificable de
les plantes pis.
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3. A tots els edificis nous, o en les reformes amb augment del nombre d’habitatges, és obligatori dotar
cada habitatge de nova creació com a mínim amb una plaça d’aparcament privat dins de la
mateixa parcel·la.
4. Els habitatges de protecció pública han de complir tant amb les condicions d’habitabilitat exigides
per la legislació vigent, com amb les regulacions pròpies per aquest tipus d’habitatges establertes
en la legislació sectorial corresponent (Llei 18/2007, Decret 80/2009 i Decret 13/2010). Segons
aquesta legislació sectorial, els habitatges de protecció pública hauran de complir amb una
superfície útil màxima de 90 m². En el cas de que es tracti d’habitatges adaptats aquesta superfície
màxima s’estableix amb 108 m², i en 120 m² per als habitatges de protecció destinats a famílies
nombroses.
Art 79. Regulació de l’ús hoteler
1. Per als hotels, la densitat màxima de llits en relació amb el sostre màxim edificable, és d’un llit per
cada 20 m2 edificables. Per als altres tipus d’usos hotelers, la densitat màxima de nuclis residencials
és igual a la densitat màxima d’habitatges.
2. El nombre de places d’aparcament és el següent:
- Per a hotels i apart - hotels, d’acord amb les categories establertes en el Decret 176/87,
s’estableix un percentatge de places d’aparcament per a habitacions o unitats que es
correspon amb el 100%, 85%, 70%, 55%, o 40%, segons si l’hotel té la categoria de 5, 4, 3, 2 o 1
estrella, respectivament.
- Per a les pensions, i segons les categories definides en el mateix Decret, s’estableix un
percentatge de places d’aparcament per a habitacions o unitats que es correspon amb el 25%
o el 40%, segons si la pensió té la categoria d’una o dues estrelles, respectivament
- Si no es concreten el tipus, la categoria i el nombre d’habitacions de l’establiment hoteler, el
nombre de places d’aparcament que cal reservar és d’una per a cada 30 m2 construïts.
3. En qualsevol dels casos enunciats en el apartats anteriors, les places d’aparcament han d’estar
situades a una distància inferior a 200 m de l’entrada de l’establiment d’ús hoteler.
4. No s’ha d’aplicar la reserva de places d’aparcament en el cas de pensions o residències en casa
de pagès que provinguin de l’adaptació d’edificis existents i el número màxim d’habitacions sigui
igual o inferior a 5 unitats.
Art 80. Regulació de l’ús de comerç
1. La implantació d’instal·lacions comercials s’haurà d’ajustar a tot l’establer en el Decret Llei 1/2009,
de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, sobre dimensions i tipologia
d’equipaments comercials.
2. D’acord amb el que disposa el Decret esmentat, els establiments comercials hauran de tenir en
compte les condicions de localització i ordenació següents:
-

Els petits establiments comercials (PEC) es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús
residencial sigui el dominant, sempre que no configurin un gran establiment comercial col·lectiu
o un gran establiment comercial territorial.

-

Els mitjans i grans establiments comercials (MEC i GEC), tenint en compte que el nombre
d’habitants es inferior a 5.000, mentre no es superi aquesta xifra, no és possible el creixement
comercial en aquests formats.

-

Els establiments comercial singulars (ECS) es poden implantar en tots els àmbits on el
planejament urbanístic vigent ho prevegi, d’acord amb les determinacions de l’article 6 del
Decret 1/2009, esmentat.

3. En les zones d’edificació industrials (clau 7a i 7b) i de serveis (clau 8), on s’admet l’ús comercial, els
serà d’aplicació els articles 6 i 9 del Decret Llei 1/2009, que es refereixen al establiments comercials
singulars (ECS) que comprenen els establiments de venda a l’engròs i, els dedicats, essencialment, a
la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials
per a la construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i vivers.
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4. Pel que fa a l’aparcament relacionat amb els grans establiments comercials, es preveurà un mínim
de dos places d’aparcament cada 100m² edificats, tal com s’estableix a l’article 12 del Decret
378/2006 que continua vigent d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret Llei 1/2009,
fins al desenvolupament reglamentari d’aquest.
Art 81. Regulació de l’ús d’oficines i serveis privats
Cal preveure una plaça d’aparcament privat per a cada 100 m2 construïts destinats a aquest ús, situats
dins de la mateixa parcel·la.
Art 82. Regulació de l’ús de magatzem
Els magatzems situats al nucli han de preveure l’espai necessari per permetre la correcta accessibilitat
dels vehicles de transport i per possibilitar les maniobres de càrrega i descàrrega sense interferir en el
trànsit.
Art 83. Regulació de l’ús de garatge i aparcament
1. Per a cada plaça d’aparcament s’han de preveure una superfície mínima de 2,30 metres
d’amplària per 4,75 metres de llargada.
2. Almenys un 5% de les places han de ser destinades a persones amb mobilitat reduïda, han de tenir
una dimensió de 3,30 m per cada 4,75 m i han d’estar ubicades tan a prop com sigui possible de
l’accés.
3. Els passadissos d’accés a les places d’aparcament tindran com a mínim 4 m d’amplada, i s’haurà
de justificar geomètricament que els vehicles tenen espai suficient per al desenvolupament de les
maniobres necessàries per a garantir l’accessibilitat de les places d’aparcament.
4. Tots els garatges estan obligats a preveure un espai d’espera per a l’entrada i sortida de cotxes que
no destorbi la circulació del carrer, amb una longitud mínima de 4,50 metres i un pendent màxim
del 5%, excepte els garatges del habitatges unifamiliars. Les rampes d’accés han de tenir un
pendent màxim del 20% i una amplària mínima de 3,00 metres.
5. Podran quedar exempts de les obligacions de reserva mínima de places d’aparcament els edificis
en què concorrin algunes de les causes següents:
a) Quan en la zona del nucli antic (Clau 1) els edificis tinguin menys de 6 habitatges.
b) Quan l’amplada mitja de la parcel·la sigui inferior a 9m, i es justifiqui la impossibilitat de situar la
reserva mínima de places en l’edifici.
c) Quan el nombre màxim de places d’aparcament possibles per planta soterrani sigui inferior a sis
places, sols serà obligatòria la construcció de la primera planta soterrani.
d) Quan es prevegi que, per la forma i dimensió de la parcel·la, per la ubicació en la trama urbana
o edifici catalogat, hi haurà impossibilitat de situar les places d’aparcament obligatòries
previstes per aquest POUM, el propietari o promotor haurà de demanar a l’ajuntament, abans
de sol·licitar llicència d’obres, un informe sobre la possibilitat de reduir o exonerar el compliment
de les places exigides.
6. En els casos d’exempció de les previsions d’aparcament, comporta la prohibició de destinar la
planta baixa a habitatges.
7. L’exempció de les previsions d’aparcament serà justificada i raonada expressament en la sol·licitud
de la llicència i sempre i quan no concorrin singulars condicions urbanístiques que determini el
manteniment de la prescripció.
8. L’ús de garatge i aparcament, com a norma general estarà limitat a les plantes baixes i el subsòl,
amb l’excepció de poder situar-se en plantes pis quan l’edifici es destini totalment a aquest ús.
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Art 84. Disposicions de les activitats segons la categoria.
1. En general, les activitats de categoria superior a la segona no estan tolerades a menys de 25 metres
dels edificis d’ús religiós, cultural, d’espectacles públic i sanitaris i a l’inrevés.
2. Els edificis independitzats i edificis aïllats amb activitats de segona categoria o superior hauran de
complir les següents condicions:
a) L’accés haurà d’ésser independent del corresponent als habitatges
b) L’accés de mercaderies serà independent del personal fins la línia de façana.
c) L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies.
d) L’accés ha de permetre l’entrada o sortida de vehicles sense maniobres en la via pública.
3. Excepcionalment, les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació es
regiran per les figures de protecció que estableix el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació
ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
Art 85. Regulació de les activitats amb incidència ambiental en general
1. Qualsevol activitat necessita una llicència municipal prèvia, a més de les autoritzacions
corresponents i han de complir amb totes les normes reguladores de la incidència ambiental de les
activitats, és a dir sorolls i vibracions, contaminació atmosfèrica, residus, aigües residuals, incendis i
risc d’explosió.
2. Totes les activitats, s’han de tramitar amb segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental d’activitats.
3. El POUM incorpora com a Annex III una ordenança reguladora del paisatge urbà de Bellpuig i
Seana, sobre la incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient, i com Annex VII
ordenança municipal reguladora de les activitats ramaderes. Totes aquestes ordenances seran
d’aplicació en el moment de l’aprovació definitiva del POUM. Nogensmenys es considera que no
formen part del contingut normatiu del Pla i per tant la seva modificació, substitució o adaptació a
la normativa ambiental d’aplicació en cada cas es farà pel procediment regulat per les
ordenances municipals i no comportaran la necessitat de modificar el POUM.
Art 86. Quadre general d’usos
1. La regulació detallada de la compatibilitat d’usos a cada zona de sol urbà i urbanitzable es regirà
pel quadre de l’apartat 2, segons les claus que es detallen a continuació:
P - Ús predominant
I - Ús incompatible
C - Ús compatible amb les següents condiciones de compatibilitat:
C(1) Compatible segon les condicions de la clau urbanística
C(2) Compatible només en planta baixa i altell
C(3) Compatible en edifici independent
C(4) Compatible amb accessos independents.
C(5) Compatible relacionat amb l’activitat industrial:
- Habitatge per a serveis de vigilància
- Docent en la vessant de formació professional
- Oficines relacionades amb l’activitat industrial i la gestió del polígon.
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2. Quadre general d’usos:
Usos

Zones

1

2

3

4

5

6

7a

7b

8

E

Habitatge unifamiliar

P

P

P

I

P

P

C(5)

C(5)

I

I

Habitatge plurifamiliar

P

P

P

P

C(1)

C(1)

I

I

I

I

Hotel

C(3)

C(3)

C(3)

C(3)

C(1)

C(1)

I

I

P

I

Apart-hotel

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

C(1)

C(1)

I

I

P

I

Pensió

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

C(1)

C(1)

I

I

P

I

Residencial especial

C

C

C

C

C

C

I

I

C

C

Sanitari i Assistencial

C

C

C

C

C

C

I

I

I

C

Docent

C

C

C

C

C

C

C(5)

C(5)

I

P

Administratiu

C

C

C

C

C

C

C(5)

C(5)

C

P

Oficines i Serveis privats

C

C

C

C

C

C

C(5)

C(5)

P

I

Restauració

C

C

C

C

C(1)

C(1)

C

C

P

I

Petit establiment comercial

C

C

C

C

C

C

C

C

P

I

Mitjans establiments comercials

I

C

C

C

I

I

C

C

P

I

Grans establiments comercials

I

I

I

I

I

I

C

C

P

I
P

Abastament

I

I

I

I

I

I

C

C

I

Recreatiu i espectacles

C(2)

C(2)

C(2)

C(2)

C

C

I

I

C

I

Esportiu

C(2)

C(2)

C(2)

C(2)

C

C

C

C

C

P

Social o Cultural
Religiós
Funerari
Garatge i aparcament
Servei viari
Industrial 1ª i 2ª categoria
Industrial 3ª,4ª i 5ª categoria

C

C

C

C

C

C

I

I

C

P

C(2)

C(2)

C(2)

C(2)

C

C

I

I

I

P

I

I

I

I

I

I

I

I

I

P

C(2)

C

C

C

I

I

C

C

C

P
P

I

I

I

I

I

I

C

C

I

C(2)

C(2)

C(2)

C(2)

I

I

P

P

I

I

I

I

I

I

I

I

P

P

I

I

Magatzem

C(2)

C(2)

C(2)

C(2)

I

I

P

P

I

I

Logístic

C(2)

C(2)

C(2)

C(2)

I

I

C

C

C

I

I

I

I

I

I

I

C

C

C

I

Estacions de servei

3. Tots els altres usos no reflectits en la quadre anterior, queden expressament prohibits, exceptuant les
activitats vinculades amb les xarxes de serveis (telecomunicacions, electricitat, gas,...) que només
quedaran restringides a les condicions o limitacions concordants amb la seva pròpia legislació
sectorial.
4. Tots els usos de la taula anterior hauran de complir, a part de la regulació per a cada tipus d’ús que
s’estableixen en aquestes normes i les condicions fixades en el quadre anterior, amb la regulació
pròpia de la corresponen legislació sectorial.
5. Els usos propis del sòl no urbanitzable (habitatge rural, ús agrícola, ús ramader, ús mediambiental,
activitats extractives, turisme rural i càmping o caravàning), prohibits en el sòl urbà i urbanitzable,
quedaran classificats segons la seva compatibilitat amb les diferents zones del sòl no urbanitzable
en el Títol VIII – Regulació del sòl no urbanitzable.
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TÍTOL V.

REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ.

CAPÍTOL 1.

PARÀMETRES COMUNS A TOTS ELS TIPUS D’EDIFICACIÓ

Art 87.

Ajuntament de Bellpuig

Definicions

1. Índex d’edificabilitat brut:
És el factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’un sector i la superfície dels
terrenys del sector. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl
(m²st/m²s).
2. Densitat bruta d’habitatges:
És el coeficient que fixa el nombre d’habitatges d’un sector en relació amb tota la seva superfície.
Les unitats s’expressen en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha).
3. Índex d’edificabilitat net de la zona:
És el factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’una zona i la superfície
d’aquesta zona, referida al sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són
adscrits a sistemes. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl
(m²st/m²s).
4. Intensitat d’edificació màxima:
Es definirà a cada zona per l’índex d’edificabilitat neta, expressat en metres quadrats de sostre
construït per metre quadrat de sòl net (m2st/m2s). o directament en els plànols d’ordenació amb
una superfície edificable assignada a cada unitat de zona.
5. Parcel·la mínima:
És la unitat de sòl de dimensions mínimes que pot resultar apta per l’edificació. Les parcel·les
mínimes, definides a cada zona, són indivisibles, qualitat que cal fer constar en les escriptures i els
altres documents públics de segregació, agrupació o transmissió de finques, i també en el Registre
de la Propietat, d’acord amb la legislació aplicable i tal com es preveu a la legislació vigent
(TRLUC).
6. Solar:
És la parcel·la que reuneix les condicions de dimensions i d’urbanització establertes en la legislació
urbanística vigent i en aquestes Normes i per tant, és apta per a ésser edificada immediatament.
7. Alineació:
És la línia de separació entre el viari o altres espais públics i les parcel·les i els solars de titularitat
pública o privada.
8. Front de parcel·la:
És la partió o el límit de la parcel·la amb el carrer o amb un altre espai de domini públic.
9. Fons de parcel·la:
És la partió o el límit situat a la part oposada de la façana al carrer. Per aquelles parcel·les amb
cantonada a dos carrers, és el fons de parcel·la la partió de parcel·la oposada a cada façana; per
a aquelles amb façana a tres carrers, és la partió de parcel·les que no és façana.
10. Tancament de parcel·la:
L'element de separació entre parcel·la i espai públic, i entre parcel·la i parcel·les adjacents.
11. Índex d’edificabilitat net de parcel·la:
És el factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable i la superfície de sòl d’una
parcel·la. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl (m²st/m²s).
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12. Sòl privat lliure d’edificació:
Són els terrenys lliures d’edificació que resulten per aplicació de l’ocupació màxima de parcel·la o
per determinació expressa del POUM. No poden ésser objecte de cap altre aprofitament diferent
del corresponent a espais lliures al servei de l’edificació.
13. Alineació de carrer o vial:
És la línia en planta que estableix, al llarg dels carrers, el límit entre el sistema viari i les parcel·les.
14. Rasant del carrer o del vial:
És la línia que fixa l’altimetria de l’eix del carrer en el seu recorregut.
15. Amplària del vial:
És la mesura lineal entre les dues alineacions de carrer confrontades. Es pren com una constant o
paràmetre, entre trams de vial, per tal de determinar l’alçària reguladora o altres paràmetres referits
a l’edificació. Si les alineacions de vialitat són rectes o corbes paral·leles, l’ample del vial és la
separació constant entre les dues alineacions. Si les alineacions no són paral·leles, l’ample del vial
és la mitja de les distàncies entre les dues alineacions en el tram de vial, entenent com a tram la
part de vial que queda entre dos cruïlles consecutives .
16. Unitat de zona:
S’entendrà per unitat de zona l’àmbit del sòl d’aprofitament privat amb una qualificació urbanística
homogènia, delimitat per vies públiques, espais lliures d’edificació, o per altres unitats de diferent
qualificació.
17. Edificació principal i edificació auxiliar:
L’edificació principal és l’edifici que conté els habitatges o usos determinats com a principals en la
zona. L’edificació auxiliar és l’edifici de menor volum que conté els usos complementaris i auxiliars
del principal: magatzem, instal·lacions o aparcament. Els aprofitaments urbanístics d’una parcel·la
són el resultat de sumar totes les edificacions tant les principals com les auxiliars.
18. Superfície de sostre edificable o sostre total d’un edifici:
El sostre total d’un edifici és el resultat de sumar totes les superfícies construïdes i cobertes de totes
les plantes.
19. Alineació de façana:
És la línia que determina obligatòriament on s’han de situar la façana o les façanes dels edificis al
llarg del vial. En el tipus d’edificació tancada o en línia l’alineació de façana ha de ser coincident
amb l’alineació de vial.
20. Línia de façana:
És la línia que determina la posició de la façana o les façanes de l’edificació referida a cada
parcel·la.
21. Planta Baixa:
És la planta situada al nivell baix de l’edifici, de manera que resulta la planta més propera al carrer
o al terreny natural, i per tant, generalment accessible.
22. Planta soterrada
S’entén per soterrani tota planta situada per sota de la definida com a planta baixa en qualsevol
dels fronts d’edificació, que té tots els paraments verticals exteriors coberts pel terreny que l’envolta.
S’entén per planta semisoterrani quan, globalment, els seus paraments verticals exteriors estan
coberts, almenys en un 50% pel terreny que l’envolta.
En els soterranis i semisoterranis no es permet l’ús residencial ni d’habitatge, ni la ubicació
d’habitacions en l’ús hoteler i sanitari.
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23. Altell
Per altell s’entén la part superior de les dues parts en què un sostre, fet a una certa alçària, divideix
parcialment un espai.
24. Planta Pis
Són totes les plantes de l’edificació que estiguin per sobre de la planta baixa o planta semisoterrani.
25. Espai sota coberta, fumeral o golfes
És l’espai situat entre el forjat del sostre, real o possible, de la darrera planta permesa de l’edifici i la
coberta.
26. Coberta
Planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un terrat o amb
una coberta inclinada.
27. Alçària reguladora màxima
És la mesura vertical que fixa l’alçària límit des de la cota corresponent de la vorera fins a la cara
inferior de la coberta inclinada o al pla superior de l’últim element resistent, en el cas de coberta
plana.
28. Nombre màxim de plantes
És la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçària reguladora màxima, incloses la
planta baixa i les plantes pis.
29. Alçària lliure o útil
És la distància que hi ha entre el paviment de la planta i la cara inferior de l’acabat del sostre o
element d’instal·lacions suspès a l’interior d’un local construït.
30. Cossos sortints
Són els cossos edificats habitables o ocupables, tancats, semitancats o oberts que sobresurten de la
línia de façana.
31. Elements sortints
Són part integrant de l’edifici o elements constructius no habitables ni ocupables, de caràcter fix,
que sobresurten del pla de façana.
32. Pati de llums o celobert
És l’espai no edificat, situat dins del volum de l’edificació, destinat a ventilar i il·luminar
dependències que no siguin destinades a dormitoris, cuines, sales d’estar, menjadors, biblioteca,
despatx, etc.
33. Elements tècnics de les instal·lacions
Són les parts integrants de l’edifici amb caràcter comú: filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua,
conductes de ventilació i de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, maquinària
d’ascensor, baranes, separadors, elements de suport per estendre la roba, accessos als elements
comuns de l’immoble.
34. Paret mitgera
És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les veïnes, que s’eleva des del fonament a
la coberta, encara que la continuïtat s’interrompi per l’existència de celoberts o patis de ventilació
de caràcter mancomunat.
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35. Fondària edificable
És el pla de façana que limita l’edificació a l’interior del pati d’illa. Es definirà a cada zona com una
distància perpendicular a la línia de façana que limita l’edificació per la part posterior o
alternativament es grafiarà en els plànols d’ordenació.
36. Alineació interior d’illa
És el pla de façana que limita l’edificació a l’interior del pati d’illa. Es definirà en cada zona com
una distància perpendicular a la línia de façana que limita l’edificació per la part posterior o
alternativament es grafiarà en els plànols d’ordenació
37. Espai lliure interior d’illa o pati d’illa
Es l’espai lliure d’edificació o únicament edificable en planta baixa i planta soterrani que resulta
d’aplicar les profunditats edificables a l’illa
38. Reculada de l’edificació
És l’enretirada de l’edificació respecte de l’alineació de façana o de les mitgeres. Pot ser d’illa,
d’edifici o de plantes. Es definirà a cada zona com una distància perpendicular a la línia de façana
o alternativament es grafiarà en els plànols d’ordenació.
39. Separacions mínimes
Les separacions mínimes de l’edificació a la façana de la via pública, al fons de parcel·la, a les
seves partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la, són les distàncies entre les edificacions,
inclosos els seus cossos sortints i les plantes soterrani, i els límits de la parcel·la o altres edificis.
40. Tanques
Són les separacions físiques entre els espais públics i els espais parcel·lats o entre parcel·les veïnes.
41. Espais no edificables
S’entendrà per espais no edificables la diferència entre la ocupació màxima d’una parcel·la i la
superfície total d’aquesta.
42. Ocupació màxima en planta
Es definirà a cada zona per un percentatge d’ocupació màxima de la parcel·la per a l’edificació o
alternativament es grafiarà en els plànols d’ordenació. L’ocupació es mesurarà per la projecció
ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació incloses les cobertes i cossos
sortints.
43. Perímetre regulador
Es definirà per les figures poligonals tancades, grafiades en el plànol d’ordenació dins de les quals,
sense perjudici d’allò que es disposi en referència a cossos, elements sortints i reculades, haurà
d’ajustar-se com a màxim els volums de l’edificació.
44. Façana mínima
S'entendrà per façana mínima, l'amplada mínima de façana que han de tenir les parcel·les perquè
siguin edificables.
Art 88. Tipus d’ordenació de l’edificació
1. L’ordenació física de les zones es regula a través dels següents tipus d’edificació:
a) Edificació segons alineació a vial: Correspon al tipus d’edificació tradicional, entre mitgeres, tot
al llarg del front continu d’un vial. L’edificació se situa sobre la mateixa alineació del vial en línia
o reculada a una distància preceptiva. Es regula bàsicament a través d’una alçària i una
fondària edificable màxima.
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b) Edificació aïllada: Correspon al tipus d’edificació fixada a partir de la forma i superfície de les
parcel·les i les seves condicions d’edificació. Es regula bàsicament a través d’una densitat
d’habitatges màxima, una alçària màxima, un índex d’edificabilitat net, un percentatge de
màxima ocupació i unes distàncies als límits de la parcel·la.
c) Edificació per definició volumètrica: Correspon a les edificacions regulades per índex
d’edificabilitat, un percentatge màxim d’ocupació, i una alçada màxima, i si procedeix una
densitat d’habitatges i distancies entre edificacions.
2. Paràmetres de l’edificació
Els paràmetres específics de cada tipus d’edificació fixen de forma conjunta i interdependent, les
màximes envolupants dels volums d’edificació que permeten aquestes normes. Tanmateix
aquestes envolupants d’edificació no són obligatòries fins als seus valors màxims, absoluts o relatius,
bé de caràcter geomètric, be de caràcter aritmètic, i en qualsevol cas determinen les “condicions
màximes d’edificació”
3. Desenvolupament normatiu
En les normes que desenvolupen cada zona es determina el tipus d’edificació que poden o han
d’aplicar-se a cada una, i els valors màxims o mínims que en cada cas adquireixen específicament
els paràmetres.
Són d’aplicació els preceptes que amb caràcter general regulen els paràmetres de cada tipus
d’edificació i els paràmetres comuns a tots els tipus d’edificació.

Art 89. Condicions de la planta soterrani
1. L’alçada lliure mínima de les plantes soterranis serà de 2,20m .
2. La ocupació màxima de la planta soterrani, tant en l’edificació alineada a vial com en la aïllada,
serà la corresponent a l’ocupació màxima de la parcel·la en planta baixa permesa en cada zona.
3. En les plantes soterrani no s’admetran els usos residencials, sanitaris, ni altres que suposin una
utilització continuada de persones.
4. La superfície construïda en el subsòl no es considerarà a efectes del còmput de l’aprofitament
urbanístic corresponent a cada parcel·la.
Art 90. Condicions de la planta semisoterrani
1. La planta semisoterrani és la que té el forjat superior per sobre d’un metre respecte la rasant del
carrer en qualsevol punt, i la cota superior del forjat inferior per sota d’un metre respecte de la
rasant del carrer es qualsevol punt. Per sobre d’aquesta planta es troba la planta primera.

planta primera
>1.00
>1.00

planta semisoterrani

2. L’alçada lliure mínima de les plantes semisoterrani serà de 2,50m.
3. La ocupació màxima de la planta semisoterrani, tant en l’edificació alineada a vial com en la
aïllada, serà la corresponent a la projecció de les plantes pis.
4. En les plantes semisoterrani no s’admetran els usos residencials, sanitaris, ni altres que suposin una
utilització continuada de persones.
5. La superfície construïda en el subsòl no es considerarà a efectes del còmput de l’aprofitament
urbanístic corresponent a cada parcel·la.
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Art 91. Condicions de la planta baixa
1. La planta baixa es podrà situar com a màxim a 1 metre per sobre o per sota de la rasant del vial
que correspongui a la parcel·la, tant en l’edificació alineada a vial com en l'aïllada. Amb
l’excepció de les edificacions residencials unifamiliars aïllades, on la planta baixa es podrà situar a
1,30 metres per sobre o per sota de la rasant del vial que correspongui a la parcel·la.

2.

En els casos que, a causa del pendent, més d’una planta se situï dins dels límits exposats, cada tram
de la façana en què ocorri això definirà una planta baixa diferent(façana escalonada).

3.

Per a les parcel·les amb front a dos vials oposats, la cota de la planta baixa és la corresponent a
cada front, com si es tractés de parcel·les independents, la profunditat de les quals arriba fins al
punt mitjà de l’illa.

4. Quan la regulació de la zona no especifiqui una altra cosa, l’alçada mínima permesa de la planta
baixa entre forjats serà de 3,00 m i la màxima de 4,50m.
5. En cap cas es permet el desdoblament de la planta baixa.
Art 92. Condicions de les plantes pis
Les plantes pis tindran una alçada lliure mínima entre forjats de 2,70 m, llevat que les ordenances de la
zona indiquin una altra dimensió.
Caldrà reflectir les disposicions del nou Decret 55/2009, del 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, i els posteriors que esdevinguin; pel que el paràmetre de
l’altura lliure de qualsevol de les plantes, i altres que modifiquin els Decrets successius es modificaran en
la mesura que determinin.
Art 93. Condicions de l’espai sota coberta
1. Els espais sota coberta es destinaran principalment a magatzem de l’habitatge i instal·lacions de
l’edifici i accessos a la coberta.
2. S’admetrà la ubicació d'estances habitables sempre que la planta sota coberta estigui vinculada a
la de l’habitatge de la planta inferior. En cap cas la planta sota coberta podrà constituir un
habitatge independent de la planta inferior.
3. La superfície de la planta sota coberta amb una altura lliure superior a 1,50 m computarà als
efectes de determinar la quantitat de sostre edificable.
Art 94. Condicions de les cobertes inclinades
1. La coberta definitiva de l’edifici serà de pendent inferior o igual al 30%.
2. La part inferior del forjat de la coberta inclinada, arrencarà com a màxim des del punt d’intersecció
del pla de façana amb l’alçada reguladora màxima.
3. En el cas de la planta sotacoberta, l’envolvent de la coberta inclinada ha de complir amb les
condicions següents:
a) La pendent serà inferior o igual al 30%
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b) L’arrencada de la coberta, punt inferior del forjat de la coberta inclinada, partirà d’una
alçada situada com a màxim a 1,00m per damunt del pla superior de l’últim forjat, sempre que
aquest punt es trobi per sota de l’alçada reguladora màxima.
c) El punt més alt de la coberta no ultrapassarà en cap cas els 4,00m per sobre del pla superior de
l’últim forjat.

Art 95. Condicions de les cobertes planes
En el cas de terrat o coberta plana per damunt de l’alçada reguladora només es permetran:
1. Les cambres d’aire i elements de cobertura amb una alçària total màxima de 60 cm.
2. Les baranes de façana anterior i posterior i les dels patis interiors que s’aixequin directament sobre
l’alçada reguladora màxima. Aquestes no podran excedir d’1,50 m.
3. Els elements de separació entre terrats, situats directament sobre l’alçària màxima, no podran
ultrapassar l’alçària màxima establerta en l’Article 100 - Condició de els tanques.
Art 96. Condicions de les cobertes mixtes
1. En el cas que, s’utilitzi la solució mixta de coberta inclinada i terrat, la façana resultant per practicar
obertures d’accés al terrat en l’espai sota coberta, es retirarà del pla de façana com a mínim
3,00m.
a) Si es tracta de la planta sotacoberta, l’edificació s’haurà d’enretirar els 3 metres tant de la
façana principal com posterior.

b) Si es tracta de l’última planta pis, es pot utilitzar la solució del punt 1.a, però també es permet
que l’enretirament només es faci d’una de les façanes.

2. La volumetria resultant de la coberta en aquest tipus de solucions, quedarà limitada per l’envolvent
que resulta de l’aplicació de les condicions de les cobertes inclinades establertes en l’Article 94.3.
3. Aquest tipus de coberta haurà de complir amb les condicions establertes per les cobertes planes
(Article 95).
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Art 97. Determinacions de l’alçada reguladora
L’alçada reguladora màxima, tant en l’edificació alineada a vial com en l’aïllada, es mesurarà
d’acord amb els criteris següents:
1. Edificis en solars amb front a una sola via:
-

Si la rasant del carrer en el front de parcel·la, presenta una diferència de nivells inferior a 1,20 m
entre la cota més alta i la cota més baixa, l’alçada reguladora es mesurarà en el centre de la
façana sobre la rasant de la vorera en aquest punt (figura 1).

-

Si la diferència de nivells entre l’extrem de cota més alta i el de cota més baixa, supera els
1,20m, l’alçada màxima de l’edifici es mesurarà a partir d’un nivell situat 0,60 m per sobre de la
cota més baixa de la línia de façana (figura 2).
Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc al fet que en determinats punts de la façana la rasant
de la vorera se situï a més de 2,10m per sobre d’aquest punt d’aplicació de l’alçària reguladora,
la façana es dividirà en els trams necessaris per tal que això no ocorri. En cadascú dels trams
necessaris l’alçària reguladora es mesurarà d’acord amb el cas exposat corresponent, tot
considerant a aquests efectes, cada tram com a façana independent (figura 3).

figura 1

figura 2

figura 3

2. Edificis en solars amb front a dues o més vies públiques formant cantonada o xamfrà:
-

Si l’alçada de l’edificació resulta la mateixa en cada front de vial, s’obtindrà d’acord amb allò
que s’estableix en l’apartat 1, però aplicant-se en el conjunt de les façanes desenvolupades
com si fos una sola.

-

Si les alçades reguladores resulten diferents, les més altes es podran portar cap als carrers
adjacents més estrets, fins una longitud igual a la fondària edificable corresponent al carrer de
més alçària.

3. Edificis en solars amb front a dues o més vies que no formin ni cantonada ni xamfrà:
-

En cada front de carrer es determina el punt d’aplicació de l’alçada reguladora seguint les
normes anteriors d’una forma independent. En el cas en que l’alçada reguladora màxima
assenyalada per a cada front sigui diferent, l’alçada de cadascun d’aquests fronts es portarà
fins a la fondària edificable, si existeix pati d’illa, i fins al lloc geomètric dels punts equidistants de
l’alineació objecte d’edificació, en el cas d’illes compactes.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 62

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

Art 98. Alçada de l’edificació
1. L’equivalència entre plantes i l’alçada reguladora màxima mesurada en metres es regula segons la
taula següent, excepte si s’estableix de forma diferent en la regulació de la zona o subzona:
PB

5,00 m

PB + 1 PP

8,00 m

PB + 2 PP

11,00 m

PB + 3PP

14,00 m

P2
P1

2.70

PB

4.50

11.00

2.70

P1

2.70

PB

4.50

14.00

P3

2.70

P2

2.70

P1

2.70

PB

4.50

8.00
5.00

PB

4.50

PB

PB+1PP

PB+2PP

PB+3PP

Art 99. Elements per sobre de l’alçada reguladora
Per damunt de l’alçada reguladora construïda només s’admeten els elements següents:
1. La coberta de l’edifici.
2. Els coronaments decoratius de les façanes.
3. Els elements de separació entre terrats, segons les condicions establertes en l’article 100 referent a
les tanques.
4. Els elements comunitaris de els instal·lacions i accessos. Els volums corresponents a aquests elements
s’hauran de preveure, en el projecte d’edificació, en la composició arquitectònica conjunta amb
tot l’edifici.
Art 100.

Condicions de les tanques

Mentre la normativa específica de cada zona no estableixi el contrari, les tanques s'ajustaran als
següents criteris:
1. Tanques de separació amb espais públics.
c) L'alçada de les tanques amb front a espais públics haurà d'ajustar-se, en tota la seva longitud, a
les alineacions del carrer i a la seva rasant.
d) Malgrat això, en determinats casos s'admetrà recular-la parcialment, amb la finalitat que es
produeixi una millor adaptació entre les edificacions principals, auxiliars i l'alineació a vial. En
aquests casos, l'espai entre la tanca i l'espai públic s'haurà d'enjardinar, urbanitzar i mantenir a
càrrec de la propietat del sòl.
e) És obligatòria la creació de tanques entre espais públics i espais lliures d'edificació de la
parcel·la de caràcter privat. Excepcionalment, s'admetrà la supressió de la tanca quan les
condicions d'enjardinament i urbanització de l'espai lliure d'edificació s'integrin en l'espai urbà al
que complementin. La manca de manteniment o l'abandó d'aquest espai facultarà a
l'Administració per executar el tancament de l'espai lliure amb càrrec al propietari.
f) En les tipologies d’edificació aïllada, les tanques tindran una alçada màxima de 2,00m, dels
quals 1,50m podran ser opacs i la resta calats o amb materials vegetals.
g) En les tipologies d’edificació alineada a vial, aquestes tanques seran opaques amb una alçada
màxima de 2,00m.
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2. Tanques de separació entre propietats privades a nivell de terreny.
a) En les tipologies d'edificació aïllada aquestes tanques tindran una alçada màxima de 2,00m
respecte el terreny interior de la parcel·la on que delimitin.
b) En la tipologia d'edificació entre mitgeres aquestes tanques podran tenir una alçada igual a la
màxima permesa per la planta baixa (Article 91), sense sobrepassar mai de l’alçada
corresponent a la planta baixa de l’edifici.
c) Aquesta alçada màxima quedarà restringida als punts que siguin visibles des del carrer, on
prevaldrà l'adaptació amb la composició de la façana.
3. Tanques de separació entre propietats privades a nivell de plantes pis.
a) Les corresponents a les tanques de terrasses d'un mateix edifici o entre propietats diferents a
nivell de les plantes pis, l’alçada màxima s’estableix en 2,00 metres i hauran de ser opaques.
b) Aquesta alçada màxima quedarà restringida als punts que siguin visibles des del carrer, on
prevaldrà l'adaptació amb la composició de la façana.
c) En els cas dels cossos sortints, els elements de separació entre les diferents propietats no queden
condicionats per una alçada màxima, podent ser opacs o translúcids, sempre que es garanteixi
la privacitat entre propietats i l’adaptació d’aquest elements a la composició de la façana.
Art 101.

Condicions de ventilació i il·luminació

Amb caràcter general, es compliran les normes vigents que regulen les condicions generals
d’habitabilitat.
Art 102.

Regulació dels elements tècnics de les instal·lacions

1. Els elements tècnic de les instal·lacions (aparells d’aire condicionat, antenes parabòliques, badalots
ascensors,...) s’hauran de preveure en el projecte d’edificació, de manera que quedin el més
integrats possible en la volumetria general i la composició arquitectònica de l’edifici, s’instal·lin en
zones de manera que no siguin visibles des del carrer i els espais públics, i que no produeixin
molèsties als vianants i veïns.
2. Les plaques solars, seguint les condicions del punt anterior, quedaran integrades en els edificis. En les
cobertes inclinades seguiran la pendent de la coberta quedant paral·leles sobre aquesta. En les
cobertes planes, s’estudiarà la inclinació de les plaques per tal que no quedin vistes des del carrer o
espai públic.
3. En la construcció i rehabilitació dels edificis s’hauran de preveure les infraestructures comuns per a
l’accés a tots els serveis.
En el cas de les instal·lacions de telecomunicacions, en els edificis de nova construcció s’haurà
d’instal·lar una infraestructura comú de telecomunicacions per al accés al servei de telefonia i de
telecomunicacions per cable i la recepció dels serveis de radiodifusió sonora i televisió, tal com
estableix el Real Decreto–Ley 1/1998 i altra normativa d’aplicació.
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PARÀMETRES DE L’EDIFICACIÓ SEGONS ALINEACIÓ DE VIAL

Espai lliure en interior d’illa

1. Quan es prevegi de forma expressa en la regulació de cada zona o subzona, l’espai interior d’illa
podrà ser edificable en planta baixa, complint les condicions del punt següent i no sobrepassant en
cap cas l’alçada màxima de la planta baixa.
2. L’alçada de l’edificació en el pati d’illa només es podrà entendre referida a la rasant d’un carrer,
fins una profunditat igual a la meitat de la distància entre les alineacions interiors d’illes oposades.
Art 104.

Disposició dels cossos sortints o vols

Mentre la normativa específica de cada zona no estableixi el contrari, els vols s'ajustaran als següents
criteris:
1. Alçada mínima de vol
És la distància mínima mesurada verticalment des del primer vol fins a la rasant del carrer en el punt
més alt. Aquesta alçada es fixa en un mínim de 3,25 m en la zona de nucli antic (Clau 1) i de 3,50 m
en la resta de zones.
2. Vol màxim permès
És la distància màxima des de l’alineació de façana fins el pla límit de vol.
Es permeten cossos sortints, oberts i tancats, quedant regulats per el compliment de les condicions
màximes de vol següents:
-

1/10 de l’ample del vial
l’amplada de la vorera menys el bordó
o el vol màxim que s’estableixi en cada zona

En l’espai lliure interior d’illa no es permeten cossos sortints tancats que sobrepassin la profunditat
edificable. El vol màxim dels cossos sortints oberts no podrà excedir d’1,50 m i en tot cas haurà de
mantenir una distancia de 3 m al fons de parcel·la.
3. Límit lateral del vol
És la distància mínima de la línia de mitgera al pla límit de vol. Aquesta distància serà igual o major
que el vol màxim permès amb un mínim de 0,60m, tant si es tracta de vols al carrer com de vols a
l’interior d’illa. Està expressament prohibit l’arracada del vol a 45 graus de la línia de mitgera.
4. Longitud de vol
a) És igual a l’ample de façana per a vols oberts, mantenint els límits laterals del vol.
b) És igual a la meitat de l’ample de façana per a vols tancats, mantenint els límits laterals del vol.
5. La superfície en planta dels cossos sortints tancats computa a efectes de l’índex d’edificabilitat net i
del superfície de sostre edificable, mentre que en els semitancats aquesta superfície computa
només al 50% i en els oberts no computa per al càlcul d’aquest dos paràmetres, però sí, en canvi, a
efectes de l’ocupació màxima en planta i, si és el cas, per a les separacions als límits parcel·laris.
Art 105.

Disposició dels ràfecs i elements sortints

1. El vol dels elements sortints tindrà les mateixes limitacions que el dels cossos sortints.
2. Els ràfecs podran volar respecte del pla de la façana fins un màxim de 40 cm i respecte dels cossos
tancats fins un màxim de 20 cm, sense limitació lateral del vol.
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Tractament de les parets mitgeres

Si com a conseqüència de l’alçada diferent entre els edificis, reculades de les edificacions, diferents
moments de la construcció o altres causes, queden mitgeres a la vista, encara que fos temporalment,
s’hauran d’acabar amb elements similars als materials de la façana.
Art 107.

Reculades de l’edificació

1. S’admetran reculades en l’edificació en planta baixa sempre que l’espai generat per aquestes
reculades sigui de lliure accés als vianants i tingui una amplada lliure per al pas d’almenys 1,20 m.
En aquest cas aquest espai no es comptabilitzarà en el còmput de l’edificabilitat.
2. Excepte que s’indiqui expressament en les ordenances de la zona no s’admetran les reculades de
l’edificació en planta pis, excepte que aquesta planta pis correspongui a l’última planta construïda
3. S’admetran les reculades en la planta pis quan aquesta correspongui a l’última planta construïda,
quedant regulada segons les condicions establertes per la solució de coberta mixta de l’Article 96.
Art 108.

Paràmetres complementaris

En tot allò que fa referència als paràmetres que no es regulen en aquest capítol serà d’aplicació allò
que es defineix en la regulació dels Paràmetres comuns a tots els tipus d’edificació.
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PARÀMETRES DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA

Índex edificabilitat neta

L’índex d’edificabilitat neta, que fixarà el sostre màxim edificable en funció de la superfície de sòl
d’aprofitament privat, s’establirà en cada zona.
Art 110.

Ocupació màxima en planta

En les normes de cada zona es fixaran els percentatges d’ocupació màxima de la parcel·la per a
l’edificació. La resta de superfície de parcel·la serà lliure d’edificació i d’aprofitament privat.
Art 111.

Regulació dels cossos i elements sortints

Es permeten els cossos i elements sortints, tant oberts com tancats, sempre que es trobin dins de l’àmbit
edificable de la parcel·la.
Art 112.

Separacions mínimes.

1. Es fixen en cada zona les distàncies de l’edificació al front de la via pública, al fons de la parcel·la
a les partions laterals i entre edificacions d’una mateixa parcel·la si procedeix
2. Els vols i canals de recollida d’aigües podran ocupar un màxim de 0,40m de l’espai lliure resultant
de l’aplicació dels paràmetres de separació mínims.
Art 113.

Construccions auxiliars

1. Es permeten en aquest tipus d'ordenació, la construcció d’edificacions o cossos d'edificació
auxiliars al servei dels edificis principals, destinats a porteria, garatge particular, local per guardar
material de jardineria, vestuaris, estables, bugaderies particulars, rebosts, hivernacles, i elements per
l'estil.
2. Les construccions auxiliars computen als efectes del càlcul del sostre màxim edificable i de
l’ocupació màxima de la parcel·la, quedant aquests paràmetres regulats en cada zona.
3. Aquestes construccions han de complir amb les determinacions sobre separacions mínimes a límit
de parcel·la establertes per a cada zona.
Art 114.

Adaptació topogràfica del terreny

En els supòsits en que sigui imprescindible l’anivellament del sòl formant terrasses, aquestes es
disposaran de forma que la cota de cada una compleixi les condicions següents:
a) Les plataformes d’anivellament adjacents als límits de parcel·la no podran situar-se per damunt
o per sota d’1,50 m de la cota natural de límit.
b) La plataforma d’anivellament en l’interior de parcel·la no podrà sobrepassar en cap punt 1,50 m
per damunt o per davall de la cota natural del terreny.
c) En el cas de terrenys amb una topografia molt accidentada que impossibilites la edificació, tot i
els anivellaments permesos segons els apartats anteriors, es podrà fer un estudi de detall
justificant la modificació del terrenys segons les necessitats per tal de permetre que el solar pugui
ser edificat complint amb tots els requisits normatius.
Art 115.

Paràmetres complementaris

En tot allò que fa referència als paràmetres que no es regulen en aquest capítol serà d’aplicació allò
que es defineix en la regulació dels Paràmetres comuns a tots els tipus d’edificació.
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PARÀMETRES DE L’EDIFICACIÓ PER DEFINICIÓ VOLUMÈTRICA

Edificabilitat neta

1. L’edificabilitat es fixarà a cada zona
2. En les zones d’ordenació diferida (àrees sotmeses a Plans de Millora Urbana i Plans Parcials
Urbanístics) les condicions d’edificabilitat neta s’hauran d’establir pels propis Plans de
desenvolupament.
Art 117.

Paràmetres específics de la definició volumètrica

1. Perímetre regulador. Es fixarà en els plànols d’ordenació dels Plans Parcials Urbanístics i Plans de
Millora Urbana. Els plans hauran de precisar si els perímetres reguladors son amb configuració
flexible, es a dir, la forma de l’edificació en planta tindrà com única limitació no ultrapassar els límits
del perímetre, o si tenen configuracions unívoques ja siguin ocupacions màximes de l’àrea definida
pel perímetre regulador o alineacions obligatòries de l’edificació.
2. Alçada màxima i número màxim de plantes. Es fixarà en els plànols d’ordenació dels Plans Parcials
Urbanístics i dels Plans de Millora Urbana, dins dels límits disposats en el POUM. La concordança
entre el número de plantes i l’alçada reguladora serà l’establerta en l’Article 98 d’aquestes Normes.
Art 118.

Paràmetres complementaris

En tot allò que fa referència als paràmetres que no es regulen en aquest capítol serà d’aplicació allò
que es defineix en la regulació dels Paràmetres comuns a tots els tipus d’edificació.
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REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ

CAPÍTOL 1.

DISPOSICIONS GENERALS

Art 119.
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Definició

1. Es classifica com a sòl urbà els terrenys que, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit
urbà, compten amb tots els servis urbanístics bàsics, o bé són compresos en àrees consolidades per
a l’edificació, almenys en dues terceres parts de la seva superfície edificable.
2. En el supòsit de sòls que hagin adquirit la condició d’urbans per execució del planejament
urbanístic o que estiguin inclosos en un polígon d’actuació urbanístic o sector de pla de millora
urbana, la classificació coma a sòl urbà no deslliura els propietaris afectats del compliment de les
obligacions derivades del planejament de desenvolupament o dels compromisos de conservació
adquirits.
Art 120.

Desenvolupament del Pla en sòl urbà

1. Les determinacions sobre el sòl urbà contingudes en aquest POUM són d’aplicació immediata.
2. Les determinacions relatives a les condicions d’ús, d’edificació o d’elements determinants del
desenvolupament urbà fixats en aquest POUM, podran modificar-se mitjançant la tramitació de
plans de millora urbana per a sectors no previstos en el propi Pla, sempre que no modifiquin la seva
estructura general i orgànica i que no contradiguin les seves normes bàsiques, d’acord amb la
legislació urbanística vigent.
3. En desenvolupament de les determinacions contingudes en aquest POUM es podran redactar
també, si fos necessari, plans especials urbanístics per a l'ordenació de recintes i de conjunts artístics
per a la recuperació i la millora del paisatge urbà, la protecció addicional del paisatge, de les vies
de comunicació i de qualsevol altres finalitats anàlogues, com també els previstos en la legislació
sectorial.
4. Els plans especials urbanístics contindran les determinacions previstes en el planejament territorial, i
en aquest Pla i, en el seu defecte les pròpies de la seva naturalesa i finalitat, degudament
justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i normes corresponents.
Art 121.

Delimitació i ordenació del sòl urbà

1. Els límits de les zones i dels sistemes, així com els àmbits de planejament derivat i polígons
d’actuació per al posterior desenvolupament de les Normes Urbanístiques, es delimiten en els
plànols d’ordenació. Tot junt constitueix l’ordenació detallada d’aquest sòl.
2. Cada unitat de zona porta un indicador alfanumèric, anomenat clau de la zona, que d’acord amb
les categories que s’estableixen, determina les condicions de parcel·lació, edificació i ús. Els
terrenys reservats per a equipaments i zones verdes també s’indiquen amb el corresponent codi
alfanumèric.
Art 122.

Categories de sòl urbà

1. El sòl urbà es categoritza en: sòl urbà consolidat i en sòl urbà no consolidat.
2. Té la consideració de sòl urbà consolidat:
a) Els terrenys que tenen la condició de solar, d’acord amb l’article 29 del TRLUC.
b) Els terrenys als quals només manca, per assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o
les rasants, o bé completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l’article 29.a
del TRLUC, tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d’actuació urbanística o
en sector subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos.
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3. Té la consideració de sòl urbà no consolidat:
a) El sòl urbà altre que el consolidat.
b) El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat quan el planejament urbanístic general el sotmet a
actuacions de transformació urbanística incorporant-lo en sectors subjectes a un pla de millora
urbana o en polígons d’actuació urbanística, o quan deixa de complir les condicions de les
lletres b i d de l’article 29 del TRLUC com a conseqüència de la nova ordenació.
Art 123.

Drets i deures dels propietaris en sòl urbà i en sòl urbà consolidat

Els drets i deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà i els deures dels propietaris o propietàries de
sòl urbà consolidat queden regulats en l’article 42 del TRLUC.
Art 124.

Deures dels propietaris en el sòl urbà no consolidat

1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’administració actuant,
gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla
de millora urbana o dels polígons d’actuació urbanística. Aquesta cessió queda regulada en
l’article 43 del TRLUC, que estableix les condicions i la possible variació del percentatge de cessió
segons el compliment de diferents supòsits.
2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat tindran també els següents deures, regulats en l’article 44
del TRLUC:
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic.
b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin
compresos els terrenys.
c) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit
d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys.
d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les
despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia
elèctrica, de distribució de gas, si escau, i de la infraestructura de connexió a les xarxes de
telecomunicacions, a càrrec de les empreses subministradores en la part que, segons la
reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec de les persones usuàries.
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge
protegit que eventualment els correspongui.
g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els
supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin justificadament
el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística municipal,
vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la
urbanització.
3. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística
tenen l’obligació de cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, únicament
els terrenys destinats a carrers o qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicació o a llurs
ampliacions que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.
4.

Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de participar en els costos d’implantació
de les infraestructures de transport públic, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial, en els
casos en què la promoció urbanística hagi de donar lloc a una actuació la magnitud de la qual
obligui a redefinir o ampliar les dites infraestructures i llurs connexions, com a conseqüència de la
mobilitat generada.
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QUALIFICACIÓ DEL SÒL. REGULACIÓ DE ZONES EN SÒL URBÀ

Definició de zones en sòl urbà.

El Pla d’ordenació urbanística municipal defineix en sòl urbà les següents zones i subzones:
- Zona d’ordenació en Nucli antic. CLAU 1
- Subzona de nucli antic, Clau 1a
- Subzona de nucli antic, Clau 1b
- Subzona de nucli antic, Clau 1c
- Subzona de nucli antic, Clau 1d
- Zona d’ordenació en Eixample. CLAU 2
- Subzona d’Eixample, Clau 2
- Subzona d’Eixample amb habitatges de protecció pública, Clau 2hpp
- Zona d’ordenació en Illa tancada. CLAU 3
- Subzona illa tancada, Clau 3a
- Subzona illa tancada amb habitatges de protecció pública, Clau 3a hpp
- Subzona illa tancada, Clau 3b
- Subzona illa tancada amb habitatges de protecció pública, Clau 3b hpp
- Zona d’ordenació en Illa oberta. CLAU 4
- Subzona illa oberta, Clau 4a
- Subzona illa oberta amb habitatges de protecció pública, Clau 4a hpp
- Subzona illa oberta, Clau 4b
- Subzona illa oberta amb habitatges de protecció pública, Clau 4b hpp
- Zona d’ordenació en Cases agrupades. CLAU 5
- Subzona cases agrupades, Clau 5a
- Subzona cases agrupades amb habitatges de protecció pública, Clau 5a hpp
- Subzona cases agrupades, Clau 5b
- Subzona cases agrupades amb habitatges de protecció pública, Clau 5b hpp
- Zona d’ordenació en Cases aïllades. CLAU 6
- Subzona cases aïllades, Clau 6a
- Subzona cases aïllades amb habitatges de protecció pública, Clau 6a hpp
- Subzona cases aïllades, Clau 6b
- Subzona cases aïllades amb habitatges de protecció pública, Clau 6b hpp
- Zona d’Edificació industrial. CLAU 7
- Subzona edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a
- Subzona edificació industrial aïllada, Clau 7b
- Zona de Serveis. CLAU 8
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Zona d’ordenació en Nucli antic. CLAU 1.

1. Definició
Comprèn les zones de nucli urbà històric amb sòls consolidats pel conjunt d’edificacions de
l’assentament més antic de la vila de Bellpuig, amb ús predominantment residencial. L’objectiu de
la regulació en aquesta zona és el manteniment de l’estructura urbana bàsica formada per la
vialitat, la parcel·lació i la tipologia arquitectònica.
2. Subzones
Atenent al Pla Especial de protecció de l’entorn urbà del Castell, Església de Sant Nicolau i Convent
de Sant Bartomeu de Bellpuig, Aprovat definitivament per la comissió d’Urbanisme de Lleida el dia
18 de juliol de 1995, d’obligat compliment fins a la seva substitució per un altre, es distingeixen les
següents subzones:
-

Subzona de nucli antic, Clau 1a

-

Subzona de nucli antic, Clau 1b

-

Subzona de nucli antic, Clau 1c

-

Subzona de nucli antic, Clau 1d

3. Condicions de parcel·lació
-

Superfície de parcel·la mínima :

75,00 m².

-

Front mínim de parcel·la :

4,50 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

15,00 m.

Les parcel·les existents abans de l’aprovació del POUM, no restaran fora d’ordenació, així mateix
s’admetran segregacions de parcel·les amb fons inferiors als mínims amb les següents condicions:
-

Que el fons de la parcel·la estigui delimitat per una unitat de zona o de classe de sòl.

-

Que el fons de la parcel·la coincideixi amb l’eix de l’illa en la qual es situï la parcel·la

No es podran realitzar noves parcel·lacions o segregacions a les illes edificables al 100% en planta
pis que donin lloc a parcel·les amb front a un sol carrer
4. Condicions d’ús
-

Ús principal : Residencial (habitatges plurifamiliars i unifamiliars).

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’article 86.

5. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Alineada a vial.

Densitat neta màxima :

1 habitatge cada 75 m2 de sostre edificats.

Ocupació màxima parcel·la en
planta baixa :

100% per usos no residencial (usos compatibles).

Fondària edificable plantes pis :

18 m.

18 m, corresponents a la fondària edificable de les plantes pis,
per a ús residencial.

Separacions mínimes :
- Al fons de la parcel·la

Text refós aprovació definitiva

≥ 3,00 m (Excepte en planta baixa)

Normes Urbanístiques 72

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Nombre màxim de plantes :

Ajuntament de Bellpuig

El fixat en els plànols d’ordenació, establert segons els criteris
següent:

- Clau 1 :

PB + 3 PP.

- Clau 1a :

PB.

- Clau 1b :

PB + 1 PP.

- Clau 1c :

PB + 2 PP.

- Clau 1d :

Consolidació volumètrica actual.

Soterranis i semisoterranis :

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

Es permet d’acord amb l’article 93 d’aquestes normes.

Alçades mínimes de les plantes :

D’acord amb l’establert en l’article corresponent a les
condicions de cada planta (articles del 89 al 92 d’aquestes
normes).

Alçada reguladora màxima :
- Clau 1 :

13 m.

- Claus 1a, 1b, 1c i 1d :

D’acord amb el Pla Especial de protecció de l’entorn urbà
del Castell, Església de Sant Nicolau i Convent de Sant
Bartomeu de Bellpuig.

Cossos sortints oberts i tancats :

D’acord amb l’establert en l’article 104 d’aquestes normes,
amb un vol màxim de 1,00 m de la línia de façana.
Queden prohibits els cossos volats tancats en façana i en
l’espai lliure interior d’illa.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes.

6. Condicions estètiques
Les façanes s’han de composar seguint els criteris compositius dels edificis del entorn i del mateix
casc antic, respectant els criteris compositius de l’edificació tradicional i les prescripcions següents:
- Els materials, textures i colors dels elements de la façana seran similars als existents, en
especial els de les parets, arrebossades i pintades, o bé estucades amb acabats llisos o raspats
dels mateixos colors, o bé amb pedra, amb els especejaments propis de l’entorn. Queden
prohibits els acabats amb ceràmica vista. Els murs mitgers al descobert s'hauran d'acabar amb
materials de façana. Es prohibeixen els acabaments amb envà pluvial vist.
- La proporció de les obertures de les plantes pis serà rectangular, essent la dimensió major, la
vertical. Les fusteries, persianes i reixes seran similars en acabat extern a les pròpies de l’entorn.
Les baranes han de ser de ferro de característiques similars a les existents.
- La teulada serà a dues vessants amb la directriu horitzontal paral·lela al carrer i amb un
pendent màxim del 30%. No es permeten els terrats en la vessant al carrer, a excepció d’aquells
integrats en l’edifici i enretirats de la façana. La teulada serà de teula àrab de colors i textures
similars a les tradicionals de l’entorn.
- Els elements tècnics de les instal·lacions (aparells d'aire condicionat, antenes parabòliques i
similars) no seran visibles des del carrer i espais públics, i no produiran molèsties (aigua, aire
calent, soroll...) als vianants i als veïns.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 73

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Art 127.

Ajuntament de Bellpuig

Zones d’ordenació en Eixample. CLAU 2.

1. Definició
Comprèn les zones de creixement durant el segle XIX-XX a l’entorn del casc antic, anteriorment
denominada de substitució de l’edificació, pel seu caràcter suburbà.
Aquestes zones es caracteritzen per una manca de consolidació total de l’edificació, amb
presència de solars no ocupats i edificis de cruïlla estreta i baixa qualitat constructiva.
Es mantenen com a norma general les alineacions existents i les característiques volumètriques de
l’edificació.
2. Subzones
Es planteja una divisió en dos subzones, atenent al règim dels habitatges.
-

Subzona d’Eixample, Clau 2

-

Subzona d’Eixample amb habitatges de protecció pública, Clau 2hpp

3. Condicions de parcel·lació
-

Superfície de parcel·la mínima :

100,00 m2.

-

Front mínim de parcel·la :

4,50 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

15,00 m.

4. Condicions d’ús
-

Ús principal : Residencial (habitatges unifamiliars i plurifamiliars).

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’Article 86.

5. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Alineada a vial.

Densitat neta màxima :
- Clau 2 :

1 habitatge cada 95 m2 de sostre edificats.

- Clau 2 hpp :

1 habitatge cada 85 m2 de sostre edificats.

Ocupació màxima parcel·la en
planta baixa :

100% per a usos no residencials (usos compatibles).

Fondària edificable plantes pis :

La fixada en els plànols d’ordenació (16 o 18 m), establerta
segons la regulació següent:

La fixada en els plànols d’ordenació, corresponents a la
fondària edificable de les plantes pis¸ per a ús residencial.

- 16 m: per les illes amb un pati interior d’illa d’amplada mitja
inferior a 10 metres.
- 18 m: per les illes amb un pati interior d’illa d’amplada mitja
superior a 10 metres, amb l’obligació, per a les noves
edificacions, de preveure un pati a l’interior de l’edifici de
dimensions mínimes 4x4 metres.
Separacions mínimes :
- Al fons de la parcel·la :
Nombre màxim de plantes :

≥ 3,00 m (Excepte en planta baixa)
El fixat en els plànols d’ordenació, establert segons els criteris
següent:
Vial < 6m : PB + 1PP
6m ≤ Vial < 12m : PB + 2PP
12m ≤ Vial
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Soterranis i semisoterranis:

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

Es permet d’acord amb l’article 93 d’aquestes normes.

Alçades mínimes de les plantes :

D’acord amb l’establert en l’article corresponent a les
condicions de cada planta (articles del 89 al 92 d’aquestes
normes).

Alçada reguladora màxima :

D’acord amb l’article 98 d’aquestes normes.

Cossos sortints oberts i tancats :

D’acord amb l’establert en l’article 104 d’aquestes normes,
amb un vol màxim de 1,50 m de la línia de façana.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes.

6. Condicions habitatges de protecció pública. Clau 2hpp
Els habitatges de protecció pública queden regulats, a part de l’establert en els punts anteriors, per
la normativa específica per aquest tipus d’habitatges d’acord amb l’article 78.4 d’aquestes normes.

7. Proporció usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística.
La proporció mínima dels altres usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística, on
s’ordena sostre amb qualificació d’habitatge de protecció pública, per a les zones d’habitatge
lliure, serà el que resulti proporcional al sostre indicat com a resta del màxim residencial utilitzat per
al còmput de la reserva d’habitatge de protecció pública.

Art 128.

Zona d’ordenació en illa tancada. CLAU 3.

1. Definició
Comprèn les zones de creixement contemporani amb tipologia d’eixample en illa tancada. Amb
l’objectiu d’assolir un desenvolupament equilibrat.
2. Subzones
Es planteja una divisió en quatre subzones, atenent a la limitació de l’alçada reguladora màxima i
al règim dels habitatges.
-

Subzona illa tancada, Clau 3a

-

Subzona illa tancada amb habitatges de protecció pública, Clau 3a hpp

-

Subzona illa tancada, Clau 3b

-

Subzona illa tancada amb habitatges de protecció pública, Clau 3b hpp

3. Condicions de parcel·lació
-

Superfície de parcel·la mínima :

120,00 m2.

-

Front mínim de parcel·la :

6,00 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

16,00 m.

Les parcel·les amb Clau 3b existents abans de l’aprovació del POUM, no restaran fora d’ordenació,
encara que no compleixin amb les condicions mínimes de parcel·lació.
4. Condicions d’ús
-

Ús principal : Residencial (habitatges unifamiliars i plurifamiliars).

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’Article 86.
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5. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Alineada a vial.

Densitat neta màxima :
- Clau 3a i 3b:

1 habitatge cada 95 m2 de sostre edificats.

- Clau 3a hpp i 3b hpp:

1 habitatge cada 85 m2 de sostre edificats.

Ocupació màxima parcel·la en
planta baixa:

100% per a usos no residencials (usos compatibles).

Fondària edificable plantes pis :

14 m

14 m, corresponents a la fondària edificable de les plantes pis,
per a ús residencial.

Separacions mínimes :
- Al fons de la parcel·la :
Nombre màxim de plantes :
- Clau 3a i 3a hpp :

≥ 3,00 m (Excepte en planta baixa)
El fixat en els plànols d’ordenació, establert segons els criteris
següent:
Vial < 6m : PB + 1PP
6m ≤ Vial < 12m : PB + 2PP
12m ≤ Vial

- Clau 3b i 3b hpp :

: PB + 3PP

Vial < 6 m : PB + 1PP
Vial ≥ 6 m : PB + 2PP

Soterranis i semisoterranis:

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

Es permet d’acord amb l’article 93 d’aquestes normes.

Alçades mínimes de les plantes :

D’acord amb l’establert en l’article corresponent a les
condicions de cada planta (articles del 89 al 92 d’aquestes
normes).

Alçada reguladora màxima :
- Clau 3a i 3a hpp :

D’acord amb l’article 98 d’aquestes normes.

- Clau 3b i 3b hpp :

11 m corresponents a PB+2PP.

Cossos sortints oberts i tancats :

D’acord amb l’establert en l’article 104 d’aquestes normes,
amb un vol màxim de 1,50 m de la línia de façana.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes.

6. Condicions habitatges de protecció pública. Clau 3a hpp i 3b hpp.
Els habitatges de protecció pública queden regulats, a part de l’establert en els punts anteriors, per
la normativa específica per aquest tipus d’habitatges d’acord amb l’Article 78.4 d’aquestes
normes.

7. Proporció usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística.
La proporció mínima dels altres usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística, on
s’ordena sostre amb qualificació d’habitatge de protecció pública, per a les zones d’habitatge
lliure, serà el que resulti proporcional al sostre indicat com a resta del màxim residencial utilitzat per
al còmput de la reserva d’habitatge de protecció pública.
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Zones d’ordenació en illa oberta. CLAU 4.

1. Definició
Comprèn les àrees destinades a iniciatives edificatòries de conjunt, amb edificis plurifamiliars amb
un marcat caràcter unitari.
2. Subzones
Es planteja una divisió en quatre subzones, atenent a la seva intensitat edificatòria i al règim dels
habitatges.
-

Subzona illa oberta, Clau 4a

-

Subzona illa oberta amb habitatges de protecció pública, Clau 4a hpp

-

Subzona illa oberta, Clau 4b

-

Subzona illa oberta amb habitatges de protecció pública, Clau 4b hpp

Les parcel·les qualificades en el POUM amb clau 4a, existents abans de l’aprovació definitiva
d’aquest document, no restaran fora d’ordenació, encara que no compleixin amb les condicions
de la subzona on es troben.
Les parcel·les a que fa referència aquesta excepció són les següents:
- Parcel·les de la UA-1: parcel·les situades entre l’Avinguda Urgell, carrer la Noguera, carrer
Segrià i camí del Comú. Parcel·les que es regiran pels paràmetres del “Pla Especial de Millora
Urbana del carrer Urgell”, tant les parcel·les edificades com les pendents d’edificar per tal de
completar l’ordenació del conjunt.
- Parcel·les de la plaça Tres Turons i parcel·les de la plaça Josep Pla: Aquests conjunts
edificatòris que per la seva singular posició respecte l’illa i pel gran volum i notable alçada dels
edificis, per tal de que no esdevinguin un tipologia a repetir, restaran en volum disconforme.
Aquesta situació urbanística singular es manté igual que en les NNSS.
3. Condicions de parcel·lació
-

Superfície de parcel·la mínima :

500,00 m2

-

Front mínim de parcel·la :

20,00 m

-

Fons mínim de parcel·la :

20,00 m

4. Condicions d’ús
-

Ús principal : Residencial (plurifamiliar).

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’Article 86.

5. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Aïllada, ubicació lliure dins del solar.

Índex d’edificabilitat net màxim :
- Clau 4a i 4a hpp :

2,00 m2 sostre/m2 sòl.

- Clau 4b i 4b hpp :

1,80 m2 sostre/m2 sòl.

Densitat neta :
- Clau 4a i 4b:

1 habitatge cada 95 m2 de sostre edificats.

- Clau 4a hpp i 4b hpp:

1 habitatge cada 85 m2 de sostre edificats.

Ocupació màxima de parcel·la :
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Separacions mínimes :
- A llindars :

≥ 4,00 m a tots els llindars.

- Entre edificacions de la mateixa
parcel·la, i en funció del nombre
de plantes :

PB :

≥ 3,00 m.

PB+1 :

≥ 4,00 m.

PB+2 :

≥ 6,00 m.

PB+3 :

≥ 12,00 m.

Nombre màxim de plantes :
- Clau 4a i 4a hpp :

El fixat en els plànols d’ordenació, establert segons els criteris
següent:
Vial < 8 m : PB + 2PP
Vial ≥ 8 m : PB + 3PP

- Clau 4b i 4b hpp :

PB + 2PP

Soterranis i semisoterranis :

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

Es permet d’acord amb l’article 93 d’aquestes normes.

Alçades mínimes de les plantes :

D’acord amb l’establert en l’article corresponent a les
condicions de cada planta (articles del 89 al 92 d’aquestes
normes).

Alçada reguladora màxima :
- Clau 4a i 4a hpp :

D’acord amb l’article 98 d’aquestes normes.

- Clau 4b i 4b hpp :

11 m corresponents a PB+2PP.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes.

6. Condicions habitatges de protecció pública. Clau 4a hpp i 4b hpp
Els habitatges de protecció pública queden regulats, a part de l’establert en els punts anteriors, per la
normativa específica per aquest tipus d’habitatges d’acord amb l’article 78.4 d’aquestes normes.

7. Proporció usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística.
La proporció mínima dels altres usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística, on s’ordena
sostre amb qualificació d’habitatge de protecció pública, per a les zones d’habitatge lliure, serà el que
resulti proporcional al sostre indicat com a resta del màxim residencial utilitzat per al còmput de la
reserva d’habitatge de protecció pública.

Art 130.

Zona d’ordenació en Cases agrupades. CLAU 5.

1. Definició
Comprèn les zones de creixement urbà extensiu amb agrupacions d’habitatges unifamiliars entre
mitgeres.
2. Subzones
Es planteja una divisió en quatre subzones, atenent a la ubicació de l’edificació en la parcel·la, al
nombre màxim de plantes i al règim dels habitatges.
-

Subzona cases agrupades, Clau 5a

-

Subzona cases agrupades amb habitatges de protecció pública, Clau 5a hpp

-

Subzona cases agrupades, Clau 5b

-

Subzona cases agrupades amb habitatges de protecció pública, Clau 5b hpp
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3. Condicions de parcel·lació
-

Superfície de parcel·la mínima :

100,00 m2.

-

Front mínim de parcel·la :

5,50 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

15,00 m.

4. Condicions d’ús
-

Ús principal : Residencial (unifamiliar). Es permet l’habitatge plurifamiliar en les claus 5a hpp i
5b hpp, corresponent als habitatges de protecció pública.

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’Article 86.

-

Per al següents usos compatibles segons Article 86, s’estableixen limitacions:
Hoteler i Restauració, limitats a una superfície de sostre equivalent a la superfície de sostre
corresponent a sis parcel·les mínimes.

5. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :
- Clau 5a i 5a hpp :

Edificació reculada respecte línea de vial.

- Clau 5b i 5b hpp :

Alineada a vial.

Índex d’edificabilitat net màxim :

2,00 m2 sostre/m2 sòl.

Densitat neta màxima :
- Clau 5a i 5b :

1 habitatge cada parcel·la o bé cada 200 m2 de sostre.

- Clau 5a hpp i 5b hpp :

1 habitatge cada 112 m² de sostre.

Ocupació màxima parcel·la en
planta baixa :

La corresponents a la fondària edificable de les plantes pis
per a tots els usos (ús residencial i usos compatibles).

Fondària edificable plantes pis :
- Clau 5a i 5a hpp :

14 m a partir dels 3 m de separació a vial

- Clau 5b i 5b hpp :

14 m

Separacions mínimes :
- Clau 5a i 5a hpp :
- Al front de la parcel·la :

≥ 3,00 m.

- Al fons de la parcel·la :

≥ 3,00 m.

- Clau 5b i 5b hpp :
- Al fons de la parcel·la :

≥ 3,00 m.

- Als laterals de la parcel·la :

≥ 3,00 m (del conjunt edificatori)

Nombre màxim de plantes :
- Clau 5a i 5a hpp :

El fixat en els plànols d’ordenació, establert segons els criteris
següent:
Vial < 6 m : PB + 1PP
Vial ≥ 6 m : PB + 2PP

- Clau 5b i 5b hpp :

PB + 1PP

Soterranis i semisoterranis :

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

Es permet d’acord amb l’article 93 d’aquestes normes.
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Alçades mínimes de les plantes :

D’acord amb l’establert en l’article corresponent a les
condicions de cada planta (articles del 89 al 92 d’aquestes
normes).

Alçada reguladora màxima :

D’acord amb l’article 98 d’aquestes normes.

Cossos sortints oberts i tancats :

D’acord amb l’establert en l’article 104 d’aquestes normes,
amb un vol màxim de 1,00 m de la línia de façana.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes.

6. Condicions habitatges de protecció pública. Clau 5a hpp i 5b hpp
Els habitatges de protecció pública queden regulats, a part de l’establert en els punts anteriors, per la
normativa específica per aquest tipus d’habitatges d’acord amb l’Article 78.4 d’aquestes normes.

7. Proporció usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística.
La proporció mínima dels altres usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística, on s’ordena
sostre amb qualificació d’habitatge de protecció pública, per a les zones d’habitatge lliure, serà el que
resulti proporcional al sostre indicat com a resta del màxim residencial utilitzat per al còmput de la
reserva d’habitatge de protecció pública.

Art 131.

Zona d’ordenació en Cases aïllades. CLAU 6.

1. Definició
Aquesta subzona comprèn les àrees d’edificació residencial extensiva de tipologia aïllada
unifamiliar, o bé parellada bi-familiar, dos habitatges adossats per una mitgera comú i envoltats per
jardí.
2. Subzones
Es planteja una divisió en quatre subzones, atenent a la ubicació de l’edificació en la parcel·la i al
règim dels habitatges.
-

Subzona cases aïllades, Clau 6a

-

Subzona cases aïllades amb habitatges de protecció pública, Clau 6a hpp

-

Subzona cases aïllades, Clau 6b

-

Subzona cases aïllades amb habitatges de protecció pública, Clau 6b hpp

3. Condicions de parcel·lació
-

Superfície de parcel·la mínima :

350,00 m2.

Clau 6a i 6a hpp :
-

Front mínim de parcel·la :

15,00 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

20,00 m.

Clau 6b i 6b hpp :
-

Front mínim de parcel·la :

15,00 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

10,00 m.
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4. Condicions d’ús
-

Ús principal : Residencial (unifamiliar). Es permet l’habitatge plurifamiliar en les claus 6a hpp i
6b hpp, corresponent als habitatges de protecció pública.

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’Article 86.

-

Per al següents usos compatibles segons Article 86, s’estableixen limitacions:
Hoteler i Restauració, limitats a una superfície de sostre equivalent a la superfície de sostre
corresponent a sis parcel·les mínimes.

5. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Aïllada.
Queda permès l’aparellament d’habitatges, amb un front
mínim de parcel·la de 20m i un màxim de 60m per agrupació,
sempre que es formuli com un únic projecte i es compleixin tots
els paràmetres de regulació establerts en aquest article.

Índex d’edificabilitat net màxim :
Densitat neta màxima :

0,7 m2 sostre/m2 sòl.

- Clau 6a i 6b :

1 habitatge cada parcel·la o bé 1 cada 210 m2 de sostre amb
un màxim de 2 habitatges per parcel·la (parellada)

- Clau 6a hpp i 6b hpp :

1 habitatge cada 112 m² de sostre.

Ocupació màxima de parcel·la :

40%
La superfície de parcel·la no ocupada es considera afectada
de forma permanent a l’ús d’espai lliure privat, no poden ser
reparcel·lada ni venuda amb independència de la resta de
solar.

Separacions mínimes :
- Clau 6a i 6a hpp :
- Al front de la parcel·la :

≥ 3,00 m

- Al fons de la parcel·la :

≥ 3,00 m

-Als laterals de la parcel·la :

≥ 3,00 m

- Clau 6b i 6b hpp :
- Al fons de la parcel·la :

≥ 3,00 m

-Als laterals de la parcel·la :

≥ 3,00 m

Nombre màxim de plantes :

El fixat en els plànols d’ordenació, corresponent a:
PB + 1 PP.

Soterranis i semisoterranis:

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

Es permet d’acord amb l’article 93 d’aquestes normes.

Alçades mínimes de les plantes :

D’acord amb l’establert en l’article corresponent a les
condicions de cada planta (articles del 89 al 92 d’aquestes
normes).

Alçada reguladora màxima :

D’acord amb l’article 98 d’aquestes normes.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes.
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6. Condicions habitatges de protecció pública. Clau 6a hpp i 6b hpp
Els habitatges de protecció pública queden regulats, a part de l’establert en els punts anteriors, per la
normativa específica per aquest tipus d’habitatges d’acord amb l’Article 78.4 d’aquestes normes.

7. Proporció usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística.
La proporció mínima dels altres usos compatibles en els Polígons d’actuació urbanística, on s’ordena
sostre amb qualificació d’habitatge de protecció pública, per a les zones d’habitatge lliure, serà el que
resulti proporcional al sostre indicat com a resta del màxim residencial utilitzat per al còmput de la
reserva d’habitatge de protecció pública.

Art 132.

Zona d’Edificació industrial. CLAU 7.

1. Definició
Comprèn les àrees de desenvolupament d’activitats econòmiques, amb usos industrials i de serveis.
2. Subzones
S’estableixen les següents subzones atenent a la ubicació de l’edificació en la parcel·la.
-

Subzona d’edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a

-

Subzona d’edificació industrial aïllada, Clau 7b

Art 133.

Zona d’Edificació industrial entre mitgeres. CLAU 7a.

1. Definició
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l’ús industrial i de magatzems de dimensió petita i
mitjana, en edificis entre mitgeres i alineats al vial.
2. Condicions de parcel·lació
500,00 m2.

-

Superfície de parcel·la mínima :

-

Front mínim de parcel·la :

12,00 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

16,00 m.

3. Condicions d’ús
-

Ús principal : Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i magatzem.

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’Article 86.

-

Proporció d’usos: Els usos compatibles es podran autoritzar fins a una ocupació màxima del
30% del sostre; si es supera aquesta ocupació caldrà acompanyar al projecte d’obra un
estudi d’usos del conjunt de l’illa que acrediti que no s’excedeix aquesta proporció.

4. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Alineada a vial.

Índex d’edificabilitat net màxim :

1,80 m2 sostre/m2 sòl.
Amb excepció del Pla Parcial 04 aprovat (PAU-25 en el
document del POUM) el índex d’edificabilitat net del qual
serà 1,00 m2 sostre/m2 sòl.
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100%.
El fixat en els plànols d’ordenació, corresponent a:
PB + 1PP.

Soterranis i semisoterranis :

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

No es permet.

Alçades mínimes de les plantes :
- P. Soterrani i Semisoterrani :

≥ 2,40 m.

- P. Baixa :

≥ 3,00 m.

- P. Pis :

≥ 2,40 m.

Alçada reguladora màxima :

10m.
Aquesta alçada es pot superar en el 20% del solar fins un límit
de 20m d’altura, de manera que no sobrepassi la línia
definida per un pla inclinat a 45º respecte l’horitzontal,
traçada per la línia del pla de façana situada a l’alçada de
10m.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes,
amb les excepcions següents:
- En el PPU-13:

tanques opaques ≤ 1,50 m
tanques translúcides ≤ 2,20 m

Art 134.

Zona d’Edificació industrial aïllada. CLAU 7b.

1. Definició
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l’ús industrial i de magatzems de gran dimensió, en
edificis aïllats, separats dels límits de parcel·la.
2. Condicions de parcel·lació
2.000,00 m2.

-

Superfície de parcel·la mínima:

-

Front mínim de parcel·la:

25,00 m.

-

Fons mínim de parcel·la:

30,00 m.

Possibilitats de compartimentació: Es permetrà la compartimentació dels edificis en establiments
industrials en forma d’indústria entre mitgeres, tant en règim de propietat horitzontal com
d’arrendament, amb les següents condicions:
-

El projecte de les edificacions serà unitari, encara que la construcció podrà fer-se per fases
que siguin coincidents amb les esmentades compartimentacions.

-

Qualsevol compartimentació dels establiments industrials precisarà la corresponent llicència
municipal.

-

La crugia mínima de cada establiment que en resulti de la compartimentació serà de 10m.

-

Els edificis que siguin compartimentats respectaran les condicions generals i particulars de
l’edificació i de l’ordenació fixades en aquestes ordenances. En cap cas es podran
ultrapassar els gàlibs màxims fixats.

-

L’accés a la parcel·la serà comú per a tota l’edificació i no es permetrà la
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compartimentació dels espais comuns o lliures fora de la mateixa. Serà obligatòria la viabilitat
de la lliure circulació al voltant de l’edificació.
3. Condicions d’ús
-

Ús principal: Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i magatzem.

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’Article 86.

-

Proporció d’usos: Els usos compatibles es podran autoritzar fins a una ocupació màxima del
30% del sostre; si es supera aquesta ocupació caldrà acompanyar al projecte d’obra un
estudi d’usos del conjunt de l’illa que acrediti que no s’excedeix aquesta proporció.

4. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

alineació de vial

Índex d’edificabilitat net màxim :

1,00 m2 sostre/m2 sòl.
Amb les excepcions següents:
- En el Pla Parcial del Fontandó l’índex d’edificabilitat net serà
1,20 m2 sostre/m2 sòl.
- En el Pla Parcial 04 aprovat (PAU-25 en el document del
POUM) l’índex d’edificabilitat net serà 0,90 m2 sostre/m2 sòl.
- En el PAU-24 l’índex d’edificabilitat net serà 1,20 m2 sostre/m2
sòl.

Ocupació màxima de parcel·la:

60%

Separacions mínimes :
- A tots els límits :
Nombre màxim de plantes :

≤ 5,00 m.
El fixat en els plànols d’ordenació, corresponent a:
PB + 1 PP.

Soterranis i semisoterranis:

Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes
normes.

Sotacoberta :

No es permet.

Alçades mínimes de les plantes :
- P. Soterrani i Semisoterrani :

≥ 2,40 m.

- P. Baixa :

≥ 3,00 m.

- P. Pis :

≥ 2,40 m.

Alçada reguladora màxima :

12m.
Per sobre de l’alçada reguladora màxima estan permeses les
xemeneies, antenes i aparells o instal·lacions especials
necessàries per a les funcions de l’activitat a desenvolupar,
sempre que no suposin increment de l’edificabilitat permesa i
estiguin degudament justificades.

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes,
amb les excepcions següents:
- En el PPU-13:

tanques opaques ≤ 1,50 m
tanques translúcides ≤ 2,20 m

- En el PPU - Fontandó:

tanques opaques ≤ 1,80 m
tanques translúcides ≤ 2,20 m
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Edificacions auxiliars :

Es permeten dins de l’ocupació i el sostre màxim.

Espai lliure parcel·la :

Dins d’aquest espai es prohibeix tot allò que doni una imatge
desordenada i bruta, com és l’emmagatzematge de
deixalles i residus.
Els espais lliures de la parcel·la no destinats a aparcaments,
emmagatzematge o accés, seran enjardinats o arbrats i
requeriran un projecte que acompanyarà al d’edificació.

Aparcament interior parcel·la :

S’ha de preveure 1 plaça cada 100 m² de sostre amb unes
dimensions mínimes de 2,20m x 4,50m.

Càrrega/descàrrega :

S’ha de realitzar en el interior de la parcel·la.

Art 135.

Zona de Serveis. CLAU 8

1. Definició
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l’ús terciari i zones d’activitat econòmica.
2. Condicions de parcel·lació
1.000,00 m2.

-

Superfície de parcel·la mínima :

-

Front mínim de parcel·la :

25,00 m.

-

Fons mínim de parcel·la :

25,00 m.

3. Condicions d’ús
-

Usos principals : hoteler, restauració, comercial i oficines.

-

Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de
l’article 86.

-

Amb excepció del Pla Parcial del Fontandó que es permet l’ús industrial

4. Condicions d’edificació
Tipus d’edificació :

Aïllada

Índex d’edificabilitat net màxim :

1,20 m2 sostre/m2 sòl.

Ocupació màxima de parcel·la:

60%.

Nombre màxim de plantes :

El fixat en els plànols d’ordenació, corresponent a:
PB + 3PP
Amb excepció del Pla Parcial del Fontandó que es permet
PB + 4PP

Separacions mínimes :
- A front de parcel·la :

≥ 10,00 m.

- A fons de parcel·la :

≥ 5,00 m.

- Als laterals de parcel·la :

≥ 5,00 m.

- Entre edificacions de la mateixa
parcel·la, i en funció del nombre
de plantes:

PB / PB+1 :

≥ 4,00 m.

PB+2 :

≥ 6,00 m.

PB+3 :

≥ 12,00 m.

Soterranis i semisoterranis:
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Sotacoberta :

No es permet.

Alçades mínimes de les plantes :

D’acord amb l’establert en l’article corresponent a les
condicions de cada planta (articles del 89 al 92 d’aquestes
normes).

Alçada reguladora màxima :

D’acord amb l’article 98 d’aquestes normes.
Amb excepció del Pla Parcial del Fontandó que es permeten
17,70 m

Tanques :

D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes.

Edificacions auxiliars :

Es permeten dins de l’ocupació i el sostre màxim

Espai lliure parcel·la :

Dins d’aquest espai es prohibeix tot allò que doni una imatge
desordenada i bruta, com és l’emmagatzematge de deixalles i
residus.
Els espais lliures de la parcel·la no destinats a aparcaments,
emmagatzematge o accés, seran enjardinats o arbrats i
requeriran un projecte que acompanyarà al d’edificació.

Aparcament interior parcel·la :
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dimensions mínimes de 2,20m x 4,50m.
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DESENVOLUPAMENT DELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN SOL URBÀ NO CONSOLIDAT

Definició Polígon d’Actuació Urbanística

Els Polígons d’Actuació Urbanística són els sectors delimitats en sòl urbà no consolidat pels quals
s’estableix l’ordenació detallada mitjançant la qualificació urbanística dels terrenys, i es determinen les
condicions de gestió i el règim de les cessions.
Art 137.

Polígons d’Actuació Urbanística

1. Els paràmetres generals per al desenvolupament dels diferents Polígons d’Actuació Urbanística,
s’estableixen de forma sistemàtica en el quadre següent:
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍTICA
SECTORS

PARÀMETRES GENERALS
superfície

ús

BELLPUIG

m² sòl

Text refós aprovació definitiva

IEB

sostre total

m² st/m² s

m² sostre

PAU 01

26.287,17

Residencial

1,33

34.849,18

PAU 02

11.519,81

Terciari

0,93

10.755,54

PAU 03

16.991,30

Residencial

1,12

18.947,16

PAU 04

9.274,69

Residencial

1,58

14.647,73

PAU 05

26.351,67

Residencial

1,16

30.461,00

PAU 06

9.056,68

Residencial

1,91

17.282,85

PAU 07

7.324,30

Residencial

1,51

11.077,67

PAU 08

1.105,38

Residencial

2,46

2.720,89

PAU 09

8.719,61

Residencial

1,67

14.564,99

PAU 10

5.311,43

Residencial

0,74

3.904,78

PAU 11

11.774,66

Residencial

0,83

9.782,98

PAU 12

2.862,50

Residencial

1,10

3.151,10

PAU 13

11.897,34

Residencial

1,50

17.885,67

PAU 14

3.741,78

Residencial

2,19

8.212,82

PAU 15

5.698,30

Residencial

0,38

2.193,58

PAU 16

14.020,07

Residencial

1,23

17.209,93

PAU 17

29.759,80

Residencial

1,12

33.297,88

PAU 18

3.329,50

Residencial

2,25

7.489,09

PAU 19

3.509,59

Residencial

0,51

1.788,72

PAU 20

13.067,78

Industrial

1,06

13.798,33

PAU 21

9.145,23

Industrial

0,75

6.836,44

PAU 22

25.740,14

Industrial

1,12

28.777,66

PAU 23

25.891,69

Industrial

1,01

26.222,56

PAU 24

18.939,25

Industrial

1,07

20.335,14

PAU 25

85.965,20

Industrial

0,57

49.051,36

PAU 26

10.408,01

Industrial

1,37

14.288,13

PAU 27

38.362,66

Industrial

1,60

61.424,68

PAU 28

17.306,15

Industrial

1,13

19.491,73

PAU 29

7.951,81

Industrial

1,29

10.265,18

PAU 30

3.189,89

Residencial

2,21

7.053,35

PAU 31

16.370,33

Residencial

1,13

18.524,55

PAU 32

4.251,43

Residencial

1,13

4.783,20

PAU 33

3.991,22

Residencial

0,98

3.897,41

PAU 34

1.597,98

Residencial

2,37

3.786,25

PAU 35

8.331,80

Residencial

2,45

20.394,41

PAU 36

4.143,65

Residencial

1,88

7.805,29

PAU 37

2.970,61

Residencial

2,45

7.284,63

PAU 38

4.602,41

Residencial

2,06

9.495,10

PAU 39

1.412,53

Residencial

2,45

3.454,00

PAU 40

26.732,64

Industrial

0,98

26.224,11

PAU 41

112.962,74

Industrial

0,60

67.446,77
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PAU 42

15.643,69

Residencial

1,13

PAU 43

9.091,30

Residencial

0,44

3.978,30

PAU 44

10.657,20

Residencial

0,44

4.697,90

PAU 45

6.197,59

Residencial

0,36

2.242,86

PAU 46

8.842,23

Residencial

1,33

11.743,81

PAU 47

15.539,74

Residencial

0,50

7.833,88

PAU 48

4.167,24

Residencial

0,31

1.284,85

PAU 49

2.808,63

Residencial

0,59

1.668,52

PAU 50

2.300,20

Residencial

0,58

1.323,56

PAU 51

22.785,70

Res / Ind

1,12

25.565,02

TOTAL PAU

749.904,25

17.717,41

768.919,94

2. L’índex d’edificabilitat bruta de cada un dels Polígons d’Actuació Urbanística s’ha considerat en
relació amb l’edificabilitat màxima corresponen a l’ordenació proposada en cada un dels sectors i
grafiada en els plànols d’ordenació corresponents.
3. S’estableix l’obligació de la reserva de sòl per a habitatges de protecció pública mitjançant la
fixació dels metres quadrats edificables destinats per aquest ús en cada polígon o sector, i la seva
ubicació amb caràcter vinculant en els plànols d’ordenació.
Els terminis per la construcció dels habitatges protegits compresos en els sectors, no podran ser
superiors als establerts en l’article 68.2.h del RLU.
4. Cadascun dels Polígons d’Actuació Urbanística definits en aquest POUM, vénen regulats amb
caràcter normatiu en l’Annex I - Fitxes Urbanístiques d’aquestes Normes.
Art 138.

Definició Pla de Millora Urbana

Els Plans de Millora Urbana tenen per objecte, en sòl urbà no consolidat, desenvolupar el planejament
urbanístic general i contenent totes les determinacions pertinents a l’ordenació urbanística detallada
dels sectors que abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbà no consolidat.
Art 139.

Plans de Millora Urbana

1. Els paràmetres generals per al desenvolupament dels diferents Plans de Millora Urbana, s’estableixen
de forma sistemàtica en el quadre següent:
PLANS DE MILLORA URBANA
SECTORS

PARÀMETRES GENERALS

BELLPUIG

superfície

ús

m² sòl

IEB

sostre total

m² st/m² s

m² sostre

PMU 01

10.106,94

Industrial

0,79

7.934,56

PMU 02

4.527,37

Industrial

0,77

3.485,21

9.468,32

Industrial

PMU 03
TOTAL PMU

24.102,63

Industrial

0,69

6.519,04

0,74

17.938,81

2. L’índex d’edificabilitat bruta de cada un dels Plans de Millora Urbana s’ha considerat en relació
amb l’edificabilitat màxima corresponen a l’ordenació proposada en cada un dels sectors i
grafiada en els plànols d’ordenació corresponents.
3. Cadascun dels Plans de Millora Urbana definits en aquest POUM, vénen regulats amb caràcter
normatiu en l’Annex I - Fitxes Urbanístiques d’aquestes Normes.
Art 140.

Desenvolupament Plans de Millora Urbana

1.

En aquests sectors qualsevol actuació resta condicionada a la prèvia redacció i aprovació dels
corresponents Plans de Millora Urbana, i els posteriors projectes d’urbanització i reparcel·lació.

2.

Per a cada sector s’ha de formular un pla de millora urbana, sens perjudici de la possibilitat de

Text refós aprovació definitiva
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desenvolupament per subsectors que regulen els articles 91 del TRLUC i 114 del RLUC.
3.

Els document dels Plans de Millora Urbana, han de contenir les determinacions pròpies de llur
naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols i les
normes corresponents.

4.

Els objectius, superfícies i condicions d'ordenació, d’edificació, d’ús i de gestió previstos en
aquest POUM per aquests sectors, a desenvolupar mitjançant el planejament derivat
corresponent, s'especifiquen de forma general en aquestes normes i més concretament per
cada sector en la seva corresponent fitxa urbanística (Annex I).

Art 141.

Condicions de gestió i execució comuns a tots els sectors de sòl urbà no consolidat

1. Projecte d’urbanització:
a) Cada polígon d’actuació i pla de millora urbana haurà de definir i concretar les obres
d’urbanització i les rasants mitjançant un projecte d’urbanització que ha de comprendre la
totalitat de les obres i que s’ha de tramitar simultàniament amb el projecte de reparcel·lació.
b) En els projectes d’urbanització s’haurà de precisar els accessos a les carreteres de cadascun
dels polígons i sectors que hi confronten. El disseny de tots els elements viaris de connexió a les
carreteres es farà d’acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1 IC, i si s’escau amb la
“instrucció per al disseny i projectes de rotondes” de la Generalitat de Catalunya. No
s’admetran les interseccions en creu a excepció d’aquelles que, situades en trams de
travessera, justifiquin la seva necessitat per la configuració de la trama urbana.
c) Els projectes d’urbanització han de contenir informe favorable dels organismes competents, i
els costos de construcció de tots els elements viaris aniran a càrrec dels sectors beneficiats.
d) Els propietaris dels nous sectors hauran d’assumir el cost de l’abastament d’aigua de forma
proporcional a cada sector, així com tots els costos econòmics corresponents al sanejament
de les aigües residuals i pluvials generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa
separativa, col·lectors, bombaments, EDAR, etc.).
e) En els sectors s’adoptarà la xarxa de sanejament separativa (residuals i pluvials) adequant-se a
l’establert al PSARU-2005, PSARI-2003 i al RSPS.
f) La resta de característiques i normativa a aplicar en els projectes d’urbanització queda
reflectida en l’Article 19 d’aquestes normes.
2. Projecte de reparcel·lació:
a) L’àmbit de la reparcel·lació serà el del polígon d’actuació o el del pla de millora urbana,
d’acord amb allò establert en l’article 118 del TRLUC i les finques compreses no en poden ésser
excloses, llevat dels supòsits previstos pel Reglament.
b) Els Polígon d'Actuació i el Plans de Millora Urbana s'executaran pel sistema de reparcel·lació,
preferentment pel sistema de gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i
justificadament es podrà, segons l'establert en la legislació urbanística vigent, fixar un altre
sistema (concertació o cooperació).
3. Els sectors amb problemes d’inundabilitat (PAU-07, PAU-32, PAU-33, PAU-09, PAU-10, PAU -11, PAU-12,
PAU-13, PMU-02 i PMU-03) hauran de tenir en compte el següent:
a) La necessitat d’adequar-se, en tot cas, al punt 5 del RD 9/2008, d’11 de gener (en zona de
policia de lleres), i a l’article 6 i les DT 1a i 2a del RLLU.
b) La necessitat de respectar la zona de servitud de 5 m d’amplada.
c) La necessitat de disposar, per a l’execució de les obres corresponents a al proposta
d’implantació de l’Estudi d’inundabilitat, de l’autorització prèvia de la CHE.
Text refós aprovació definitiva
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d) La necessitat de que les obres corresponents a la proposta d’implantació de l’Estudi
d’inundabilitat constitueixin una càrrega d’urbanització d’aquests sectors.
4. L’Ajuntament exigirà als promotors dels Polígons d’Actuació Urbanística i del Plans de Millora
Urbana, la signatura amb l’Agència Catalana de l’Aigua del conveni que preveu el Programa de
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU-2005).
Art 142.

Plans Especials urbanístics en sòl urbà no consolidat

1. A més dels plans especials definits i previstos per aquest POUM, podran desenvolupar-se plans
especials sempre que no modifiquin l'estructura general i orgànica d'aquest Pla i que no
contradiguin les seves Normes bàsiques.
2. Els plans especials urbanístics desenvolupen, completen o complementen les determinacions del
planejament urbanístic general, en qualsevol classe o categoria de sòl o, si s’escau, en diverses
classes i categories de sòl simultàniament, amb l’objecte de preveure la implantació de sistemes
urbanístics generals i locals o d’assolir alguna o diverses de les finalitats a què fa referència l’article
67.1. del TRLUC.
3. L'aprovació dels plans especials urbanístics habilita l'administració competent per executar les obres
i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l'exigibilitat de les llicències i autoritzacions
administratives que siguin preceptives i sens perjudici d’allò estableix la legislació sectorial.
4. Aquest Pla delimita els següents Plans Especials d’Infraestructures:
PLANS ESPECIALS D'INFRAESTRUCTURES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

PARÀMETRES GENERALS
superfície
PEI 01
BELLPUIG

SEANA

PEI 03

ús

15.651,95 m²sòl

Infraestructura viària

6.355,32 m²sòl

Infraestructura viària

PEI Reguer

( no delimitat )

Implantació proposta estudi innundabilitat

PEI Seana

( no delimitat )

Infraestructura viària

a) Els Plans Especials d’Infraestructures PEI 01 i PEI 03, en sòl urbà no consolidat, conjuntament
amb el PEI 02, en sòl urbanitzable delimitat, es situen al llarg de la carretera N-II o Avinguda de
Lleida amb la finalitat de legitimar l’execució directa de les obres corresponents a aquesta
infraestructura viaria per part de l’administració competent. Aquest plans especial
incorporaran un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció, façanes i plantes baixes),
que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla.
b) El Pla Especial d’Infraestructures del Reguer es defineix per a l’execució dels infraestructures
comunes, basades en al proposta d’implantació de l’estudi d’inundabilitat de l’espai fluvial del
Reguer.
c) El Pla Especial d’Infraestructures de Seana es defineix amb la finalitat de legitimar l’execució
directa de les obres, corresponents a la connexió de la vialitat del sud de Seana amb la
carretera LV-3341, per part de l’administració competent.

5. Cadascun dels Plans Especial d’Infraestructures definits en aquest POUM, vénen regulats amb
caràcter normatiu en l’Annex I - Fitxes Urbanístiques d’aquestes Normes.

Text refós aprovació definitiva
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TÍTOL VII.

REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE

CAPÍTOL 1.

DISPOSICIONS GENERALS

Art 143.
1.

Ajuntament de Bellpuig

Definició i tipus

El sòl urbanitzable comprèn aquells terrenys que aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
considera necessaris i adequats per garantir el creixement de la població i de l'activitat
econòmica, sota el principi del desenvolupament urbanístic sostenible definit a l'article 3 del TRLUC.
El sòl classificat com a urbanitzable és quantitativament proporcionat a la previsió de creixement
del municipi (segons la previsió de creixement potenciat que estableix el Pla Territorial de Ponent
per a Bellpuig), evita la dispersió sobre el territori i afavoreix les continuïtats amb les xarxes viàries i de
serveis i permet el desplegament de programes de sòl i d'habitatge.

2. Aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica una categoria de sòl urbanitzable, que es
corresponen amb el sòl urbanitzable delimitat, constituït per aquells sectors delimitats
específicament, susceptibles de transformació urbanística mitjançant la formulació, tramitació i
aprovació definitiva del corresponent pla parcial urbanístic, i mitjançant el seu desenvolupament a
través dels corresponents instruments de gestió.
Art 144.

Delimitació i ordenació del sòl urbanitzable

1. Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal delimita el sòl urbanitzable en els corresponents
plànols d’ordenació.
2. El Pla d’ordenació estableix i delimita els diferents sectors, Plans Parcials Urbanístics, en què es
divideix el Sòl Urbanitzable Delimitat. A més de concretar aquests àmbits, les Normes descriuen, en
la fitxa urbanística de cada sector, els objectius del seu desenvolupament i en determinen les
condicions d’ordenació, edificació, ús i gestió.
Art 145.

Drets i deures dels propietaris del sòl urbanitzable delimitat

1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures següents, regulats en l’article 44 del
TRLUC:
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic.
b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin
compresos els terrenys.
c) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit
d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys.
d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les
despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia
elèctrica, de distribució de gas, si escau, i de la infraestructura de connexió a les xarxes de
telecomunicacions, a càrrec de les empreses subministradores en la part que, segons la
reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec de les persones usuàries.
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge
protegit que eventualment els correspongui.
g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els
supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin justificadament
el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística municipal,
vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la
urbanització.
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2. Els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels que imposa el punt
anterior, els deures següents:
a) Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin
compresos els terrenys, el sòl necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector, excepte en els supòsits que estableix l’article 45 del TRLUC on
aquest percentatge pot ésser fins al 20%.
b) Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics
generals exteriors a l’actuació urbanística i les obres per a l’ampliació o el reforçament
d’aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la magnitud de la dita
actuació, d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic general, incloent-hi,
d’acord amb el que estableix la legislació sectorial, l’obligació de participar en els costos
d’implantació de les infraestructures de transport públic que siguin necessàries perquè la
connectivitat del sector sigui l’adequada.
3. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en
el procés de reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la
construcció d’habitatges de protecció pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament
proporcionalment entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació.
4. La cessió de sòl a què es refereix l’apartat 1.a pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres
terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge o si l’ordenació
urbanística dóna lloc a una parcel·la única i indivisible. En aquest darrer cas, la cessió pot ésser
substituïda també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de
destinar a conservar o ampliar el patrimoni públic de sòl.
Art 146.

Determinació de l’aprofitament mitjà

1. D'acord amb el que preveu la legislació urbanística vigent sobre la determinació de l’aprofitament
mitjà, el POUM estableix, en la regulació concreta de cada sector del sòl urbanitzable,
l’aprofitament mitjà que li correspon.
2. L’aprofitament mitjà de cada sector s’establirà en el corresponent projecte de reparcel·lació, ja
que és en aquest document i en el seu temps concret en què correspon establir les regles de
ponderació de l’aprofitament urbanístic, en funció del que s’estableix a l’article 37 del TRLUC.
3. Correspondrà a l'Administració actuant un percentatge de l’aprofitament mitjà. El pla parcial
determinarà aquest aprofitament mitjà d'acord amb la legislació vigent.
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REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

Definició

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal classifica com a sòl urbanitzable delimitat aquells sòls
que han d’ésser objecte d’urbanització amb subjecció a la redacció i a l’aprovació dels plans parcials
corresponents.
Art 148.

Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable delimitat

5.

En el sòl urbanitzable delimitat el Pla es desenvolupa necessàriament mitjançant plans parcials,
l'executivitat dels quals serà condició indispensable per a la realització d'intervencions en el
territori corresponent, llevat del supòsit dels sistemes generals que s'executin de forma
independent dels sectors.

6.

El plans parcials podran completar les previsions establertes en aquest POUM però no
modificar-les.

7.

Els objectius, superfícies i condicions d'ordenació, d’edificació, d’ús i de gestió previstos en
aquest POUM per aquests sectors, a desenvolupar mitjançant el planejament derivat
corresponent, s'especifiquen de forma general en aquestes normes i més concretament per
cada sector en la seva corresponent fitxa urbanística (Annex I).

8.

Els plans parcials tenen per objecte, en sòl classificat com a urbanitzable, desenvolupar el
planejament urbanístic general i hauran de:
a) Contenir totes les determinacions adients per a l’ordenació urbanística detallada dels sectors
que abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable.
b) Qualificaran el sòl i en regularan els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre
l’atorgament de llicències, d'acord amb les determinacions bàsiques establertes en el POUM
per a cada sector.
c) Assenyalaran les alineacions i les rasants de la vialitat.
d) Definiran els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums.
e) Establiran les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments corresponents i
per executar les obres d'urbanització i d'edificació, sens perjudici que aquests puguin ser
modificats pel programa d'actuació urbanística municipal.
f)

Podran preveure, si s'escau, la delimitació en subsectors o polígons, segons les condicions
establertes en la llei d’urbanisme, amb el grau suficient de detall per permetre'n l'execució
immediata.

g) Precisaran les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques a què fa
referència l’apartat 2 de l’article 72 del TRLUC, i n'avaluaran el cost.
h)

9.

Establiran uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització,
sens perjudici de la concreció superior dels projectes d'urbanització complementaris.

Les reserves mínimes de sòl de cada sector i per a cada sistema així com el destí preferencial dels
equipaments, si escau, es realitza en els corresponents articles d’aquestes normes. Aquestes
reserves de sòl compleixen amb les determinacions establertes en el TRLUC.
a) En els sectors residencials, tant si aquest és el principal, com si és mixt amb altres usos:
- per a zones verdes i per a espais lliures públics, un mínim de 20 m² de sòl per cada 100 m²
de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit.
- per a equipaments de titularitat pública la reserva serà, també d'un mínim de 20 m² de sòl
per cada 100 m² de sostre, amb un mínim del 5% de la superfície total de l’àmbit.
b) En els sectors íntegrament destinats a usos diferents dels residencials:
- un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit per a zona verda.
- un mínim del 5% de la superfície per a equipaments.
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Plans parcial urbanístics

Els diferents sectors, així com els usos i característiques principals dels mateixos, que aquest Pla
d’ordenació delimita en el sòl urbanitzable delimitat són els següents:
PLANS PARCIAL URBANÍSTICS
SECTORS

PARÀMETRES GENERALS
superfície

ús

m² sòl

sostre total
m² sostre

PPU 01

25.623,54

Industrial

0,80

20.498,83

PPU 02

56.352,94

Industrial

0,80

45.082,35

PPU 05

24.247,68

Industrial

0,80

19.398,14

PPU 06

69.062,97

Industrial

0,80

55.250,38

PPU 08

145.137,25

Residencial

0,60

87.082,35

PPU 09

35.551,73

Residencial

0,60

21.331,04

PPU 10

43.158,04

Residencial

0,60

25.894,82

PPU 11

20.083,86

Residencial

0,60

12.050,32

PPU 12

29.092,68

Residencial

0,45

13.091,71

PPU 13

47.662,00

Industrial

0,64

30.504,00

PPU 14

58.733,65

Residencial

0,45

26.430,14

PPU 15

189.360,98

Residencial

0,60

113.616,59

PPU 16

113.260,71

Residencial

0,60

67.956,43

PPU 17

117.260,83

Residencial

0,60

70.356,50

PPU 18

1.005.703,46

Industrial

0,60

603.422,08

Residencial

0,60

PPU 19
TOTAL

2.

IEB
m² st/m² s

45.057,17
2.025.349,49

27.034,30
1.238.999,97

Cadascun dels Plans Parcial Urbanístics definits en aquest POUM, vénen regulats amb caràcter
normatiu en l’Annex I - Fitxes Urbanístiques d’aquestes Normes.

Art 150.

Condicions urbanístiques comuns a tots els sectors urbanitzables delimitats

1.

El Pla Parcial Urbanístic completarà l’ordenació respectant els sistemes generals establerts en el
plànol d’ordenació O.01.3 Elements estructuradors i sistemes. L’ordenació proposada en el PPU
podrà adaptar i precisar la geometria dels sistemes, sempre mantenint com a mínim la superfície
mínima de cessió obligatòria, així com la funcionalitat i les condicions de continuïtat i connexió
dels diferents sistemes. Les modificacions efectuades en aquest sentit pel PPU s’hauran de
descriure i justificar en la memòria del Pla parcial.

2.

El projecte d’urbanització haurà de garantir que totes les parcel·les situades dintre de les unitats
de zona així com els terrenys destinats als equipaments i a les àrees de joc tinguin garantit el
compliment de les condicions legals de solar, així com dimensionar les xarxes generals de
sanejament i abastament d’aigües per a permetre la connexió i servei dels sols urbanitzables
delimitats o no delimitats adjacents.

3.

Els propietaris dels nous sectors hauran d’assumir el cost de l’abastament d’aigua de forma
proporcional a cada sector, així com tots els costos econòmics corresponents al sanejament de
les aigües residuals i pluvials generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa,
col·lectors, bombaments, EDAR, etc.).

4.

En els sectors s’adoptarà la xarxa de sanejament separativa (residuals i pluvials) adequant-se a
l’establert al PSARU-2005, PSARI-2003 i al RSPS. Així mateix, els sectors industrials hauran de disposar
d’autorització d’abocament d’aigües residuals abans d’abocar-hi al medi, amb l’acompliment
de l’article 260 del RD 606/2003.

5.

Els Plans parcials hauran d’efectuar una avaluació de la incidència dels nous creixements en les
necessitats d’ampliació de la E.D.A.R., en el dipòsit i tractament per l’abastament d’aigua i en el
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reforçament de les xarxes d’energia elèctrica actualment existents. Com a conseqüència
d’aquesta avaluació haurà d’incorporar les previsions d’obra d’urbanització i econòmiques
necessàries per fer front a aquesta necessitat. Igualment el Pla Parcial haurà d’incloure si s’escau
les obres necessàries per adequar la xarxa viària exterior en els límits i en els elements de
connexió.
6.

El projecte d’urbanització haurà d’incorporar lògiques de sostenibilitat com a sistemes de gestió i
de reutilització de les aigües pluvials, incorporació d’àrees filtrants en les zones pavimentades,
etc.

7.

Els Plans Parcials Urbanístics precisaran la geometria de la vialitat de manera que, a més de les
funcions pròpies d’aquest sistema, es prevegin el espais necessaris per a incorporar les
instal·lacions de gestió de residus que siguin necessàries (Contenidors, papereres , etc.).

8.

Els sectors amb problemes d’inundabilitat (PPU-08, PPU-09 i PPU-19) hauran de tenir en compte el
següent:
a) La necessitat d’adequar-se, en tot cas, al punt 5 del RD 9/2008, d’11 de gener (en zona de
policia de lleres), i a l’article 6 i les DT 1a i 2a del RLLU.
b) La necessitat de respectar la zona de servitud de 5 m d’amplada.
c) La necessitat de disposar, per a l’execució de les obres corresponents a al proposta
d’implantació de l’Estudi d’inundabilitat, de l’autorització prèvia de la CHE.
d) La necessitat de que les obres corresponents a la proposta d’implantació de l’Estudi
d’inundabilitat constitueixin una càrrega d’urbanització d’aquests sectors.

9.

La resta de característiques i normativa a aplicar en els projectes d’urbanització queda reflectida
en l’Article 19 d’aquestes normes.

10. Les condicions de l’edificació i d’ús seran les definides per les claus urbanístiques, d’ús residencial,
que adopti cada Pla Parcial.
Art 151.

Execució del Pla en sòl urbanitzable delimitat

1.

En el sòl urbanitzable delimitat, l'execució del sector amb planejament parcial, es realitzarà per
polígons complets. El nombre dels polígons, així com l'àmbit territorial de cadascun, el
determinarà el pla parcial corresponent. Així mateix, l'àmbit territorial del pla parcial urbanístic
podrà ser coincident amb el del polígon.

2.

Els plans parcials urbanístics hauran de determinar també el sistema d'actuació per a cadascun
dels polígons que serà preferentment el de reparcel·lació i dins d’aquest sistema la modalitat
d’iniciativa privada per compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons
l'establert en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

3.

En el Sòl Urbanitzable Delimitat no poden realitzar-s’hi obres aïllades d’urbanització, llevat que es
tracti d’executar els sistemes generals o algun dels seus elements que s'executin de forma
independent dels sectors.

4.

Per a la urbanització d’aquest sòl es indispensable la aprovació prèvia del Pla Parcial Urbanístic
amb la delimitació dels polígons d’actuació i el Projecte d’urbanització complementari.

5.

No s’atorgaran llicències d’edificació fins que s’executi la urbanització, encara que la parcel·la
sobre la qual es pretengui edificar compti amb els elements parcials d’urbanització
indispensables, si be i segons l’establert a la legislació vigent i amb el compliment de les
condicions específiques que estableixi l’Ajuntament es podrà realitzar obres d’edificació
simultànies a la urbanització.
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Plans Especials urbanístics en sòl urbanitzable delimitat

1. A més dels plans especials definits i previstos per aquest POUM, podran desenvolupar-se plans
especials sempre que no modifiquin l'estructura general i orgànica d'aquest Pla i que no
contradiguin les seves Normes bàsiques.
2. Els plans especials urbanístics desenvolupen, completen o complementen les determinacions del
planejament urbanístic general, en qualsevol classe o categoria de sòl o, si s’escau, en diverses
classes i categories de sòl simultàniament, amb l’objecte de preveure la implantació de sistemes
urbanístics generals i locals o d’assolir alguna o diverses de les finalitats a què fa referència l’article
67.1. del TRLUC.
3. L'aprovació dels plans especials urbanístics habilita l'administració competent per executar les obres
i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l'exigibilitat de les llicències i autoritzacions
administratives que siguin preceptives i sens perjudici d’allò estableix la legislació sectorial.
4. Aquest Pla delimita els següents Plans Especials d’Infraestructures:
PLANS ESPECIALS D'INFRAESTRUCTURES

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

PARÀMETRES GENERALS
superfície
BELLPUIG

PEI 02
PEI Reguer

9.609,52 m²sòl
( no delimitat )

ús
Infraestructura viària
Implantació proposta estudi innundabilitat

a) El Pla Especial d’Infraestructures PEI 02, en sòl urbanitzable delimitat, conjuntament amb el PEI
01 i PEI 03, en sòl urbà no consolidat, es situen al llarg de la carretera N-II o Avinguda de Lleida
amb la finalitat de legitimar l’execució directa de les obres corresponents a aquesta
infraestructura viaria per part de l’administració competent. Aquest plans especial
incorporaran un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció, façanes i plantes baixes),
que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla.
b) El Pla Especial d’Infraestructures del Reguer es defineix per a l’execució dels infraestructures
comunes, basades en al proposta d’implantació de l’estudi d’inundabilitat de l’espai fluvial del
Reguer.
5. Cadascun dels Plans Especial d’Infraestructures definits en aquest POUM, vénen regulats amb
caràcter normatiu en l’Annex I - Fitxes Urbanístiques d’aquestes Normes.
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REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Art 153.

Definició

Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl no urbanitzable, aquells terrenys que per estar sotmesos a
algun règim de protecció pels seus valors paisatgístics, ambientals, culturals o pel seu valor agrícola,
forestal, ramader o per la seves riqueses naturals, o per la seva inadequació per al desenvolupament
urbà o per que la seva transformació es incompatible amb el model de desenvolupament sostenible
que estableix el mateix pla d’acord amb la legislació vigent.
Art 154.

Règim jurídic

Aquestes normes estableixen les determinacions generals del sòl no urbanitzable, sense perjudici d’allò
que estableixi la legislació sectorial vigent en cadascuna de les matèries respectives.
Art 155.

Definició de nucli de població

Es defineix genèricament com nucli de població aquella concentració isolada de població, amb usos
urbans, dins un municipi, que requereix l’existència de serveis urbanístics i assistencials.
Art 156.

Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal classifica el sòl no urbanitzable i el delimita, d’acord
amb el que determina l’article anterior, en el plànol d’ordenació corresponents.
2. L’ordenació del sòl no urbanitzable es realitza en base a la qualificació urbanística del sòl,
mitjançant llur inclusió en Zones i Sistemes i en base a les proteccions ambientals i la definició dels
seus elements bàsics, que són referents en la regulació d’aquest sòl que s’estableix en el present
POUM.
Art 157.

Desenvolupament d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal en el sòl no urbanitzable

1. En aquest tipus de sòl, aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, sense perjudici de la seva
immediata aplicació, es desenvoluparà o podrà desenvolupar-se mitjançant plans especials, que
tindran les finalitats assenyalades en aquest mateix títol.
2. Aquests plans especials, segons la seva finalitat, podran ajustar les condicions de l'edificació,
restringir els usos permesos i augmentar la superfície mínima de les finques en la regulació de cada
àrea de sòl i respecte dels diferents usos.
3. No obstant això, es podran tramitar Plans Especials per al desenvolupament del sòl no urbanitzable,
amb les finalitats establertes a l’article 67 del TRLUC.
4. El pla especial esmentat o d’altre tipus, no podrà alterar les determinacions del POUM si no és per
ordenar més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús que impliquin transformació de sòl.
5. Tot plegat, sens perjudici d’obtenir les autoritzacions preceptives per part d'altres administracions
competents per raó de la matèria.
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CAPÍTOL 2. CONDICIONS GENERALS DE PROTECCIÓ EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Art 158.

Protecció de les aigües

1. L’ús de les aigües superficials i subterrànies es regula pel Real Decreto Legislativo 1/2001 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües i legislació concordant.
2. Està prohibit abocar residus de cap tipus en les lleres o làmines d’aigua naturals o artificials (estanys,
canals, sèquies, clamors, basses,...) i en particular, es prohibeix la neteja de cubes aplicadores de
fertilitzants i fitosanitaris.
3. Les activitats i edificacions disseminades en el sòl no urbanitzable, independentment de llurs
característiques, han de resoldre el tractament de les d’aigües residuals que s’aboquen mitjançant
sistemes que garanteixin, almenys, el compliment dels paràmetres de qualitat establerts a
l’autorització d’abocament corresponent. Altrament es recomana que els nivells màxims s'adaptin
als establerts en la directiva marc europea:

Reglament

Directiva Marc

Domini Públic Hidràulic

2000/ 60/ CE, d’aigües

DBO5

40 ppm

25 ppm

Sòlids en suspensió

80 ppm

35 ppm

Nitrogen total

15 ppm

15 ppm

En aquest sentit, es considerarà adequada la instal·lació d’un pretractament amb decantadors i
desgreixatge amb buidatge anual i un tractament amb biofiltre, drenatge i infiltració.
Caldrà així mateix l’obtenció prèvia del permís d’abocament que atorga l’Agència Catalana de
l’Aigua, sense el qual l’Ajuntament no pot autoritzar l’obertura, ampliació, modificació o trasllat de
cap activitat o edificació.
4. En general, no s'admetran aquelles activitats que alterin significativament qualsevol component del
cicle hidrològic dels sòls o pugin generar riscos.
Art 159.

Normes relatives als residus

1. En general, es prohibeix la deposició o descàrrega de residus en terrenys que no hagin estat
prèviament autoritzats per l’ajuntament.
2. Residus i dejeccions ramaderes.
L’aplicació de residus, dejeccions ramaderes o purins es realitzarà d’acord amb la normativa
sectorial i l’Ordenança municipal reguladora (Annex VII).
3. Productes agroquímics.
Es prohibeix l’abandonament d’envasos o embalatges de productes agroquímics i fitosanitaris.
4. Residus de la construcció.
La sol·licitud de llicència municipal per a l’enderroc, excavació i construcció d’obra nova s’ha
d’acompanyar d’un document que avaluï els volums i les característiques dels residus que
s’originaran.
5. Emplaçament d’infraestructures de tractament de residus.
Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació de qualsevol tipologia de residu
hauran d’obtenir autorització ambiental en base a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental
de les activitats. L'emplaçament de les infraestructures de tractament de residus sotmetran al tràmit
d'avaluació d'impacte ambiental.
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Protecció de la biodiversitat

1. Protecció de la flora, la fauna i els hàbitats naturals
Es protegeix la flora i la fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE referent a la conservació
dels hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, considerant-se reservoris naturals tots aquells
espais inventariats com a Hàbitats d'Interès Comunitari.
2. Manteniment dels marges del conreus
Per la seva importància com a refugis de biodiversitat, es procurarà pel manteniment de la
vegetació i els arbres que apareixen en els marges dels conreus. En cas de necessitat de controlar
el creixement de la vegetació es podrà actuar sobre l'estrat herbaci i arbustiu mitjançant sega o
desbrossada mecànica o manual.
3. Permeabilitat biològica de les infraestructures i els tancaments
La implantació de noves infraestructures lineals al territori (carreteres, ferrocarril, etc), o la reforma
de les ja existents, que suposin l’aparició d’una barrera física caldrà que tingui en compte mesures
correctores per assegurar la seva permeabilitat biològica. Aquestes mesures contemplaran
específicament solucions permeables quan travessin algun barranc, la xarxa hídrica o separin dues
àrees d'interès natural.
Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries o superfícies ocupades
pel parc de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació amb les mateixes espècies de la
zona, amb una densitat adequada, determinada pels serveis municipals competents.
Art 161.

Protecció dels sòls i el relleu

1. Els moviments de terra estan sotmesos a l’obtenció de llicència municipal en tots els casos tal com
recull l’article 187 del TRLUC.
2. En general, no s’autoritzaran les activitats que comportin erosió o alteració irreversible de la textura
natural del sòl.
3. En cas de rompuda de terrenys qualificats cadastralment de forestal, pastures, matoll, mata baixa, i
en general, aquells de naturalesa no agrícola, prèviament, cal obtenir el corresponent permís de
rompuda per part de l’administració competent.
4. Els moviments de terres que impliquin explanacions mitjançant desmantellament de marges, no
podran superar un pendent final resultant del 15%.
5. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar ribes, desmunts o terraplens superiors a 3
metres d’alçada i pendents superiors a 1H:1V. Tret dels moviments de terra amb finalitat agrícola,
caldrà plantar i hidrosembrar la superfície que separa les terrasses resultants, tret que s’estabilitzin
amb pedra seca o escullera.
6. No podrà modificar-se la geometria de les vores ni eliminar-ne les franges de vegetació quan la
finca es beneficiï d’ajudes vinculades a la preservació de l'ornitofauna o a la restauració del
paisatge tradicional.
7. Les actuacions per a la millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres
procedents d’obres de la construcció s’ajustaran a l’establert en el Decret 396/2006, de 17
d’octubre.
Art 162.

Condicions generals de protecció ambiental en el sòl no urbanitzable

1. Per a les actuacions que hagin d’executar-se en el sòl no urbanitzable que puguin comportar un
impacte ambiental negatiu significatiu, implicar riscos o altres perjudicis, el projecte s’haurà
d’acompanyar d’un estudi d’impacte ambiental i si s’escau, sotmetre’s al tràmit d’Avaluació
d’Impacte Ambiental, d’acord amb la Llei 6/2001 i legislació concordant.
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2. En tot cas, les actuacions que s’hagin de realitzar en el sòl no urbanitzable hauran de complir les
condicions de protecció establertes en els articles d’aquest títol.
Art 163.

Altres condicions relatives a la protecció del medi físic

1. A les àrees del sòl no urbanitzable els serà d’aplicació les determinacions establertes en la legislació
sectorial relatives a la contaminació lumínica i acústica d’acord amb les categories que
s’estableixen en el quadre adjunt.
2. Pel que fa a les àrees establertes en la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la
protecció del medi nocturn, de 31 de maig, i la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica, de 28 de juny, i el seu reglament el Decret 176/2009, de 10 de novembre, en els sòls no
urbanitzables del municipi de Bellpuig s’estableixen les següents àrees:

Afecció
Acústica

Lumínica

Zona
A. zona de sensibilitat acústica alta

Clau 20a
20b

Clau 21

x

x

B. zona de sensibilitat acústica moderada
E1. àrees en les quals només es pot admetre una
brillantor mínima
E2. àrees en les quals només es pot admetre una
brillantor reduïda
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CAPÍTOL 3. GENERAL DEL SÒL NO URBANITZABLE
Art 164.

Categories del sòl no urbanitzable

A partir de l’anàlisi i reconeixement de les àrees homogènies reconegudes en aquest POUM i
caracteritzades bàsicament per un conjunt de trets funcionals, morfològics, biogeogràfics i paisatgístics
que són comuns en cada àrea, s'estableixen les següents categories de sòl no urbanitzable, reflectides
en el plànol O2. -Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable-, a escala 1/5.000:
- Sòl de Protecció Especial. Clau 20
- Subzona Sòl de valor natural i de connexió. Clau 20a
- Subzona PEIN – XARXA NATURA 2000. Clau 20b
- Sòl de Protecció Territorial. Clau 21
- Sòl de Protecció Preventiva (Àrea agrícola comú). Clau 22
Art 165.

Àrea amb espais de Protecció Especial. Clau 20

1. Correspon als terrenys del municipi inclosos dins l’espai Secans de Belinanes-Preixana (ES5130037) de
la Xarxa Natura 2000. Es tracta de zones que acullen hàbitats i espècies de caràcter estèpic amb
interès de conservació. Les seves característiques biogeogràfiques i funcionals destaquen per la
presència de conreus de secà (cereals, ametllers, olivers i vinya) en mosaic amb parcel·les no
conreades o amb vegetació espontània de prats secs. S’identifica en els plànols d’ordenació amb
la clau 20b. A l’Annex IX d’aquesta normativa s’adjunten les Directrius per a la gestió i conservació
de l’espai Secans de Belianes – Preixana (ES1530037). Altrament, serà d’aplicació tot allò establert
en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la
Plana de Lleida i el pla de gestió d’aquests espais.
2. Correspon als terrenys del municipi inclosos dins el sòl de protecció especial, segons el Pla territorial
parcial de ponent (Terres de Lleida) i que no s’han inclòs dins la Xarxa Natura 2000, descrita al punt
anterior. Es tracta de zones també amb interès per l’avifauna com són el fondo dels Escomellars, el
de la Coma i el Llarg que s’inclouen en l’espai zones humides de la plana; i els tossals de Pericó,
Montcofre i les Tosses -al sector est del terme- i constitueixen alguns reductes de vegetació natural.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 20a.
Art 166.

Àrea de Protecció territorial. Clau 21

Correspon als terrenys a l’entorn de “lo reguer” que travessa el nucli de Bellpuig i el terme d’est a oest.
Es tracta d’una zona que d’acord amb el Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida) té la
consideració de sòl de protecció preventiva. En aquest cas per tractar-se d’una zona de risc natural
per inundació i d’interès paisatgístic i identitari per al municipi. Està constituït bàsicament per terrenys
amb conreus de regadiu i vegetació de riberals. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 21.
Art 167.

Àrea de Protecció preventiva (àrea agrícola comú). Clau 22

Correspon a la part del terme municipal caracteritzat pel conreu de regadiu (alfals, panís, blat,
fruiters...) no inclosa dins cap espai de protecció especial ni territorial, amb trama i parcel·lació regular,
la presència d’alguna parcel·la no conreada, la xarxa de camins i la xarxa d’infraestructures
hidràuliques. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 22.
Art 168.

Elements bàsics del territori en el sòl no urbanitzable

1. Aquest POUM defineix els elements bàsics del Sòl no urbanitzable de Bellpuig, que configuren la
seva fesomia i que esdevenen elements referencials de les actuacions permeses en el SNU, amb la
finalitat de garantir la compatibilitat dels usos i la idoneïtat de les instal·lacions i construccions amb
l'estructura i característiques físiques del territori on es localitzen, i d'aconseguir la seva integració en
el medi i reduir-ne el seu impacte.
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2. Aquests elements bàsics són els següents:
a. Estructura de la propietat del sòl.
b. Camps de conreu i geometria de marges i ribes.
c. Elements naturals de la topografia: turons i tossals.
d. Xarxa viària rural.
e. Xarxa hidrològica i hidràulica.
f.

Forests, arbredes, matollars i vegetació de ribera.

g. Elements i edificacions d'interès històric, tradicional i paisatgístic.
3. La definició d'aquests elements i les determinacions relatives a les condicions d'implantació i
limitacions en l'edificació i ús del sòl que comporten, es regulen de forma genèrica i bàsica en els
articles següents, sense perjudici de les determinacions específiques per a cada zona o sistema que
aquest POUM estableix.
Art 169.

Estructura de la propietat del sòl

1. Aquest Pla estableix com a fonamental la protecció de l'estructura de la divisió del sòl agrícola i
forestal en funció de la seva adaptació a l'ús i conreu de les finques. Es prohibeixen en tot cas les
parcel·lacions urbanístiques en el sòl no urbanitzable, d’acord amb allò previst a l’article 47 del
TRLUC.
2. La finca mínima segons la legislació sectorial admesa en el Sòl No Urbanitzable és aquella que
s'ajusta a les Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal, establertes a
l'annex del Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Decret 169/1983 de 12 d'abril
sobre Unitats Mínimes de Conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de gener sobre Unitats Mínims Forestals.
Aquestes són les següents:
- Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 4 Ha.
- Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1,5 Ha.
3. A les diferents zones del sòl no urbanitzable s'estableix com a finca mínima la de 4 Ha per als
terrenys de secà i 1,5 Ha per als de regadiu. D'acord amb l'anterior serà d'aplicació tot el que
s'assenyala en l'article 196 del TRLUC respecte la indivisibilitat de finques i parcel·les.
4. Podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat mínima de conreu, quan aquestes s'agreguin a
finques veïnes i la superfície resultant de l'agrupació, i tanmateix la superfície restant de la finca
matriu, resultin iguals o superiors a la unitat mínima d'aplicació en la zona.
5. En tot cas, les finques resultants han de disposar d’accés directe a la xarxa bàsica, secundària o
veïnal.
6. Caldrà acreditar la inscripció registral de la segregació o agrupació, i la superfície resultant de la
finca matriu respecte a la qual s'ha realitzat la divisió. Les finques resultants esdevenen indivisibles.
7. Les segregacions i agregacions en el sòl no urbanitzable, en tot cas, estan subjectes a l’obtenció de
llicència municipal.
Art 170.

Els camps de conreu i geometria de marges i ribes

1. En l'atorgament de les llicències es valorarà què la necessària mecanització, no comporti una
alteració substancial de la fesomia dels conreus en aquells espais més valuosos, de manera que es
mantingui la superfície ocupada per vegetació espontània i subespontània en els marges.
2. D’acord a l’apartat anterior, els marges i ribes, són elements d’especial protecció en particular en
les zones de major interès paisatgístic, de manera que en les categories de sòl no urbanitzable
identificades amb les claus 20a, 20b i 21, no s’autoritzaran moviments de terres que comportin la
Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 102

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

supressió de ribes o altra actuació que afecti superfície ocupada per assentaments de vegetació
espontània arbustiva. En la resta de zones, la restricció es limitarà a les actuacions que modifiquin
de forma substancial la geometria existent.
Art 171.

Elements naturals de la topografia: tossals i turons

1. Són elements naturals de la topografia, els tossals, costers i turons, i en general, totes aquelles
parcel·les amb un pendent superior al 20% que també configuren el paisatge del terme municipal.
2. Els elements naturals de la topografia, es consideren inedificables a tots els efectes.
Art 172.

Xarxa viària rural

1. La definició de la xarxa viària rural i llurs condicions d'ordenació, vénen regulats en els punts
següents d’aquest article, així com a part del Sistema Viari en el Capítol 2 del Títol IX referent als
Sistemes de Comunicació.
2. Les amplades i categories dels camins s'ajustaran als següents criteris i podran ser desenvolupades a
través d’un Pla Especial :
- Camins de la xarxa bàsica: aquells que majoritàriament parteixen des del nucli i connecten
amb les principals partides del terme. S’identifiquen en els plànols d’ordenació O.01.3
Elements estructuradors i Sistemes, i són els següents:
- Camí de Ivars a Anglesola

- Camí del Coscollar (Anglesola)

- Camí dels Pals

- Camí de la Pedrera (Verdú)

- Camí de Castellnou a Anglesola

- Camí de la Serra-Nuix-Closa

- Camí de Ivars

- Camí del Convent

- Camí de Castellnou

- Camí de la Torre del Mora

- Camí del Bosc

- Camí de Vilanova a Sant Martí

- Camí de Lleida

- Camí dels Aixaders

- Camins de la xarxa secundària: aquelles vies que comuniquen camins de la xarxa bàsica.
- Camins de servei o veïnals: són la resta dels camins, únicament menen a finques o granges i
arrenquen de la xarxa anterior o carreteres.
3. Respecte l'eix dels camins s'estableixen les següents línies:
Camins Xarxa
Bàsica

Camins Xarxa
Secundària

Camins de
servei o veïnals

Línia de posició de tanques de finques

6,00 m

4,00 m

4,00 m

Línia de distància mínima de les edificacions

8,00 m

6,00 m

6,00 m

4. L’ajuntament procurarà pel manteniment en bon estat la base dels vials i tenir convenientment
senyalitzats els camins de la xarxa bàsica i secundària, per regla general de caràcter públic, si no es
demostra el contrari.
5. A instàncies de l’ajuntament o de particular, s'admetran petits ajustos de traçat amb la finalitat
d'adequar-se millor a la topografia, respectar elements de valor singular (patrimoni vegetal,
cultural,...), millorar l'impacte en el paisatge o millorar les condicions de trànsit a les cruïlles.
6. L’obertura de nous camins, vies rurals, itineraris o altre tipus de vialitat o actuacions sobre la xarxa
bàsica i secundària sol·licitades per un particular requeriran l’obtenció de llicència municipal. La
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sol·licitud s’ha d’acompanyar de documentació suficient sobre el disseny del nou traçat,
característiques del vial, justificant la conveniència de l’actuació, la no afectació sobre la xarxa
bàsica i les mesures correctores d’integració paisatgística.
7. L'obertura d'un nou camí en un espai EIN, d’acord a la Llei 9/1995, d’accés motoritzat al medi
natural i el Decret 166/1998 que el desenvolupa, a més d'estar sotmès a les determinacions
esmentades, no pot superar els 4,00 m d'ample ni un pendent de 10%, tret de situacions singulars
degudament justificades.
8. El Pla Especial és l’instrument adequat per redefinir amb exactitud la jerarquia de la xarxa viària, els
traçats, amplada i característiques, respectant en tot cas la xarxa viària bàsica, que tindrà caràcter
d'indicativa i establint mesures correctores adequades per a la integració paisatgística.
Art 173.

Carrerades o vies pecuàries

1. Les carrerades o vies pecuàries vénen regulades per la Llei 3/1995, de vies pecuàries, i pertanyen al
Domini Públic. Generalment coincideixen amb camins que formen part de la xarxa viària rural i en
alguns casos poden haver desaparegut per replanacions, modificacions de finques o apropiació.
2. Al municipi de Bellpuig existeixen diverses carrerades, tant generals com locals. El Departament de
Medi Ambient i Habitatge, com administració competent portarà a terme la classificació
d’aquestes.
3. Les vies pecuàries o carrerades classificades d’acord amb la Llei 3/1995 de 23 de març de vies
pecuàries s’atendran a les previsions quan a la seva legislació especifica reguladora.
Art 174.

Xarxa hidrològica i hidràulica: torrents i desguassos

1. La definició de la xarxa hidrològica, el seu règim i condicions d'ús i d'ordenació, venen regulats en
aquestes normes, relatiu al Sistema Hidrogràfic. Els diferents elements que conformen el Sistema
Hidrològic es recullen en els plànols d'ordenació.
2. L'aprofitament de les aigües superficials i/o subterrànies es regula pel RD Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei 29/85, d'Aigües i legislació concordant. Això no obstant
qualsevol actuació que les afecti requerirà l’obtenció de llicència municipal i autorització de
l'organisme de conca.
3. D'acord a la legislació sectorial, no pot realitzar-se cap construcció, instal·lació o tanca a una
distància inferior a 5 m de l’aresta exterior de la llera dels torrents i rieres reconeguts als plànols
d’ordenació i en tot cas, segons l’article 9.2 TRLUC, és prohibeix expressament urbanitzar i edificar
en zones inundables. Així mateix, serà preceptiu el permís de l’organisme de conca per a qualsevol
actuació en la zona de policia, és a dir, dins els 100 metres següents a banda i banda de la llera.
Art 175.

Forests, arbredes, matollars i vegetació de ribera

1. Les zones forestals, arbres de marges de finques, matollars i vegetació de ribera es consideren
elements que cal protegir en el seu conjunt ja que constitueixen un patrimoni natural valuós i duen
a terme funcions ecològiques clau. En el plànol de regulació del sòl no urbanitzable s’identifica
específicament les àrees d’interès natural i paisatgístic per la presència de vegetació natural
espontània i forestal.
2. En particular, la tala d’arbres està subjecta a l’obtenció de llicència municipal.
3. Excepcionalment i motivada per motius de seguretat, els serveis tècnics municipals autoritzaran la
tala d’arbres protegits propers a instal·lacions agrícoles o edificacions rurals dins d'ordenació.
4. S'admet l'explotació forestal, sempre que aquesta no comprometi la persistència de la massa
forestal, i compleixi els requeriments de la legislació sectorial. Quan aquesta explotació fos de
caràcter regular o periòdic, la llicència municipal està subjecta a la presentació d'un pla de
tallades.
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5. L’ús existent en l’actualitat, quan aquesta sigui forestal, mata baixa o pastura, serà la referència
utilitzada per determinar la necessitat d’obtenir el permís de tala o rompuda, per part de
l’organisme competent.
6. Protecció específica de les àrees forestals i l’arbrat:
Es protegeixen específicament les zones forestals, tant de port arbori, arbustiu com herbaci, i arbres
identificats en les zones:
- Zona d’especial protecció (PEIN i Xarxa Natura 2000 clau 20b i Connector PTP, clau 20a).
- Zona de protecció preventiva (Riberal, clau 22)
En cas d’obres o d'altres actuacions d'interès general justificat documentalment que afectin àrees
forestals, arbres o arbredes protegides específicament cal trasplantar preferentment o bé, realitzar
una plantació de restitució o compensatòria de les mateixes espècies en el lloc indicat pels serveis
tècnics municipals.
Art 176.

Elements i edificacions d'interès històric, tradicional o paisatgístic

1. Es referencien en els plànols d'ordenació, aquells elements o edificacions que cal preservar o
recuperar, per llur especial interès històric, tradicional i/o paisatgístic.
2. D'acord a l'apartat anterior, l’anomenat “Catàleg de béns protegits” testimonia l’existència
d’elements valuosos del patrimoni que cal preservar per raons històriques, tradicionals i/o
paisatgístiques. Sens perjudici del compliment de les condicions de protecció que en tractar-se
d'edificacions o elements catalogats, es determini en la legislació sectorial i si s’escau, en el pla
especial que ho desenvolupi, la rehabilitació d'aquests edificis o elements ha de respectar el volum
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinada al Catàleg de
béns protegits.
3. Els elements ha protegir en sòl no urbanitzable queden identificats i ubicats en els plànols
d’ordenació, així com en el Catàleg de béns protegits, on, a part de identificar-los, es descriuen i es
regulen segons el tipus de protecció.
4. En les masies i cases rurals es permetrà la divisió horitzontal.
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CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS i SERVEIS TÈCNICS EN EL
SÒL NO URBANITZABLE
Art 177.

Regulació de les construccions. Disposicions generals

1. Les intervencions en el sòl no urbanitzable han d'assegurar el respecte a les condicions naturals i
paisatgístiques de l'entorn, contemplar els imperatius derivats del principi d'ús racional dels recursos i
complir les determinacions relatives a les condicions d'implantació i limitació en l'edificació i ús del
sòl que comporten els elements bàsics del territori definits en aquest POUM, i les determinacions
específiques per a cada zona.
2. D’acord a l’article 47 del TRLUC, en el sòl no urbanitzable únicament es poden autoritzar:
- Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o d’explotació de recursos naturals,
- Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificada
associades a activitats d'explotació agrícola o ramadera,
- La reforma d'edificacions existents incloses en l'Inventari d'altres edificacions en el sòl no
urbanitzable,
- Construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, manteniment i funcionament de les obres
públiques,
- Actuacions especifiques per a activitats o equipaments d'interès públic que s’hagin d’emplaçar
en el medi rural en els supòsits previstos a l’article 47.4 del TRLUC,
- Estacions de subministrament de carburants i prestació d’altres serveis a la xarxa viària.
3. Les edificacions, existents o de nova construcció hauran de disposar d'elements de tractament de
les aigües residuals. La no realització d'un sistema de depuració en les condicions especificades pels
serveis tècnics municipals serà motiu de denegació de la llicència.
4. L'autorització d’obres i usos d'interès públic, s'ajustarà als procediments previstos en els articles 48, 49
i 50 del TRLUC.
Art 178. Condicions generals de construcció, ampliació o reforma d'edificacions destinades a usos
agrícoles o ramaders
1. Les edificacions i/o instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'explotació agrícola,
ramadera o d’explotació dels recursos naturals són les següents:
- Cobert d’eines o cabana:
Petita instal·lació destinada a emmagatzemar eines, petita maquinària, productes i altres
elements relacionats directament amb l'explotació agrícola.
- Magatzem agrícola:
Instal·lació destinada a emmagatzemar eines, maquinària de tot tipus, productes i altres
elements relacionats directament amb l'explotació agrícola o ramadera, i instal·lacions
destinades a l'elaboració familiar i artesanal de productes derivats finals o intermedis de la
pròpia explotació.
- Pous o bombeig:
Instal·lació que conté en el seu interior equips per a la captació i bombeig d’aigua subterrània o
procedent d’estacions precedents.
- Granges:
Allotjaments ramaders destinats a la cria i/o engreix de bestiar en règim d'estabulació.
2. A més de les determinacions específiques del sòl no urbanitzable per a cada zona, si s'escau, en la
tramitació de la llicència d'activitat cal preveure, un sistema de tractament i depuració de les
aigües residuals, admès pels serveis tècnics municipals i garantir el compliment de les condicions
establertes per la legislació sectorial.
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3. Condicions d'edificació:
Les noves edificacions així com les ampliacions o reformes de les existents han d'adequar-se a les
condicions següents:
Ocupació
màxima

Alçada
reguladora
màx. al ràfec

Aigües de la
coberta

Finestres

Cobert d’eines

30 m²

2,50 m

1

no

Magatzem agrícola

800 m²

10 m

1/2

sí a 2 m

Pous o captacions

24 m²

2m

1

gelosia

3.200 m² (1)

5,50 m (2)

1/2

si

Tipologia

Granges

(1) Sostre màxim (dues naus de 100 x 16 m)
(2) En les granges de boví, oví i cabrum l’alçada màxima reguladora al ràfec serà de 7 m. Podran
acceptar -se altres alçades sempre i quan es justifiqui la seva necessitat funcional.
Tipologia

Tancament
exterior

Integració a
l’entorn

Connexió a
xarxa elèctrica

Documentació
mínima

Cobert d’eines

no

no

no

Plànols,
declaració i
fotos

Magatzem agrícola

no

sí

sí

Projecte visat i
direcció d'obra

Pous o captacions

no

no

sí

Plànols,
declaració i
fotos

sí

sí

sí

Projecte visat i
direcció d'obra

Granges

Les determinacions establertes en el quadre anterior s'han d'entendre d'acord amb el redactat que
segueix a continuació:
- Ocupació màxima (en m²). Correspon a l'ocupació màxima admesa en la que no s'hi inclou la
superfície ocupada per elements del Catàleg de béns protegits.
- Alçada reguladora màxima al ràfec (en m). És la dimensió màxima en altura a la que es pot
situar el ràfec.
- Aigües de la coberta. Fa referència al nombre màxim de plans de coberta inclinats que pot tenir
l'edificació.
- Finestres. Estableix la regulació corresponent a la possibilitat o prohibició d'obrir finestres en les
esmentades edificacions, regula el tipus de finestra (en el cas dels pous) i en els magatzems
estableix l'alçada mínima a la que s'ha de situar (s'entén l'ampit inferior de la finestra).
- Tancament exterior: Estableix en quins casos es pot realitzar una tanca exterior i quan no.
Aquesta regulació va en correspondència amb la que s'estableix més endavant.
- Mesures d’integració de l’entorn. Estableix en quins casos es preceptiva la realització de mesures
d'integració en l'entorn de les edificacions.
- Connexió a xarxa elèctrica. Regula la possibilitat o no de connexió a la xarxa elèctrica de les
diferents construccions
- Documentació. Estableix la documentació mínima que cal adjuntar amb la sol·licitud de permís
de cada construcció, diferenciant bàsicament dos nivells: nivell 1 = projecte tècnic visat i
direcció d’obra; nivell 2 = documentació (plànols, declaració, fotografia).
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- Llindars d’ocupació:
a) Els projectes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals previstos a l’article 49 de la Llei
d‘urbanisme, que superin els llindars següents: 500 m² quadrats d’ocupació en planta, 1.000
m² de sostre total o 10 metres d’alçada màxima, han de sotmetre’s al procediment de
l’article 48 de l’esmentada Llei i 57 del Reglament.
b) Les activitats pròpies d’una activitat agrícola i ramadera, podran superar els límits
d’ocupació establerts pel POUM a través de la tramitació d’un Pla especial que estableixi
les condicions d’implantació.
4. Les construccions pròpies d’una activitat rústega hauran de justificar la superfície i volum en relació
amb l’explotació agrària i en el cas que l’explotació estigui formada per més d’una finca, s’haurà
de justificar la ubicació de la construcció.
5. Condicions de localització:
- respecte l'eix del camí se separaran les dimensions mínimes assenyalades en l'article sobre xarxa
viària rural d'aquestes normes i en funció tipus de camí rural de que es tracti.
- respecte elements inventariats al Catàleg de béns protegits se separaran 100 m en general.
- nous volums s’annexaran als preexistents o a distància inferior als 6 m.
- respecte torrents i desguassos principals: se separaran 15 m i en tot cas, fora de la zona
inundable d’acord a l’article TRLUC.
- separació mínima respecte altres llindars: 6 m a les partions de la finca.
- la pavimentació exterior serà majoritàriament permeable i en general no ocuparà una superfície
superior al 50% de la superfície ocupada per l’edificació.
- les construccions no ocuparan una posició dominant en el paisatge.
6. Adequació paisatgística
En general, els paraments exteriors seran d'arrebossat o bloc de formigó, d’acord a l’article 51.1 del
TRLUC. En el cas de coberts d'eines i magatzems agrícoles, no s’utilitzaran colors estranys al paisatge
(blancs, grocs, vermellosos, ...) i en el cas dels primers s’utilitzaran preferentment tonalitats no
estridents i coherents amb el paisatge del lloc. En ambdós casos, caldrà incorporar algun tipus
d’arbrat a l’edificació formant un conjunt d’ocupació sobre el territori similar al model de
colonització tradicional que caracteritzava aquest territori.
Art 179.

Condicions de les noves edificacions o ampliacions d'existents destinades a habitatge rural

1. S'entén per habitatge rural aquell vinculat funcionalment de manera expressa a l'explotació
agrícola o ramadera.
2. Els habitatges en el sòl no urbanitzable hauran de complir les següents condicions:
a) La consolidació, ampliació o construcció ha d'estar forçosament vinculada a una explotació
agrícola o ramadera.
b) La consolidació, ampliació o construcció està condicionada a la inscripció registral de la
indivisibilitat de la finca. En cas que la construcció es vinculi a la titularitat única de terrenys
discontinus que formen una unitat orgànica, caldrà inscriure en el Registre de la Propietat la
inedificabilitat de les altres parcel·les del conjunt.
c) En les finques que compleixin la condició de finca mínima i tinguin un habitatge rural, podrà
autoritzar-se l'ampliació de l'habitatge existent com a ampliació del programa familiar, sense
segregar la finca original, sempre que es justifiqui per estrictes necessitats de l'explotació agrícola
o ramadera i que el nou habitatge es configuri constituint un conjunt arquitectònic composat
amb l'edificació preexistent, bé reformant cossos d'edificació annexes, o bé conformant un nou
volum junt a l'actual.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 108

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

3. Condicions de l'edificació:
- superfície edificable: 200 m2 per habitatge (incloent preexistent). No es compten els magatzems
i altres construccions auxiliars.
- alçada màxima: 7 m al ràfec o forjat,
- nombre de plantes: Baixa i una planta pis
- límit d’habitatges per explotació i parcel·la : 2 habitatges
4. Condicions de localització:
- nous volums s’annexaran als preexistents o a distància inferior als 6 m,
- respecte l'eix del camí se separaran les dimensions mínimes assenyalades en l'article sobre xarxa
viària rural d'aquestes normes i en funció tipus de camí rural de que es tracti.
- respecte torrents i desguassos principals: se separaran 15 m, i en tot cas, fora de la zona
inundable, d’acord a l’article 9.2 TRLUC,
- separació mínima respecte altres llindars: 5 m a les partions de la finca i altres,
- les construccions no ocuparan una posició dominant en el paisatge.
5. Adequació paisatgística:
- La tipologia constructiva, materials han de ser coherents a la zona on s’ubicarà l’edificació,
d’acord a l’article 51.1 del TRLUC i no s’utilitzaran colors estranys al paisatge (blancs, grocs,
vermellosos, ...).
- Cal incorporar algun tipus d’arbrat a l’edificació formant un conjunt d’ocupació sobre el territori
similar al model de colonització tradicional que caracteritzava aquest territori. El projecte
constructiu, d’ampliació o reforma adjunt a la sol·licitud de llicència ha d’especificar-ne les
característiques.
Art 180. Condicions de les edificacions incloses a l'Inventari d'altres edificacions en el sòl no
urbanitzable
1. Les edificacions d'ús d'habitatge identificades a l'Inventari d'altres edificacions en el sòl no
urbanitzable específicament reconegudes en el plànol de regulació i ordenació del sòl no
urbanitzable podran mantenir el seu ús, i en tot cas, realitzar reformes, en les condicions que preveu
la Disposició Transitòria sisena del RLU, segons els apartats 1 i 2.
2. Les instal·lacions d'ús diferent al d'habitatge identificades a l'Inventari d'altres edificacions en el sòl
no urbanitzable podran mantenir el seu ús, i en tot cas, realitzar reformes, en les condicions que
preveu la Disposició Transitòria setena del RLU.
3. El respecte al volum edificat preexistent i la composició volumètrica original, es faran en base a les
determinacions de l'Inventari.
Art 181.

Regulació de les edificacions d'interès públic. Condicions de les edificacions i instal·lacions
vinculades a obres públiques

1. Es podrà autoritzar les construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, manteniment i servei de
les obres públiques en el sòl no urbanitzable, d'acord al que preveu l’article 47.6 d) del TRLUC.
2. En la sol·licitud de llicència cal justificar-ne la necessitat, la inexistència de riscos i indicar la
localització i les mesures correctores previstes per tal de preservar les condicions naturals, l'equilibri
ecològic i els valors paisatgístics.
3. L’ajuntament pot no autoritzar aquestes instal·lacions si malgrat tot es considera que afecten
greument algun d'aquests valors.
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Condicions de les edificacions i instal·lacions d’interès públic

1. Sols es podran autoritzar les edificacions i instal·lacions d’interès públic, referenciades en els
apartats a, b, c i d de l’article 47.4 del TRLUC, segons el procediment previst a l'article 48 del TRLUC, i
sempre que es compleixin les disposicions generals per al sòl no urbanitzable i les específiques de
cada zona.
2. Les edificacions i instal·lacions d’interès públic es poden tramitar a través d’un pla especial o amb
la presentació de la documentació següent, exposada durant 1 mes a informació pública:
a. Una memòria justificativa sobre:
-

l'interès públic de l’actuació, la coherència i adequació a les determinacions de la
zona,

-

la inexistència de riscos derivats sobre l’entorn i els valors agrícoles i ecològics,

-

la necessitat de l’emplaçament en relació a la inexistència de sòl urbà en les
proximitats, on seria admès l’ús sol·licitat,

b. les condicions formals, tècniques i volumètriques de la edificació,
c. les mesures correctores dels impactes derivats i la integració ambiental de les instal·lacions,
d. les condicions d’ordenació dels accessos, instal·lacions complementàries i serveis,
e. les mesures d'adequació per al compliment de la normativa de prevenció d'incendis,
f. el tràmit d’avaluació d'impacte ambiental, si s’escau, d’acord a la legislació sectorial,
g. altres requeriments establerts a l’article 48 del TRLUC.
3. Condicions d’edificabilitat:
- superfície edificable: 500 m2 (incloent preexistent, si n'hi hagués). La major dimensió es justificarà
pel programa funcional i la justificació de la integració en el paisatge del territori de l'entorn.
- alçada màxima: 7 m al darrer ràfec o forjat,
- nombre de plantes: baixa i una planta pis
- en tot cas, d’acord a l’article 47.4 a) del TRLUC, les obres i instal·lacions seran les mínimes i
imprescindibles per a l’ús referit.
4. Condicions de localització:
- parcel·les superiors a 1,5 Ha,
- respecte l'aresta exterior del camí: se separaran 10 m,
- respecte torrents i rieres: se separaran 25 m i en tot cas, fora de la zona inundable,
- respecte veïns: se separaran 10 m a les partions de la finca,
- ubicació no dominant en el paisatge.
5. En el supòsit que s'exhaurís l’interès públic, l’Ajuntament en el marc de la Llei 20/2009 pot no renovar
la llicència d'activitat i incoar la restitució a l’estat previ del sòl afectat per l'actuació.
Art 183.

Estacions de subministrament de carburants i prestació d’altres serveis a la xarxa viària.

1. S’admet la instal·lació de noves estacions de subministrament de carburants i prestació d’altres
serveis a la xarxa viària dins de l’àrea d’afecció de les carreteres A-2, N-IIa, C-233, LV-3341 en els
espais següents:
- A-2: en tot els seu traçat, preferentment a l’entorn de zones industrials.
- N-IIa: radi de 200 m al voltant de les zones urbanes i industrials.
- C-233: radi de 200 m al voltant de les zones urbanes i industrials.
- LV-3341: radi de 200 m al voltant de les zones urbanes i industrials.
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2. El projecte constructiu ha de contemplar específicament les mesures de prevenció de la
contaminació lumínica en horari nocturn així com d'adequació paisatgística per les parts posterior i
lateral de l'activitat, amb pantalla vegetal arbrada de fulla perenne.
Art 184.

Condicions de les tanques

1. S’admet la instal·lació de tanques per a granges i habitatges rurals amb un valor cadastral superior
als 12.000 euros i infraestructures de velocitat alta.
2. Requisits de les tanques:
- Coloració: verd fosc (RAL 6005) o metàl·lica galvanitzada.
- Alçada màxima: 1,80 m visible (el seto pot tenir una alçada màxima de 1,20 m).
- Suports tanca: metàl·lic verd fosc (RAL 6005) o en fusta o RTI.
- Llum mínima de la reixa: 5 x 5 cm.
- Distància màxima a l’element tancat: 7,00 m, excepte si es justifica per requeriment d’activitat.
- Distància a camins: segons article de la xarxa rural d’aquestes Normes.
3. Es prohibeixen expressament a tot el terme municipal les tanques extraplomades a l’exterior de la
parcel·la i les que contenen elements punxants, perillosos o metàl·lics corrosius oxidables.
Art 185.

Regulació de les Infraestructures i serveis tècnics. Criteris generals

1. La implantació o la reforma d’infraestructures lineals al territori (carreteres, línies de transport
d’energia, etc.) i serveis tècnics que consolidin o suposin l’aparició d’una barrera física o travessin la
xarxa hidrològica, hauran de tenir en compte mesures correctores per assegurar la permeabilitat
biològica.
2. Les línies de subministrament i xarxes de transport de matèria i energia, qualsevol que sigui el règim
jurídic de la seva prestació, s’han d’establir preferentment en les immediacions de la zona
d’afecció de les carreteres que transcorrin pel terme municipal.
3. En tot cas, el promotor del Projecte ha d’aportar a l'ajuntament còpia del Projecte constructiu,
plànols adjunts i estudi d'impacte ambiental.
4. Per a obra civil no especificada que inclou moviments de terra, seran d’aplicació els criteris de
restauració i adequació per a les infraestructures viàries i lineals.
Art 186.

Condicions de les infraestructures viàries i lineals

1. A la fase prèvia del projecte (exposició pública) cal determinar els indrets que seran destinats a
abocador de terres en base a la proximitat d’activitats extractives inactives o en desús, o altres
intervencions sobre el medi físic que puguin ser objecte de restauració.
2. Els abocadors, préstecs de terres i parcs de maquinària s’han de situar en els espais de menor valor
ambiental i d’una qualitat i fragilitat visual més baixa.
3. Les obres de drenatge, si n’hi ha, s’han d’adaptar a la protecció de la fauna de forma que la
inclinació de les parets no superi els 30º de pendent. Quan sigui necessària la construcció de pous
de caiguda vertical, cal tancar l’entrada amb reixa horitzontal de llum inferior a 15 mm.
4. Determinacions a les que s'hauran de subjectar, de forma els projectes respecte les infraestructures
viàries i lineals. Les determinacions tenen en general caràcter indicatiu i seran preceptives en els
llocs i en els projectes de major impacte i que afectin als espais de major sensibilitat paisatgística
del municipi de Bellpuig:
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4.1. Condicions d’execució i restauració (terraplens, desmunts, abocador de terres i préstecs):
- Delimitació estricta dels perímetres afectats per l’obra (traça, abocadors, préstecs,
camins, parc de maquinària, etc.): amb tanca plàstica visible.
- Terra vegetal:

∙
∙
∙
∙
∙

Retirada prèvia per a ús posterior en els treballs de restauració.
Abassegaments de 1,5 m d’alçada màxima, i 12 mesos de durada màxima.
Evitar el trànsit de maquinària pesada per sobre els abassegaments.
Una sembra i un adobat semestral.
Extensió mínima de 30 cm sobre les noves morfologies.

4.2. Adequació paisatgística:
- No deixar arestes vives a la coronació dels talussos i desmunts.
- Els abocadors no poden destacar per damunt la lineal de l’horitzó i els talussos han de ser
amb baix pendent i sense vèrtexs i escalonats.
4.3. Integració vegetal:
- Plantacions amb arbrat i arbust autòcton:
a la base dels terraplens: arbres de > 1’5 m alçada.
en els terraplens: arbres de < 1’5 m i arbusts a raó de 0,4 peus/ Ha (60% coberta),
en pantalla: en forma irregular i en dotacions de 0’15 peus/ m2 (separació de 44,5 m) en arbres i de 0,18 peus/ m2 (separació de 2 m) per arbusts.
∙ Moment de les plantacions: gener- febrer.
∙ Recs: 5 en total, 1 cada mes d’abril a agost (Arbres > 1’5 m: 50 l/ rec; arbres < 1’5
m + arbusts > 0,7 m: 25 l/ rec; arbusts < 0,7 m: 10 l/ rec).
∙ Manteniment inicial: revisió als 6, 11, 16 i 23 mesos i reposició de marres a partir
de l’hivern posterior a plantació.
- Hidrosembra:
∙ 15% mínim d’espècies autòctones.
∙ Moment: posterior a plantacions. 2ª quinzena octubre - novembre/ febrer 1ªquinzena març.
∙ Recs: si germinació és dubtosa 1-2 entre juny i octubre, en pluja fina, evitant
argalls, a primera/ última hora del dia i sense vent.
∙ Manteniment: als 3 mesos, mostreig de 1m2/ 100m2 i reposició per sota del 50%
de cobertura.

∙
∙
∙

4.4. Condicions de les tanques:
- Alçada màxima: 1,25 m.
- Suport: RTI (roll tornejat de fusta).
- Llum mínima de la reixa: 8 x 6 cm.
- Coloració: verd fosc.
- No pot contenir elements opacs, dotar-se d’elements punxents o extraplomar-se endins o
enfora.
4.5. Projecte constructiu ha de detallar:
- Pressupost detallat de les mesures de restauració, plànols i Plec de Prescripcions de les
mesures correctores i Programa de Vigilància Ambiental,
- Localització dels abocadors,
- La instal·lació de pantalles acústiques d’almenys 2,5 m d’alçada en tots els trams de la
traça amb habitatges o altres edificacions d’ús permanent a distància inferior a 100 m,
- La restitució a l’estat natural previ dels trams de via o carretera que eventualment
quedessin fora d’ús per alteracions del traçat.
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4.6. A la fi de les obres, cal preveure:
- Neteja general.
- Restauració de les zones pròximes per a l'ús anterior.
- Restauració dels camins utilitzats.
Art 187.

Condicions de les línies aèries o soterrades de transport de matèria o energia

1. En cas d'haver-se de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies elèctriques d'alta o mitja tensió,
oleoductes, gasoductes, línies telefòniques, etc, aquestes es canalitzaran i s'ordenaran
conjuntament amb les existents, preveient corredors al llarg de les infraestructures de comunicació
o per aquells terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística d'aquests sòls. Els
traçats seran preferentment soterrats.
2. Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats es redactaran Plans Especials.
Caldrà incorporar en aquests instruments de Planejament estudis de traçats alternatius que
justifiquin la solució menys lesiva al medi. Alhora caldrà establir el tipus de tractament de la
vegetació i l'arbrat existent en els àmbits de protecció definits per la legislació sectorial vigent amb
la finalitat de reduir l'impacte paisatgístic. Està prohibida la utilització d'herbicides, ja que tots els sòls
necessiten una protecció del mantell vegetal apropiada en cada cas. També resten prohibits els
dissenys de torre que potencialment comportin riscos d’electrocució de les aus
3. El traçat de noves línies, l'adequació o el trasllat de les existents requerirà el tràmit d’avaluació
d'impacte ambiental en els termes en què es recull a la Llei 6/2001.
Art 188.

Condicions de les instal·lacions de subministrament d'aigua, gas i tractament d'aigües

1. Les instal·lacions de dipòsit, retenció o elevació de líquids o gasos i les edificacions
complementàries que les acompanyin han de preveure criteris d'integració ambiental i
arquitectònica mitjançant soterrament o pantalla vegetal. L'espai lliure necessari per a la
funcionalitat de les instal·lacions ha de tenir en compte igualment criteris adequats d'integració
paisatgística i restauració.
2. El desenvolupament d'instal·lacions o la legalització de les existents, es farà mitjançant pla especial
o Projecte d'Urbanització, on es contempli la necessitat, l'àmbit d'ocupació, l'estudi d'almenys tres
alternatives de localització i l’elecció justificada en funció del menor impacte en el paisatge, amb
solució de les contradiccions que es puguin plantejar i la restauració del medi afectat.
Art 189.

Condicions de regulació d’obres hidràuliques per a regadiu

1. La construcció d’un embassament de rec requereix l’obtenció de llicència municipal, sens perjudici
de l’informe favorable d'altres organismes competents en la matèria.
2. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’un plànol de localització, seccions i alçat, amb indicació de la
sortida d’aigües amb filtre de graves o altre sistema que asseguri la sortida d’aigua sense materials
en suspensió i preveure un sistema de protecció dels amfibis (rampes de fusta o pedres amb
pendent inferior al 10% i disseny del fons amb cubeta a cota inferior a la de sortida) que asseguri la
persistència d’aigua en el buidatge.
Art 190.

Condicions de les instal·lacions de telecomunicacions i estacions de telefonia mòbil

1. L’ordenació sobre la localització de les instal·lacions de telecomunicacions, radioemissors i
estacions de telefonia mòbil s’atendrà als criteris establerts al Decret 148/2001, al Reial Decret
1066/2001, la jurisprudència apareguda fins al moment i la Recomanació del Consell 1999/519/CE,
de 12 de juliol, relativa a l'exposició al públic en general a camps electromagnètics.
2. Les instal·lacions de telecomunicacions i estacions de telefonia mòbil poden instal·lar-se en les
zones amb qualificació urbana o industrial.
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3. La instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil fora dels espais específicament previstos,
requerirà de la tramitació administrativa establerta en per la Comissió Sectorial per al
Desplegament de les Infraestructures de Radiocomunicació.
4. La antenes de telefonia mòbil i altres instal·lació d’infraestructures de radiocomunicació en sòl rural
s’ajustaran a allò que estableixi el Pla d’Ordenació Ambiental de les Infraestructures de
Radiocomunicació de l’Urgell (POAIR).
5. Les antenes de telefonia mòbil són considerades com una actuació específica d’interès públic ja
planificada sectorialment, pel que s’hauran de tramitar d’acord als articles 48 del TRLUC i 57 del seu
Reglament.
6. Qualsevol instal·lació nova o modificació substancial de l’actual s’haurà d’atenir a les millors
tecnologies disponibles (MTD) existents, d’acord amb la normativa europea vigent i la Llei 20/2009.
7. Segons l’establert en l’article 30 de la Ley General de Telecomunicaciones i l’article 59 del
Reglamento aprovat pel Real Decreto 424/2005, l’Administració pública fomentarà la celebració
d’acord voluntaris entre operadores per la ubicació compartida y el ús compartit d’infraestructures
situades en bens de titularitat pública o privada.
8. L’ajuntament haurà de complir amb el Orden ITC/3538/2008, mitjançant la qual s’aprova el model
e comunicació al que han d’ajustar-se les diferents Administracions Públiques.
9. En l’apartat d’Annexes d’aquestes normes es regula de forma més detallada aquest tipus
d’instal·lacions amb la inclusió de l’Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament de
instal·lacions de radiocomunicació.
10. La normativa general d’aplicació
telecomunicacions es la següent:

per

als

diferents

aspectes

de

les

instal·lacions

de

a) Instal·lacions Radioelèctriques i Dret dels operadors a la ocupació del domini públic:
- Ley 32/2003, Llei General de Telecomunicacions sobre la explotació de les xarxes i la prestació
dels serveis de comunicacions electròniques.
- Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicació electròniques, el
servei universal i la protecció dels usuaris aprovat pel Real Decreto 424/2005.
- Real Decreto 1066/2001, pel qual s’aprova el Reglament que estableix les condicions de
protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a els emissions radioelèctriques i mesures
de protecció sanitària front a emissions radioelèctriques.
b) Característiques de les xarxes públiques de comunicacions electròniques en els instruments de
planificació urbanística:
- UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 1: Canalizaciones subterráneas.
- UNE 133100-2: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 2: Arquetas y cámaras de registro.
- UNE 133100-3: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 3: Tramos interurbanos.
- UNE 133100-4: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 4: Líneas aéreas.
- UNE 133100-5: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 5: Instalación en fachada.
c) Infraestructures de telecomunicacions en els edificis:
- Real Decreto-Ley 1/1998, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis
de telecomunicacions (modificat per l’article 5 de la Ley 1/2005, de Medidas urgentes para el
Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberación de la Televisión por Cable y Fomento del
Pluralismo), i el seu Reglament.
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CAPÍTOL 5. CONDICIONS GENERALS DE PROTECCIÓ EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Art 191.

Regulació general dels usos

1. Els propietaris de sòl classificat com a no urbanitzable tenen dret a fer servir la propietat i gaudir-ne
de conformitat amb la naturalesa dels terrenys, tot destinant-los a finalitats agrícoles, ramaderes,
cinegètiques o altres vinculades a l'ús racional dels recursos naturals, i dins els límits que estableixen
les lleis i el planejament.
2. Independentment d'allò previst per a cada zona del sòl no urbanitzable, són incompatibles i hi
queden prohibits aquells usos que impliquin una transformació en la destinació o la natura d'aquest
sòl, o lesionin o impedeixin la consecució dels valors i finalitats esmentades i específiques per a
cada zona.
3. L'establiment de qualsevol ús autoritzable comporta l'obligació d'adoptar les mesures necessàries
per evitar la degradació del medi natural i aconseguir la integració en l'entorn amb previsió
expressa de la captació d'aigua potable, el sistema de depuració d'aigües residuals, les mesures
contra incendis, la idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les comunitats naturals i
vegetació autòctona.
Art 192.

Regulació general dels usos admesos en el sòl no urbanitzable

1. El règim d’ús del sòl no urbanitzable es regula a l’article 47 del TRLUC i als articles 46 fins al 56 de la
Secció primera del Capítol V del RLU.
2. L’article 2.6 del PTP regula les actuacions que es poden autoritzar en el sòl de protecció especial.
3. El present POUM regula, pels tipus de sòl no urbanitzable que defineix, el grau de compatibilitat o
incompatibilitat de les actuacions possibles dins dels usos generals admesos per la Llei d’urbanisme.
En el cas dels usos condicionats, s’adjunta una relació de condicionaments al final de les taules que
segueixen a continuació:
a) Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals (art. 55 del TRLUC):
Protecció
preventiva
(Agrícola)

Protecció
territorial

Clau 22

Clau 21

Clau 20b

(1) i (2)

incompatible

incompatible

Cases de pagès o establiments
d’agroturisme

(1)

(5)

(5)

Allotjament rurals

(1)

(5)

(5)

Activitats de turisme en el lleure

(1)

(5)

(5)

Activitats de restauració

(1)

incompatible

incompatible

(1) (2)

incompatible

incompatible

Zona del SNU

Habitatge familiar

Establiment hoteler, amb l’exclusió de la
modalitat d’hotel apartament (d’acord
amb l’art. 55.1 RLU)
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b) Actuacions específiques d’interès públic:
Protecció
preventiva
(Agrícola)

Protecció
territorial

Clau 22

Clau 21

Clau 20b

Activitats col·lectives de caràcter
esportiu, cultural, d’educació en el
lleure i d’esbarjo (d’acord amb l’art.
47.1.a RLU)

(3)

(3)

(6)

Equipaments i serveis comunitaris que
estiguin vinculats funcionalment al
medi rural (d’acord amb l’art. 47.1.b
RLU)

(3)

(3)

(6)

Infraestructures pròpies del sistema
urbanístic de comunicacions (d’acord
amb l’art. 47.1.c RLU)

(3)

(3)

(6)

Instal·lacions i obres necessàries per a
serveis tècnics (d’acord amb l’art.
47.1.d RLU)

(3)

(3)

(6)

Protecció
preventiva
(Agrícola)

Protecció
territorial

Protecció
Especial

Clau 22

Clau 21

Clau 20b

compatible

compatible

(5)

Construccions - instal·lacions
destinades a la criança d’animals
(d’acord amb l’art. 48.1.a RLU)

(4)

(4)

(5) (7)

Construccions - instal·lacions
destinades al conreu d’espècies
vegetals (d’acord amb l’art. 48.1.a RLU)

(4)

(4)

(5) (7)

Construccions destinades a la guàrda
de maquinària o estris (d’acord amb
l’art. 48.1.b RLU)

(4)

(4)

(5)

Construccions destinades a
l’emmagatzematge o elaboració de
productes de/per a la pròpia
explotació agroramadera (d’acord
amb l’art. 48.1.c RLU)

(4)

(4)

(5)

Construccions destinades a
l’emmagatzematge, o prestació de
serveis propis dels centres de jardineria
(d’acord amb l’art 48.1.d RLU)

(4)

(5)

(5)

Allotjaments de temporers rurals
(d’acord amb l’art. 50.2.a RLU)

(4)

(5)

(5)

compatible

compatible

(5)

Zona del SNU

Protecció
Especial
Clau 20a

c) Activitats agrícoles, ramaderes o forestals:

Zona del SNU

Represa d’activitats rústiques

Habitatges familiars rurals (d’acord
amb l’art.50.2.b RLU)
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d) Activitats d’explotació de recursos naturals:
Protecció
preventiva
(Agrícola)

Protecció
territorial

Clau 22

Clau 21

Clau 20b

Activitats d’explotació de recursos
naturals (d’acord amb l’art. 49.1 RLU)

(3)

(3) (7)

(3) (7)

Primer tractament – selecció de recursos
naturals (d’acord amb l’art. 49.2 RLU)

(3)

(3) (7)

(3) (7)

Protecció
preventiva
(Agrícola)

Protecció
territorial

Protecció
Especial

Clau 22

Clau 21

Clau 20b

Càmpings o àrees d’acampada
autoritzada

(2)

incompatible

incompatible

Serveis associats als càmpings o àrees
d’acampada autoritzada

(2)

incompatible

incompatible

Zona del SNU

Protecció
Especial
Clau 20a

e) Establiments de turisme rural (art. 51 RLU):

Zona del SNU

Clau 20a

(1) Compatible sempre i quan aquestes edificacions rurals hagin estat incloses en el Registre de
masies i habitatges rurals definit en aquestes Normes urbanístiques i aquest ús estigui previst
expressament per a dites edificacions en les fitxes del citat registre.
(2) Condicionat a l’aprovació d’un pla especial urbanístic amb els requisits previstos en l’article 51.2
del RLU.
(3) Les noves actuacions restaran condicionades a l’aprovació d’un pla especial urbanístic que
estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació de l’activitat i les instal·lacions.
(4) En el cas de trobar-se en alguna de les situacions descrites en l’article 48.2.a del RLU, es requereix
que, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència urbanística municipal, o bé s’aprovi un pla
especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació de les construccions i les
instal·lacions, o bé s’aprovi el corresponent projecte d’acord amb el procediment previst en l’article
48 de la Llei d’urbanisme i en l’article 57 d’aquest Reglament.
(5) És admissible la implantació d’actuacions que aporten valor al sòl no urbanitzable, pel fet d’estar
associades a la gestió i millora del territori rural, com és el cas de les edificacions i instal·lacions
pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural, les
instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural i d’altres assimilables.
Hauran d’ajustar-se a la parcel·lació i la morfologia de l’espai.
(6) La implantació d’equipaments i instal·lacions d’interès públic que han de situar-se en el medi rural
o que la llei permeti que s’hi situïn, com ara: depuradores, plantes de tractament de residus, parcs
solars, parcs eòlics i d’altres equipaments assimilables, restarà condicionada a la justificació de la
inexistència d’alternatives raonables de localització fora del sòl de protecció especial. En aquest cas,
caldrà l’aprovació d’un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions
d’implantació de l’activitat i les instal·lacions. Aquestes hauran d’ajustar-se a la parcel·lació i la
morfologia de l’espai i, en tot cas, sempre serà preferible la reutilització d’edificacions existents.
(7) La implantació d’actuacions que no aporten valor al sòl no urbanitzable, perquè no
contribueixen a la gestió i millora del territori no urbanitzat, natural o agrari, ja que aquest els
proporciona únicament un espai d’ubicació i, per tant, les edificacions són sovint assimilables a les
d’ús industrial, com és el cas de les edificacions per agricultura intensiva i les granges i les activitats
extractives, no és admissible en sòl de protecció especial si hi ha alternatives raonables d’ubicació
en altres sòls no protegits. No s’autoritzaran noves edificacions en sòl de protecció especial si
existeixen alternatives de reutilització d’edificacions existents en desús.
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Regulació de l’ús extractiu

1. Es considera ús extractiu les activitats d’aprofitament d’aigua i minerals superficials i profunds.
2. Les activitats d’explotació d'àrids i terres tindran sempre caràcter temporal.
3. L’ús extractiu de qualsevol tipus està subjecte a llicència municipal, la qual resta condicionada a la
prèvia obtenció de l’autorització preceptiva per part de l’organisme competent i en el cas d'àrids i
terres, al Programa de Restauració aprovat que ha de garantir el principi de restauració integrada, i
el dipòsit de la fiança.
4. Sens perjudici dels anteriors articles, l'ús extractiu es sotmet a l'article 50.1 de TRLUC, de forma que el
projecte d'activitat s'han de sotmetre a informació pública per l'ajuntament i a informe de la
comissió territorial d'urbanisme que ha d'emetre en dos mesos.
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CAPÍTOL 6. ÀMBITS DE PLANEJAMENT ESPECIAL EN SÒL NO URBANITZABLE
Art 194.

Regulació dels Plans Especials Urbanístics

1. A més dels plans especials definits i previstos per aquest POUM, podran desenvolupar-se plans
especials sempre que no modifiquin l'estructura general i orgànica d'aquest Pla i que no
contradiguin les seves Normes bàsiques.
2. Els plans especials urbanístics desenvolupen, completen o complementen les determinacions del
planejament urbanístic general, en qualsevol classe o categoria de sòl o, si s’escau, en diverses
classes i categories de sòl simultàniament, amb l’objecte de preveure la implantació de sistemes
urbanístics generals i locals o d’assolir alguna o diverses de les finalitats a què fa referència l’article
67.1. del TRLUC.
3. Els plans especials urbanístics no poden substituir en cap cas el pla d’ordenació urbanística
municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la
classificació del sòl, però sí que poden modificar-ne la qualificació per aconseguir l’objectiu legal
que en justifica l’aprovació.
4. Els plans especials urbanístics han d’ésser sempre compatibles amb el planejament urbanístic
general. A aquests efectes, es consideren compatibles amb el planejament urbanístic general, i no
se’n requereix la modificació prèvia, els plans especials que estableix l’article 68.4 de TRLUC.
Art 195.

Plans Especials Urbanístics

1. Aquest Pla delimita i reconeix els següents Plans Especials (PEU) en sòl no urbanitzable:
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
Propietat

Superfície

PEU 01

Nom

Arenes Bellpuig

829.982,05 m²

PEU 02

Arenes Bellpuig

4.611,19 m²

PEU 03a

Arenes Bellpuig

101.514,32 m²

PEU 03b

Arenes Bellpuig

124.618,56 m²

PEU 04

Camp de Pitch and Putt

101.278,63 m²

PEU 05

Pla del Bosc

PEU 06

Convent de Sant Bartomeu

PEU 07

Circuït de Motocròs de Catalunya

TOTAL

59.628,82 m²
7.031,02 m²
108.693,79 m²
1.337.358,38 m²

2. Objecte.
L’objecte d’aquest Plans Especials Urbanístics es la delimitació de sectors que incloguin les activitats
i usos que actualment es desenvolupen en el sòl no urbanitzable que siguin compatibles amb els
usos autoritzables en sòl no urbanitzable, i que per emplaçament aïllat i separat del sòl urbà i
urbanitzable del municipi, requereixen d’una regulació autònoma i específica pel ús i activitat que
s’hi desenvolupa.
Les activitats que no siguin compatibles amb el usos autoritzables en sòl no urbanitzable, no
quedaran delimitades com a plans especials, però si estan legalment implantades restaran en
situació de volum disconforme, i es podran autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació
d’acord amb l’article 108 del TRLUC.
Els Plans Especial relacionats en el punt anterior queden delimitats en els corresponents plànols
d’ordenació.
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3. Desenvolupament dels Plans especials.
L’objectiu per al desenvolupament d’aquest tipus de plans es regular els usos actuals i permetre els
ajustos adients pel correcte i legal funcionament, de manera que quedi extingit el mateix en cessar
l’activitat actual, per passar a formar part del sòl no urbanitzable on està emplaçat.
4. Regulació dels Plans especials.
Els Plans Especials Urbanístics queden regulats amb caràcter normatiu en les Fitxes urbanístiques de
cada sector (Annex I) on s’especifiquen els paràmetres generals.
Els plans especials urbanístics afectats per la inundabilitat del “Fondo de la Coma” (PEU-03, PEU-04 i
PEU-05), hauran de ser compatibles amb el punt següents:
a) La necessitat d’adequar-se, en tot cas, al punt 5 del RD 9/2008, d’11 de gener (en zona de
policia de lleres), i a l’article 6 i les DT 1a i 2a del RLLU.
b) La necessitat de respectar la zona de servitud de 5 m d’amplada.
c) La necessitat de disposar, per a l’execució de les obres corresponents a al proposta
d’implantació de l’Estudi d’inundabilitat, de l’autorització prèvia de la CHE.
d) La necessitat de que les obres corresponents a la proposta d’implantació de l’Estudi
d’inundabilitat constitueixin una càrrega d’urbanització d’aquests sectors.
5. Regulació de l’ampliació i rehabilitació de les edificacions existents
S’autoritzaran obres de conservació, de millora de l’edificació existent i d’ampliació de la
producció, sempre que no suposin una ampliació de llurs instal·lacions (o de la superfície edificada)
superior al 15% de l’actual existent, sense que cap cas pugui representar una ocupació superior al
60% de la superfície del sector delimitada en aquest POUM.
L’adequació a les normes mediambientals, i en concret la depuració dels abocaments, serà
condició necessària per l’ampliació i/o regulació de l’activitat i la minimització de l’impacte amb
plantació d’arbrat, serà obligatòria.
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Definició

1. El concepte de sistema es defineix com el conjunt dels elements d’interès general que, relacionats
entre si, configuren l’estructura general i orgànica del territori i son determinants per a assegurar el
desenvolupament i funcionament urbà.
2. La consideració de sistema implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i la necessitat
d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes d’allò que disposa el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Art 197.

Tipus de sistemes

El POUM defineix els següents sistemes:
a) Sistema de comunicacions:
-

Sistema viari

-

Sistema ferroviari (clau F)

b) Sistema d’espais oberts:
-

Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau ZV)

-

Sistema general d’espais lliures (clau SG-V)

-

Sistema hidrogràfic (clau H)

c) Sistema d’equipaments i serveis tècnics:

Art 198.

-

Sistema d’equipaments comunitaris (clau E)

-

Sistema d’infraestructures de serveis tècnics i mediambientals (clau ST)

-

Habitatge dotacional públic (clau D)

Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes

1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació.
2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que podran ser
de titularitat privada en els següents casos:
-

quan ho determini aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o el planejament derivat
que el desenvolupi.

-

quan el sistema en qüestió estigui en funcionament abans de l'aprovació inicial del Pla i la
seva titularitat i objectius siguin concordants amb les determinacions assenyalades per
aquest Pla.

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i d’ús públic en règim
de concessió administrativa, o altre règim equivalent, sempre que aquesta forma de gestió sigui
compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics del Pla.
Art 199.

Desenvolupament de sistemes

1. En el sòl urbà la cessió de terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia a l’edificació.
Igualment, l’obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis existents és obligatòria i gratuïta
quan es compensa pels aprofitaments diferencials previstos pel planejament. Els terrenys reservats
per a jardins, places, equipaments i serveis tècnics són de cessió obligatòria i gratuïta quan estiguin
inclosos en el marc d’un polígon d’actuació assenyalat pel POUM .
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2. En el sòl urbanitzable delimitat, els terrenys que a l’interior dels sectors de planejament parcial
corresponguin tant a sistemes generals com locals, seran de cessió gratuïta i obligatòria, la qual es
materialitzarà en el moment establert per la legislació urbanística dintre del procés regulat del
desenvolupament urbanístic de l’actuació.
3. En el sòl no urbanitzable, els terrenys destinats al sistema general d’espais lliures i els destinats a
serveis tècnics s’obtindran a traves d’expropiació forçosa per part de l’administració actuant.
Art 200.

Desenvolupament del Pla respecte als sistemes generals

1. El desenvolupament de les determinacions del Pla sobre els sistemes es podrà fer mitjançant plans
parcials, quan aquests estiguin relacionats amb sectors de sòl urbanitzable o per mitjà d’un pla
especial en qualsevol classificació de sòl.
2. La regulació més detallada dels sistemes es podrà fer mitjançant plans especials, siguin temàtics,
siguin per àmbits territorials concrets.
Art 201.

Gestió i execució dels sistemes

1. Per a la gestió i per a l’execució dels sistemes, així com per la seva adquisició, es procedirà segons
el règim urbanístic del sòl en què se situïn, d'acord amb el que es determina en el present article i
altres concordants d'aquestes Normes i d'acord amb la legislació urbanística vigent.
2. Els terrenys qualificats com a sistemes per aquest POUM seran adquirits per l'Administració actuant
per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la legislació urbanística
vigent i d'acord amb aquest POUM, o per expropiació forçosa.
3. El cost d'adquisició d'aquests terrenys i l'execució dels sistemes podrà ser repercutit segons sigui
procedent, entre els propietaris afectats del sector de planejament o polígon d’actuació, o
mitjançant la imposició de contribucions especials a aquells propietaris que resultin especialment
beneficiats de la millora.
4. En els sòls qualificats de sistemes d'equipaments comunitaris i d’infraestructures, un cop siguin de
titularitat pública, podran atorgar-se concessions administratives o altre procediment anàleg per a
la construcció i per a l’explotació d'aquests sistemes, en les condicions i en el procediment
legalment establerts, i d'acord amb les determinacions definides en aquest POUM.
5. Independentment de la tramitació i de l’aprovació d'aquells instruments de planejament i/o
execució, que es requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes, les construccions,
les instal·lacions, les edificacions i altres activitats que puguin situar-se d'acord amb aquest POUM
en els sòls qualificats de sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes, estaran subjectes
en qualsevol cas, i sense perjudici d'altres autoritzacions i/o procediments que es requereixin, a
l'obtenció de la corresponent llicència municipal.
Art 202.

Valor urbanístic dels sistemes

1. El valor urbanístic dels sistemes es determinarà d'acord amb els criteris fixats a la legislació
urbanística catalana i de conformitat amb el que estableix la Llei del règim del Sòl i Valoracions
(LSV).
2. El valor urbanístic que correspondrà als sistemes generals adscrits a un sector de planejament
parcial serà l'aprofitament mitjà del sector acumulat a les zones edificables.
Art 203.

Protecció dels sistemes

1. Aquest POUM delimita els espais lliures afectats a la protecció dels diferents sistemes, com a sòls que
per la seva proximitat als sistemes i afectació derivada de la corresponent legislació sectorial, no
poden ser edificats o tenen restringit el seu ús.
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2. Entre els diferents espais de protecció de sistemes, aquest POUM contempla els següents:
a) Protecció del sistema viari. Carreteres i camins rurals
S'estarà al que disposa aquest POUM i la legislació sectorial vigent, segons es tracti de vies
estatals, autonòmiques o municipals, és a dir, la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres de
l'Estat i el seu Reglament, i el Text refós de la llei de carreteres de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i el seu Reglament, pel que fa al règim de protecció
referent a zones d'afectació i línia d'edificació. Així mateix caldrà respectar la legislació
sectorial vigent pel que fa als camins rurals segons estiguin subjectes per raó de la seva
ubicació en sòl agrícola o forestal.
b) Protecció del sistema hidrològic
S'estarà al que disposa aquest POUM i el RD - Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel que es modifica el
Text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; el
Reglament del domini públic hidràulic (RDPH), aprovat per Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril;
i la legislació concordant en la matèria, a més d'aquelles disposicions que l'Administració
competent en la matèria dicti o reguli, per al seu desenvolupament.
c) Protecció dels equipaments
S'estarà al que estableix aquest POUM a cada cas, i concretament i pel que fa als cementiris,
s'hauran de respectar les limitacions establertes a la legislació sectorial vigent, en concret el
que s'assenyala en el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria.
d) Protecció de les infraestructures tècniques
S'estarà al que disposa la legislació sectorial vigent en cada cas, i entre aquesta el que
s'estableix en el Reglament sobre la xarxa elèctrica d'alta tensió i regulacions concordants.
3. La legislació sectorial a què es fa menció concreta en cadascun dels apartats anteriors, ha
d'entendre's aplicable en tant sigui vigent i s'entendrà substituïda en el seu cas per la legislació
equivalent que es promulgui que derogui l'anterior.
4. Els espais de protecció de sistemes podrà ser utilitzat per al pas d'infraestructures i vials, sempre i
quan no es contradigui amb les condicions de l'espai que protegeix.
5. No podran autoritzar-se en aquests espais, edificacions o instal·lacions que no estiguin directament
relacionades amb el respectiu sistema a què es refereix la protecció.
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SECCIÓ I.

DISPOSICIONS GENERALS

Art 204.
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Definició

1. El sistema de comunicació inclou aquells sistemes que conformen la xarxa d’infraestructura de
mobilitat del territori.
2. Aquest POUM estableix les determinacions dels sistemes de comunicació, sens perjudici del seu
ulterior desenvolupament a efectes d’urbanització.
3. Els sòls destinats per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a sistema de comunicació
s’inclouen en una de les següents categories:

Art 205.

-

Sistema viari

-

Sistema ferroviari

Regulació

Aquest Pla estableix les determinacions generals del sistema de comunicacions, corresponent al
sistema viari i al sistema ferrroviari, sense perjudici de l’aplicació del que estableixi de forma més
específica la legislació sectorial que afecti aquest sistema.
SECCIÓ II.
Art 206.

SISTEMA VIARI

Definició i identificació

1. El Sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i
exclusivament dedicats a la circulació de persones, vehicles i àrees d’aparcament de vehicles.
2. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni amb
caràcter provisional. Qualsevol ocupació temporal d’aquests terrenys tindrà que estar autoritzada
per l’Ajuntament així com per l’administració sectorial competent.
3. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària es podran completar mitjançant la redacció
dels plans especials o parcials, segons correspongui, i podrà ajustar-se el seu traçat mitjançant Plans
de millora urbana en el sòl urbà.

Art 207.

Tipus de vies

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix els tipus de vies següents:
1. La xarxa viària territorial, són les vies que creuen el terme municipal. Es classificades segons la seva
funció en la xarxa bàsica, la xarxa comarcal i la xarxa local.
2. La xarxa de camins rural, fa referència a la xarxa de camins que es troben en l’àmbit del sòl no
urbanitzable.
3. La xarxa viària urbana, està conformada pels carrers que defineixen l'estructura urbana, per la seva
posició, les activitats que localitzen i els sectors urbans que relacionen.
4. Els aparcaments, comprèn els sòls específicament destinats a aquesta finalitat de l’aparcament.
5. Els complements de vialitat, es correspon amb espais complementaris dels anteriors, poden
significar diferents finalitats en funció de la categoria de sòl què complementen, ja sigui espais per a
vianants en les àrees dels carrers o espais de protecció i complementaris de la vialitat en el cas de
les carreteres i vialitat territorial.
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Titularitat

1. El sòl qualificat de sistema viari, tant general com local, serà generalment de titularitat pública, amb
les excepcions que es citen a continuació.
2. Els camins rurals i les sendes verdes, que siguin de propietat privada abans de l'aprovació d'aquest
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, podran mantenir el mateix règim de propietat.
La modificació de la seva titularitat passant a pública es definirà mitjançant un pla especial. No
obstant això, en el cas que s'hagi d'expropiar un camí rural dels definits per aquest Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, aquest actuarà com a instrument legitimador per a la seva expropiació.
Art 209.

Règim general

1. En l'obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació de la
xarxa viària s'observarà allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial vigent.
2. Les línies que delimiten la xarxa viària en sòl urbà i en sòl urbanitzable en els plànols d’ordenació
indiquen la magnitud i la disposició del sòl reservat per al sistema viari.
3. Les condicions que regulen l'entorn de la xarxa viària es regiran pel que disposa la legislació
sectorial vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l'entorn de cada tipus de via pública, com
també per les corresponents disposicions urbanístiques o especials.
4. Els plans especials o projectes d'urbanització que s'elaborin per a l'execució o condicionament i
millora de la xarxa viària podran precisar i adequar les alineacions i rasants d'aquesta a la
topografia i a altres característiques geogràfiques del terreny, així com a les característiques de
l'edificació i dels àmbits que conformen, sense disminuir-ne la superfície establerta pel Pla.
5. En el sòl urbanitzable els plans parcials urbanístics ajustaran la xarxa viària necessària pel seu
desenvolupament d'acord amb traçat de la vialitat estructural definida en els plànols d’ordenació.
6. En sòl no urbanitzable s'estarà allò que s'estableixen en el Capítol 3 del Títol VIII d'aquestes Normes, i
allò que determinin els plans especials que s'elaborin en desenvolupament d'aquest POUM.
Art 210.

Condicions d’ús

1. La xarxa viària territorial
a) Ús dominant: Comunicacions. Bàsicament trànsit rodat intermunicipal.
b) Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari i de suport al transport rodat.
- Les condicions tècniques d'aquest tipus d'instal·lacions, així com la regulació del grau
d'incidència sobre l'entorn, es regularà d’acord amb allò que estableixi la legislació sectorial
vigent.
2. La xarxa viària rural
a) Ús dominant: Comunicacions. Trànsit rodat i de vianants.
b) Usos compatibles: aparcament, espais lliures.
- L'Administració competent decidirà sobre les condicions generals d'ús dels diferents camins.
Tanmateix, es podrà establir la restricció de pas únicament als vehicles destinats a l'activitat
agrícola.
- Els projectes d'urbanització i de conservació dels camins hauran de respondre a aquestes
necessitats d'ús assignades, fent compatibles els usos propis del sòl agrícola, ramader o
forestal amb aquells usos orientats al lleure i al passeig.
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3. La xarxa viària urbana
a) Ús dominant: Comunicacions. Trànsit rodat, de vianants i aparcament en superfície.
b) Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari i aparcament en subsòl.
- Les condicions tècniques d'aquest tipus d'instal·lacions, així com la regulació del grau
d'incidència sobre l'entorn, es regularà d’acord amb allò que estableixi la legislació sectorial
vigent.
- L'Ajuntament podrà acordar l'ús preferent de vianants en determinades vies de la xarxa
urbana, amb limitacions a l'ús de vehicles, tant de manera singular, com a través de
l'execució del planejament o redactant l'instrument de planejament o projectual necessari.
4. Els aparcaments
a) Ús dominant: comunicacions. Aparcament vehicles.
b) Usos compatibles: espais lliures.
5. La xarxa viària dels complements de vialitat
a) Ús dominant: Comunicacions. Trànsit rodat i de vianants.
b) Usos compatibles: Aparcament, espais lliures.
Art 211.

Condicions d’ordenació

1. La xarxa viària territorial
a) Els corresponents projectes tècnics d’intervencions a la xarxa viària hauran d’incorporar un
estudi comparatiu d’alternatives que acrediti la idoneïtat de la proposta i, a més, un estudi
de l’eventual impacte ambiental que pugui provocar aquesta intervenció, sens perjudici
d’allò que s’estableix en la legislació urbanística i sectorial vigent. El projecte haurà de
prendre, quan s’escaigui, mesures adequades per a la restauració o el condicionament de
les àrees alterades.
b) Els nous vials, millores o condicionaments de vials ja existents hauran de projectar-se i
construir-se de manera que:
- No afectin els elements identificats com d’interès a l’informe ambiental.
- Respectin al màxim els cursos d’aigua i, en qualsevol cas, s’atenguin al que disposen els
articles corresponents al sistema hidrològic.
- Incorporin les mesures adequades per prevenir problemàtiques relacionades amb
l’atropellament d’animals o amb la fragmentació dels hàbitats. Això darrer es farà
intentant mantenir la integritat de les zones de vegetació natural que el nou vial pogués
interceptar, evitant afectar elements amb potencial valor com a connector ecològic i, en
cas que s’afectin, aplicant mesures de permeabilització del vial en aquells punts que
interceptin possibles connectors.
- Redueixin el impacte paisatgístic.
c) En la xarxa viària territorial pel que fa al règim d’us i protecció, serà d’aplicació l’establert per
la legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18
de novembre, Llei de Carreteres de l’Estat, 25/88, de 29 de juliol i els reglaments que la
desenvolupen).
2. La xarxa viària rural
a) La xarxa de camins rurals és la formada per camins d’interès públic que tenen com a funció
principal la vertebració del territori no urbanitzat i la comunicació amb el poble. Els camins
rurals formen part del sistema de comunicacions.
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b) L’obertura, modificació de traçat o variació del perfil longitudinal o transversal dels camins i
les vies rurals necessiten una llicència municipal prèvia. A la memòria del corresponent
projecte de sol·licitud, cal justificar la necessitat i conveniència del nou camí o de la
modificació proposada, així com també la integració del nou traçat dins del paisatge i la no
producció d’efectes degradants al medi. El nou traçat en cap cas podrà perjudicar objectius
de tipus públic prèviament determinats mitjançant Pla Especial.
c) L’amplada màxima dels camins rurals es fixa, per categories, a l’article 172 (xarxa viària rural)
d’aquestes Normes. Els camins rurals hauran de tenir la base en bon estat i ser
convenientment senyalitzats.
d) A més d’aquestes normes serà d’aplicació als camins les ordenances municipals vigents per
a la conservació i manteniment dels camins municipals. La modificació d’aquestes
ordenances no comportarà una modificació del POUM.
e) No obstant això, els plans especials que es desenvolupin en el sòl no urbanitzable,
determinaran i concretaran la jerarquia i les característiques específiques dels camins rurals
en atenció a la seva funció.
3. La xarxa viària urbana
a) Trams urbans i travesseres
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei de carreteres té la consideració de tram urbà la part de carretera que transcorre per sòl
classificat com a urbà pel planejament urbanístic o per terrenys que, en execució del
planejament urbanístic i d’acord amb la legislació urbanística, hagin assolit aquesta
classificació. Es considera també tram urbà la part de carretera que confronta amb el sòl o
els terrenys esmentats. En qualsevol cas, aquesta circumstància s’ha de donar als dos marges
de la carretera. Es considera travessera la part de tram urbà en la qual hi ha edificacions
consolidades almenys en dues terceres parts de la seva longitud i que té un entramat de
carrers almenys en un dels costats. La determinació de les travesseres s’ha de fer d’acord
amb el procediment que s’estableixi per reglament.
b) A la xarxa viària urbana i camins veïnals caldrà preveure una reserva d’espai suficient per a
la col·locació integrada de contenidors de residus urbans o equivalents. En el cas de sectors
sotmesos a planejament derivat, els Plans de millora urbana i els Plans parcials urbanístics en
cada cas hauran de localitzar els espais reservats als esmentats contenidors. Aquestes
reserves es podran fer en terrenys de titularitat privada sempre que es prevegi en el projecte
de reparcel·lació l’establiment de les corresponents servituds.
c) Xamfrans: en les àrees destinades a sistemes d’equipaments o infraestructures, i a les zones de
sòl susceptible d’aprofitament privat, caldrà reservar xamfrans als encontres de carrers de
totes les edificacions de nova planta o substitució, però seran aprofitables aquelles
estructures edificades sense xamfrà quan se sol·liciti la seva distribució interior o rehabilitació,
sempre que no estiguin en ruïna o en avançat estat de degradació.
En general, la seva dimensió serà la unió dels extrems de les alineacions a una distància de
2,50 metres del vèrtex de confluència de les alineacions, quedant exemptes de la reserva de
xamfrans totes les construccions o edificacions del nucli antic, Clau 1.
d) En els projectes de nous vials o en les millores o condicionaments de vials ja existents, cal fer
els acabats dels espais fronterers amb espais naturals com a zones de transició de qualitat,
evitant el seu tractament com a espai marginal. El tractament d’aquests espais haurà de ser,
en la mesura que sigui possible, amb elements naturals i vegetació autòctona, entre altres
aspectes, per tal d’assegurar aquesta transició amb l’entorn natural.
4. Els aparcaments
a) Les condicions tècniques i d’ordenació d'aquest dels aparcament, es regularà d’acord amb
allò que estableixi la legislació sectorial vigent.
b) Els aparcaments seran de titularitat pública i la seva explotació podrà ser pública o privada,
mitjançant concessió administrativa.
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5. La xarxa viària dels complements de vialitat
a) Els complements de vialitat es determinaran segons les necessitats de la xarxa viària en cada
zona.
b) Les condicions d’ordenació i tècniques d'aquest tipus d'instal·lacions, així com la regulació
del grau d'incidència sobre l'entorn, es regularan d’acord amb allò que estableixi la legislació
sectorial vigent.
Art 212.

Protecció i precisió del sistema viari

1. La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009,
de 25 d’agost, Reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
Llei de Carreteres de l’Estat, 25/88, de 29 de juliol i els reglaments que la desenvolupen), amb la
finalitat de garantir la funcionalitat del domini públic viari i assegurar-ne la protecció, s’estableixen a
les carreteres les zones següents:
a) Zona de domini públic: comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista en el
projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que
excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una
franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació,
de vuit metres d’amplada en les autopistes, autovies i les vies preferents i de tres metres en les
carreteres convencionals.
b) Zona de servitud: consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera,
delimitades interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dues línies paral·leles
a les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de vint-i-cinc metres en les autopistes,
autovies i vies preferents i de vuit metres en la resta de carreteres, mesurats des de les arestes
esmentades.
c) Zona d’afectació: consisteix en dues franges de terreny a banda i banda de la carretera,
delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les
arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de cent metres en les autopistes, autovies i
vies preferents, de cinquanta metres en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de
trenta metres en la resta de carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes
esmentades.
d) Línia d’edificació: s’estableix a banda i banda de la carretera. La línia d’edificació s’ha de
situar, respecte a l’aresta exterior de la calçada, a cinquanta metres en les autopistes,
autovies, les vies preferents i les variants que es construeixen amb l’objecte de suprimir les
travesseres de població, i a vint-i-cinc metres en la resta de les carreteres.
2. En la zona d’afectació, l’execució de qualsevol tipus d’activitat, la realització d’obres o
instal·lacions, fixes o provisionals, el canvi d’ús o de destinació i la plantació o la tala d’arbres
requereixen l’autorització prèvia del departament competent en matèria de carreteres, sens
perjudici d’altres competències concurrents. Només es poden realitzar sense autorització prèvia els
treballs propis dels conreus agrícoles, sempre que no en resultin afectades de cap manera la zona
de domini públic ni la seguretat viària.
3. D’acord amb l’article 84 del RD 1812/1994 i l’article 40 del Text refós de la Llei de Carreteres, en la
zona compresa entre la línia de l’edificació i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d’obra de
construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació
i el manteniment de les construccions existents.
4. L’atorgament d’autoritzacions per realitzar obres, instal·lacions o activitats en les zones de protecció
de les carreteres estatals, fora dels trams urbans, així com modificar els seu ús o destí s’ajustarà al
procediment descrit en l’article 92 del Reglament General de Carreteres (RD 1812/1994, de 2 de
setembre).
5. Les activitats a desenvolupar a l’entorn de la A-2 hauran de complir amb l’establert a la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de els activitats, i les posteriors
modificacions d’aquesta llei, i amb el Reglament general per seu desenvolupament, de forma que
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no s’afecti al normal funcionament de l’autovia A-2, amb especial atenció a l’emissió de fums,
vapors u altres substàncies volàtils que poguessin invadir les calçades de dita via i reduir la visibilitat
dels conductors.
6. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la
seguretat viària en les zones adjacents a els carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb
tot allò que estableixi la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
Ambiental i el seu reglament, Decret 136/1999, de 18 de maig.
Art 213.

Publicitat

1. La col·locació de rètols o d'altres mitjans de publicitat o propaganda, visibles des de qualsevol via
pública, està subjecta a llicència municipal prèvia, havent-se d'observar els procediments especials
establerts pel que fa a la publicitat confrontant amb les carreteres.
2. Tot el desenvolupament urbanístic que es plantegi a la zona contigua a l’autovia A-2 no constituirà
tram urbà als efectes previstos en l’article 24 de la Ley de Carreteras 25/1988, pel que quedarà
prohibit la realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de la franja de domini públic de la
carretera, sense que aquesta prohibició generi en cap cas dret a indemnització.
SECCIÓ III.
Art 214.

SISTEMA FERROVIARI

Definició i identificació

1. Formen el Sistema ferroviari aquells terrenys ocupats per les infraestructures del ferrocarril i els
terrenys necessaris per al desenvolupament directe de l’activitat de transport col·lectiu com són les
estacions, baixadors, aparcaments, serveis complementaris i els tallers de neteja i reparació.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau F.
Art 215.

Titularitat

El sòl qualificat de sistema ferroviari serà de titularitat pública.
Art 216.

Règim general

1. L'obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació de la xarxa
ferroviària es regularà per allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial vigent.
2. Les condicions que regulen l'entorn de les vies fèrries es regiran pel que disposa la legislació sectorial
vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l'entorn de les vies fèrries, com també per a les
corresponents disposicions urbanístiques o especials.
Art 217.

Condicions d’ús

1. Ús dominant: Comunicacions, ferroviari.
2. Usos compatibles: només s'admet com a usos compatibles l'ús d'aparcament i aquells que un pla
especial pugui establir com a usos vinculats directament amb la funció ferroviària.
3. Les obres i instal·lacions per a aquests usos queden subjectes a la normativa específica sobre la
matèria.
4. Les construccions, les instal·lacions, els usos i les edificacions i altres activitats necessitades
d'obtenció de llicència que s'hagin d'efectuar als espais adscrits al sistema ferroviari i en la seva
zona de protecció estan sotmeses a llicència municipal, amb independència de la intervenció
d'altres administracions públiques.
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Condicions d’ordenació

1. La transformació de sòl urbanitzable a sòl urbà requerirà el tancat de les línies o la previsió dels
mitjans de seguretat oportuns que s'estimaran com a cost d'urbanització a càrrec de la mateixa
entitat urbanitzadora.
2. La supressió dels passos a nivell es regularà per la legislació específica en la matèria i quan la
supressió sigui a compte de l'Administració pública titular de la carretera o carrer i la major intensitat
de circulació obeeixi a la urbanització d'un nou sector immediat a la via fèrria, el cost es repercutirà
com a despesa d'urbanització als propietaris d'aquest sector.
3. En correspondència amb l’article 30.2.h i 30.2.i del RSF, quan es construeixen noves urbanitzacions o
equipaments públics (hospitals, centres esportius, docents o culturals)col·lindants amb una
infraestructura ferroviària i, com a conseqüència, s’origina trànsit de carretera, serà obligatòria la
construcció d’un pas a distint nivell, i en el seu cas, la supressió del pas a nivell preexistent, quan els
accessos a aquell comporti l’encreuament de la via ferroviària. El cost de seva construcció serà
assumit pels promotors.
Art 219.

Protecció i regulació del sistema ferroviari

1. L’actual línia ferroviària Saragossa – Barcelona que transcorre pel terme municipal de Bellpuig,
forma part de la xarxa ferroviària d’interès general, fet pel qual es veu obligada al compliment de
la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari (LSF) i el Real Decret 2387/2004, de 30 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Sector Ferroviari (RSF).
2. Els documents de la Llei 39/2003 i el Real decret 2387/2004 defineixen les següents franges de
servitud i protecció del sistema ferroviari.
a) Zona de Domini Públic: són els terrenys ocupats per l’explanació de la línia ferroviària i per la
franja de terreny de 8 metres a banda i banda de la mateixa, mesurada en horitzontal i
perpendicularment a l’eix de la línia, des de les arestes exteriors de l‘explanació. No obstant,
en el règim de sòl urbà consolidat (SUC) aquesta distància es redueix a 5 metres.
b) Zona de Protecció: és la franja de terreny a banda i banda de la línia ferroviària delimitada
interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per la línia paral·lela situada a 70
metres de l’aresta exterior de l’explanació més pròxima. En el règim de sòl urbà consolidat
aquesta distància es redueix a 8 metres.
c) Línea Límit d’Edificació: es situa a 50 metres de l’aresta exterior de la plataforma, mesurats
horitzontalment a partir de la mateixa. No obstant, en els trams de les línies que discorren per
zones urbanes i, sempre que ho permeti el POUM, aquesta distància es redueix amb
caràcter general a 20 metres. Així mateix, en determinats casos singulars, aquesta distancia
es pot reduir a un valor inferior, prèvia sol·licitud i tramitació del corresponent expedient
administratiu, i quan la reducció millori l’ordenació urbanística de l’àmbit i resti subjecta a
informe favorable de ADIF.
3. En el POUM es recull la proposta del traçat del nou Eix Transversal Ferroviari (ETF) juntament amb la
delimitació el sòl de reserva per a la seva implantació. Fins que no s’aprovi el projecte constructiu
d’aquesta línia ferroviària, la seva regulació queda establerta pel Pla Director Urbanístic per a la
concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de l’Eix Transversal Ferroviari (PDU),
amb aprovació definitiva de gener de 2010.
En els articles 7, 8, 9 i 10 del PDU, amb la finalitat de garantir els sòls de reserva per a la
implantació, s’estableix la regulació següent:
a) Categories de sòl de reserva. (Art. 7)
Als efectes de no condicionar la delimitació i funcionalitat del domini públic ferroviari i
facilitar la futura execució de la projectada infraestructura ferroviària, així com també per
preservar les zones amb restricció d’usos per proximitat a aquell sistema general, aquest PDUETF estableix les següents dues categories de “sòl de reserva” per a la implantació de l’Eix
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Transversal Ferroviari, amb la regulació que es determina en el Títol III (article 8 i següents):
- Sòl de reserva per al sistema d’infraestructura ferroviària (Sistema d’Infraestructura
Ferroviària –SIF-).
Aquest sòl és el que es reserva per a l’execució de la infraestructura ferroviària projectada i
queda delimitat en els plànols d’ordenació amb la clau SIF, per una franja d’entre 19 i 25
metres d’amplada en sòl urbà consolidat. En la resta de sòls aquesta franja té 31 m
d’amplada, excepció feta d’alguns trams en què, per raons de la tipologia de secció
constructiva o per tal de garantir la continuïtat geomètrica del traçat, té una amplada
variable superior.
- Sòl de reserva per l’afectació del sistema ferroviari (Sòl d’Afectació Ferroviària –SAF-).
Aquest sòl és el que es reserva per a protecció de la infraestructura ferroviària i queda
delimitat en els plànols d’ordenació amb la clau SAF. En sòl urbà consolidat i en tots els
trams en què la infraestructura ferroviària es preveu que passi soterrada a més de 30 metres
de profunditat, la franja SAF té 31 metres d’amplada, i en la resta del traçat, l’amplada de
la franja SAF és de 115 metres. S’exceptua en ambdós supòsits alguns trams en què, per
raons de la tipologia de la secció constructiva o per tal de garantir la continuïtat
geomètrica del traçat, la franja SAF té una amplada variable superior.
b) Disposicions generals comunes. (Art. 8)
Partint de les premisses expressades a l’article anterior, el règim jurídic de cadascuna de les
dues referides categories de sòl de reserva per al sistema ferroviari, amb les pertinents
distincions en funció de la classificació urbanística del sòl afectat, es sotmet als criteris
generals següents:
- La reserva té una vocació de temporalitat fins al moment en que hagi estat aprovat el
projecte constructiu de la infraestructura ferroviària (en el seu cas per trams), en els termes
expressats en aquest PDU. En aquest sentit, la reserva implica només la preservació cautelar
d’uns sòls per possibilitar el seu eventual destí efectiu com a sistema ferroviari o com a espai
de protecció o no afectació dels béns i serveis públics que comporta aquell sistema, però
en cap cas la reserva defineix ni condiciona el traçat definitiu de la infraestructura
ferroviària que finalment s’estableixi d’acord amb la legislació sectorial. Per tant,
l’expropiació dels terrenys necessaris per a l’execució de la infraestructura no derivarà
directament d’aquest PDU sinó del corresponent projecte executiu ferroviari.
- El projecte o projectes constructius que desenvolupin aquesta infraestructura hauran de
complir amb les limitacions i condicions establertes en les legislacions sectorials
corresponents.
- La delimitació dels sòls de reserva efectuada per aquest PDU no altera la seva classificació
urbanística vigent, i només té incidència en el règim d’usos previstos pel planejament
urbanístic general quan aquest estableixi normes menys restrictives que les establertes per
aquest PDU.
c) Sòl de reserva per al Sistema d’Infraestructura Ferroviària – SIF-. (Art. 9)
En el marc dels objectius del present PDU, i per la incompatibilitat de llur transformació o de la
consolidació dels usos actuals envers la futura execució de la projectada línia ferroviària, els
sòls de reserva SIF es qualifiquen com a sistema general urbanístic de comunicacions i,
específicament, com a sistema ferroviari, vinculat a aquesta destinació.
En les àrees qualificades com a SIF es poden admetre aquelles obres, instal·lacions i usos que,
d’acord amb la legislació ferroviària, serien autoritzables en la zona de domini públic. Per a
l’execució d’aquestes obres i instal·lacions i per a la implantació d’aquests usos, es requereix
l’autorització de l’administració titular de la infraestructura ferroviària, (Direcció General del
Transport Terrestre), a més de la resta de permisos o autoritzacions que poden resultar
necessaris en funció de la normativa aplicable.
En les àrees qualificades com a SIF, es poden admetre amb caràcter provisional, d’acord
amb la legislació urbanística, aquells usos o obres que preveu l’article 53 del Text refós de la
Llei d’urbanisme en el cas que no dificultin l’execució de la infraestructura, d’acord amb
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l’informe que emeti l’administració competent de les infraestructures ferroviàries (Direcció
General del Transport Terrestre).
Les construccions i usos preexistents dins les àrees qualificades com a SIF, que d’acord amb la
legislació ferroviària no serien autoritzables dins la zona de domini públic, queden fora
d’ordenació i, per tant, resten subjectes a les limitacions que estableixen els apartats 2 i 3 de
l’article 102 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, i l’article 119.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol.
d) Sòl de reserva per l’Afectació del sistema Ferroviari –SAF-. (Art. 10)
1. Respectant els objectius d’aquest PDU, la delimitació de zones SAF pretén la
preservaciód’aquells sòls que, si bé no es preveu que siguin destinats a la implantació de la
infraestructura ferroviària, podran estar afectats per les servituds i limitacions d’usos que
aquella implica en el terrenys confrontants, amb la finalitat de protecció del sistema ferroviari,
per no interferir en la seva funcionalitat i per qüestions de seguretat .
2. Amb aquesta finalitat, la inclusió de sòls dins les zones de SAF no alterarà la seva
classificació ni qualificació urbanística preexistent. No obstant això, aquells sòls quedaran
sotmesos al següent règim d’usos:
- En sòl urbà consolidat, i en la resta de sòls quan la infraestructura es prevegi que sigui
soterrada a més de 30 m de profunditat, es poden autoritzar en el sòl i en el vol, les obres,
instal·lacions i usos admesos pel planejament urbanístic municipal.
En el cas, però, que els fonaments de l’edificació superin els 4 m de profunditat la
implantació de les esmentades obres, i instal·lacions, requereixen l’autorització de
l’administració titular de la infraestructura ferroviària (Direcció General del Transport
Terrestre).
Pel que fa al subsòl, l’aprofitament urbanístic d’aquest queda subordinat a les exigències
de la implantació de la infraestructura ferroviària i requereix l’autorització de l’administració
titular de la infraestructura ferroviària (Direcció General del Transport Terrestre), a més de la
resta de permisos o autoritzacions que poden resultar necessaris en funció de la normativa
aplicable.
- En la resta de supòsits el règim és el següent:
Es poden admetre aquelles obres, instal·lacions i usos que, d’acord amb la legislació
ferroviària, serien autoritzables en la franja definida per la línia d’edificació. Per a l’execució
d’aquestes obres i instal·lacions i per a la implantació dels usos es requereix l’autorització de
l’administració titular de la infraestructura ferroviària (Direcció General del Transport
Terrestre), a més de la resta de permisos o autoritzacions que poden resultar necessaris en
funció de la normativa aplicable.
Es poden admetre, amb caràcter provisional, d’acord amb la legislació urbanística, aquells
usos o obres que preveu l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en el cas que no
dificultin l’execució de la infraestructura, d’acord amb l’informe que emeti l’administració
titular de les infraestructures ferroviàries (Direcció General del Transport Terrestre).
En les construccions i usos preexistents dins les zones de SAF que, d’acord amb la legislació
ferroviària no serien autoritzables dins la línia d’edificació, queden en situació de volum
disconforme i s’hi poden admetre les obres de consolidació i de rehabilitació i tots els
canvis d’ús.
- Els conreus agrícoles no requereixen autorització prèvia d’acord amb l’art. 15.7 de la Llei,
4/2006, de 31 de març, ferroviària.
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SISTEMA D’ESPAIS OBERTS

SECCIÓ I. DISPOSICIONS COMUNS
Art 220.

Definició i tipus

1. El Sistema d'espais oberts de Bellpuig inclou aquells sòls que, localitzats estratègicament en les
diferents àrees del municipi, permeten estructurar una xarxa d'espais forestals, agrícoles i de zones
verdes urbanes interrelacionada a través de l'ordenació d'eixos cívics i de carrers de vianants,
d’itineraris paisatgístics i de recorreguts de vianants. Així mateix, inclou, dins del sistema d'espais
oberts, el sistema d’espai lliures i el sistema hidrològic, en atenció a les característiques físiques i les
geomorfològiques.
2. El sistema d'espais oberts ordena els espais de lleure i d’esbarjo dels ciutadans, alhora que
determina la imatge final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat.
3. Els sòls que aquest Pla destina a sistema d'espais oberts, s'inclouen en una de les categories
següents:
Art 221.

Sistema general d’espais lliures (clau SG-V)
Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau ZV)
Sistema hidrogràfic (clau H)

Regulació

El present Pla estableix les determinacions generals del sistema d'espais oberts, sense perjudici d’allò
que estableix, de forma més específica, la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives
matèries que afectin a aquest sistema.

SECCIÓ II.
Art 222.

SISTEMA GENERAL D’ESPAIS LLIURES (CLAU SG-V)

Definició i identificació

1. El sistema general d’espais lliures, parcs urbans en sòl no urbanitzable, comprèn aquelles àrees de
sòl no urbanitzables directament relacionades amb l’àrea urbana a través de la xarxa de camins
rurals i del sistema de carrers preferentment peatonals, format per zones verdes que envolten el
poble, que cal promocionar per les seves funcions mediambientals i d’especial interès paisatgístics
per tal de potenciar-ne l’ús d’esbarjo, tot conservant i regenerant la poca massa arbòria existent.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau SG-V.
Art 223.

Titularitat

1. El sòl qualificat com a sistema de general d’espais lliures ha de ser de titularitat pública.
2. La determinació de la titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada, si s'escau, mitjançant els
planejaments especials que els desenvolupi, els quals actuaran com a títol legitimador de
l'expropiació, tal com estableix l’article 34.8 del TRLUC.
Art 224.

Règim general

1. En l'obtenció, la projectació, el finançament, l'ús, l'explotació i la conservació dels diferents parcs
urbans en sòl no urbanitzable, s'observaran els preceptes establerts en aquestes Normes i els que es
determinaran mitjançant els corresponents plans especials que s'hauran d'elaborar per a
desenvolupar l'ordenació d'aquests sectors.
2. Mentre no s’aprovi el pla especial seran aplicables els criteris definits per a la zona de sòl no
urbanitzable més propera, restringint els usos admesos a l’agrícola existent.
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3. En qualsevol cas, es garantirà la conservació dels sistemes naturals i seminaturals d’aquests espais, i
es determinaran les condicions per a la seva regeneració i millora.
Art 225.

Condicions d'ús

1. Ús dominant: espai lliure.
2. Usos compatibles: agrícola, educatiu, cultural i esportiu.
a) S'admeten aquests usos sempre i quan siguin activitats compatibles amb els objectius del
sistema i complementàries de l'ús d'esbarjo i de lleure, i de protecció i de promoció de la
natura i del medi ambient.
b) També s'admeten instal·lacions per a la pràctica esportiva, sempre i quan no excedeixin del
15% del sòl executat i siguin d'ús i de domini públic.
3. L'ampliació o la restricció dels usos compatibles i la determinació del règim de la titularitat es
regularà mitjançant l'elaboració d'un pla especial. Mentre no es redacti el corresponent Pla
especial, en els sòls qualificats de sistema general d’espais lliures no s’admetrà cap tipus de
construcció nova. Les edificacions existents residencials s’estaran al règim de volum disconforme,
podent-se autoritzar obres de reforma i rehabilitació, i essent prohibides les obres d’ampliació de
volum o de nova planta.
4. S’admet l’ús d’habitatge unifamiliar només quan aquest és complementari i vinculat a d’altres usos
admesos i compatibles amb els objectius del parc, amb la finalitat de manteniment de les
instal·lacions i de vigilància de l’entorn.
SECCIÓ III.
Art 226.

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES (CLAU V)

Definició i identificació

1. Formen el sistema de parcs i de jardins urbans tots els parcs, els jardins, les places i tot l'espai verd
públic situat en sòl urbà o urbanitzable la funció principal del qual és el descans i l'esbarjo de la
població.
2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau V.
Art 227.

Tipus d’espais lliures

Aquest POUM identifica els següents tipus:
a) V1. Parcs

e) V5. Espais jocs infantils

b) V2. Places

f) V6. Jardins urbans

c) V3. Parcs esportius

g) V7. De nova creació / reserva

d) V4. Parcs supramunicipals
Art 228.

Titularitat

El sòl qualificat com a parc i jardí urbà serà de titularitat pública.
Art 229.

Règim general

En l'obtenció, el finançament, l’ús i la conservació dels parcs i dels jardins urbans, s'observaran els
preceptes generals establerts en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent pla
parcial o pla especial.
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Condicions d'ús

1. Ús dominant: espais lliures
2. Usos compatibles:
a) Aquells usos i activitats de caràcter públic que no interfereixin amb les funcions de descans i
d’esbarjo de la població, tals com educatiu, sociocultural o esportiu.
b) S'admeten aquelles activitats i serveis públics vinculats als usos esmentats, sempre de titularitat
pública i gestionats directament o indirectament amb règim de concessió administrativa.
c) Es podrà admetre, temporalment i provisionalment, la instal·lació de fires, circs i atraccions
sempre i quan no malmetin els espais enjardinats.
d) Es podrà admetre l’ús d’estacionaments en el subsòl sempre i quan no malmetin els espais
enjardinats.
Art 231.

Condicions d'ordenació i edificació

1. Els parcs i els jardins urbans s'hauran d'ordenar prioritàriament amb elements d'urbanització propis
per a l'ús a què es destinen i que són fonamentalment l’arbrat i la jardineria, l’aigua i el mobiliari
urbà corresponent.
2. En aquells parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de vegetació autòctona, la seva
ordenació garantirà la conservació d'aquestes característiques. L'ordenació procurarà també la
conservació, quan existeixi, de l'estructura tradicional de paisatge rural en aquests espais.
3. Les edificacions o instal·lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs, jardins i places urbans
hauran d'acomplir les següents determinacions:
a) Només s'admeten les edificacions i les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva o
jocs infantils que no ocupin més del 5% de la superfície total de la zona verda i amb una
alçada màxima de 7,00 metres.
b) Aquestes instal·lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i de l'arbrat, ni limitaran els
recorreguts interns i a través dels parcs.
4. Es permet l'accés peatonal a les edificacions d'ús privat i a d'altres sistemes a través d'aquests sòls
qualificats de parcs, jardins i places urbans sempre que:
a) Es defineixin les zones de pas i l’accés a les edificacions al corresponent projecte
d'urbanització, ordenant-les convenientment per a aquesta utilització.
b) El potencial accés a les parcel·les i a les edificacions privades en cap cas comportarà una
pèrdua de la qualitat de sòl qualificat dins d’aquest sistema.
c) Independentment que les edificacions disposin o no d’accés des del sistema d’espais lliure, els
tancaments d’aquestes edificacions que donin a un espai lliure s’hauran de considerar
façanes, amb al possibilitat de practicar-hi obertura i amb l’obligació del tractament
corresponent pel que fa a materials d’acabats.
d) L’Ajuntament podrà establir en quins casos concrets no s’admetrà l’accés als habitatges i a les
propietats a través d’aquests sòls.
5. S’admetrà l’ús d’aparcament en el subsòl qualificat d’espai lliure en els següents casos:
a) Quan l’espai qualificat respongui funcionalment i formal a un plaça.
b) Quan la construcció de l’aparcament garanteixi un espai suficient, d’una amplada d’un
metre de terres, que permeti la vegetació arbrada i amb arbusts de la part superior.
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c) Quan la part destinada a aparcament no sigui substancialment la part més significativa de
l’espai qualificat d’espai lliure, podent-se considerar aquesta part com a complementària del
parc més important situat a continuació.
6. El tractament i l’ordenació de les places, dels parcs i dels jardins urbans s’ajustaran al següent:
a) La seva ordenació respondrà als objectius generals següents:
- Satisfer les necessitats de lleure, de descans i de gaudi dels ciutadans.
- Permetre la conservació, la recuperació i la millora del paisatge urbà.
- Adaptació a les condicions concretes del lloc: orientació, exposició al sol, dimensió, etc.
b) Aquests espais s’ordenaran, preferentment, amb superfícies toves de paviments naturals i amb
plantacions d’espècies arbustives, d’entapissants i d’arbres.
c) L’ús de paviments durs no permeables en aquests espais verds serà limitat a les necessitats
socials concretes de cada espai i no podrà ser superior al 30% de la superfície total de cada
espai, sent recomanable que no superi el 20%.
d) Només s’admetran les construccions complementàries de servei de l’espai: fonts, pèrgoles,
casetes d’eines, quadres de comandament, etc. En tot cas, no superaran el 5% d’ocupació i
s’hauran d’integrar estèticament i paisatgística en l’entorn. L’alçada màxima d’aquestes
edificacions serà de 6 metres i amb una sola planta útil. La instal·lació d’elements construïts
corresponents a altres sistemes, s’ubicaran en els espais qualificats com a sistemes de serveis
tècnics o sistema d’equipaments comunitaris.
e) La tria d’espècies vegetals per a l’ordenació d’aquests espais haurà de respectar els següents
criteris:
- Ser ben adaptades a les condicions climàtiques del medi. Preferentment, seran espècies
autòctones.
- Ser ben adaptades a les condicions particulars del medi físic: orientació, pendent,
il·luminació, vent, cobertura del sòl, tipus de sòl, etc.
- Ser ben adaptades a l’espai disponible, tant en el moment de la seva implantació com tenint
en compte el seu desenvolupament futur.
- Afavorir l’augment de la biodiversitat de l’espai urbà.
- Tenir requeriments de manteniment mínims.
- No es podran usar espècies invasores, sobretot les al·lòctones.
f) Comptaran amb sistemes automatitzats de reg localitzat. Sempre que sigui possible es regaran
amb aigua de captacions existents provinents del freàtic.
g) Tots els elements d’aquest subsistema de parcs i de jardins urbans, així com els serveis i/o
equipaments que en ells s’hi trobin seran adaptats, segons les determinacions d’accessibilitat
de la normativa vigent.
Art 232.

Espais verds privats

1. Els espais lliures privats no edificats però també enjardinats i/o oberts formen part dels espais lliures
de la ciutat, i mitjançant un Pla especial poden tenir un règim de manteniment públic si l’ús del
servei és públic, vinculat a uns horaris i a unes condicions d’accés determinades en el pla, si
s’aprova un conveni urbanístic de gestió entre els titulars de l’espai i l’Ajuntament de Bellpuig. Les
funcions de gestió i manteniment podran ser compartides però la condició mínima és que l’espai
resti obert a l’ús públic un mínim de 4 hores diàries.
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SISTEMA HIDROGRÀFIC, CLAU H

Definició i identificació

1. Constitueix el sistema hidrològic el conjunt composat pels reguers, els canals, les sèquies, els
embassaments, les fonts naturals, les lleres i el subsòl de les diverses capes freàtiques. Les
infraestructures de reg no constituiran Domini Públic Hidràulic.
2.

S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau H.

Art 234.

Titularitat

1. El sòl qualificat de sistema hidrològic serà de titularitat pública. El Domini Públic Hidràulic serà de
titularitat pública, les infraestructures de reg seran de titularitat de la Comunitat de Regants.
2. Les finques de regadiu i la totalitat de les lleres de reg i de desguàs del terme municipal són
adscrites a la Comunitat general de regants corresponent, essent sotmeses a les seves Ordenances i
Reglaments propis. Les aigües subterrànies són concessió de la Comunitat general per resolució del
“Ministerio de Obras Públicas y Transportes” de 2 de setembre de 1991; per tant, d’acord amb el títol
concessional, la Comunitat general de regants pot utilitzar les aigües avenades i les recollides en les
lleres que travessin la zona regable, així com les subterrànies que s’extreguin de la zona regable.
3. No obstant el que s'estableix al punt primer d'aquest article, els canals, les sèquies o els
embassaments que serveixen a la Comunitat general de regants, conservaran la seva titularitat
sempre i quan segueixin realitzant la seva activitat privada conforme a l'ús dominant pel qual
aquest POUM ha qualificat el sòl. En cas que es produeixi el cessament definitiu de l’activitat,
l’Administració podrà adquirir aquest sòl. La legitimació de l'expropiació de sòls qualificats de
sistema hidrològic que siguin de titularitat privada requerirà la justificació de la necessitat de la
titularitat pública mitjançant un pla especial.
Art 235.

Règim general

1. Aquest POUM contempla el sistema hidrològic dins del sistema d'espais lliures únicament per les
seves característiques físiques i geogràfiques. Conseqüentment, no tindrà la consideració de zones
verdes, als efectes del que estableix l'article 98 del TRLUC. En cap cas, la zona de domini públic
hidràulic computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis, aspecte que queda regulat
per l’article 135 del RLUC.
2. En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús i la conservació de les instal·lacions d'ordenació
dels rius, dels canals i dels barrancs, s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació
sectorial vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant
planejament especial, sense perjudici d’allò que determinin aquelles altres administracions amb
competències sobre aquesta matèria.
3. Qualsevol ús, activitat, obres, treballs, actuacions o planejament que pugui preveure o permetre el
POUM (en qualsevol tipus de sòl i/o sistema), hauran de ser compatibles amb l’establert al punt 5è
del RD 9/2008 (en zona de policia de lleres públiques) i a l’article 6 (Directrius de preservació front al
risc d’inundació i DT 1a i2a del Reglament de la llei d’urbanisme (Decret 205/2006, de 18 de juliol).
Art 236.

Condicions d'ús

1. Ús dominant: espais lliures.
2. Usos compatibles: els necessaris per acomplir amb la funció d'adequar els traçats i els marges així
com aquells per dur a terme les canalitzacions oportunes.
Art 237.

Condicions d’ordenació i regulació

1. Els espais adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les instal·lacions al servei
del sistema corresponent.
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2. D’acord amb l’article 6 del Reial Decret 849/1986 (RDPH), els marges de les lleres públiques estan
subjectes, en tota la seva extensió longitudinal:
a) A una zona de servitud de 5 metres d’amplada per a ús públic. Aquesta zona té les finalitats
establertes a l’article 7.1 del RDPH. Qualsevol actuació en ella estarà sotmesa a allò especificat
a l’article 7.2. del RDPH. Les autoritzacions per a les plantacions d’espècies arbòries en aquesta
zona requeriran autorització administrativa prèvia.
b) A una zona de policia de 100 metres d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les
activitats que es desenvolupin, segons allò establert en l’article 9 del RDPH. Qualsevol obra o
actuació en la zona de policia de lleres (que es pot ampliar per encabir zones de flux preferent
o via d’intens desguàs) resta condicionada al punt 5 del RD 9/2008.
3. Les obres i actuacions a l’espai fluvial (llera i/o zona d’influència d’aquesta) hauran d’adequar-se
als “Criteris d’intervenció en espais fluvials” (ACA, març 2002) i, especialment, a els “Directrius de
planificació i gestió de l’espai fluvial”
4. Qualsevol obra, treball o actuació a realitzar en la zona del Domini Públic Hidràulic requerirà
autorització expressa i prèvia de l’organisme de conca (CHE). En general, no es gens recomanable
la modificació de les lleres (desviament, eixamplament, estretament, enfonsament, etc) ni la seva
canalització i/o entubament (esdevindrien simples clavegueres).
5. De forma expressa es prohibeixen les desforestacions de marges. Amb caràcter general es garantirà
la conservació de la vegetació autòctona de ribera, així com les seves condicions per la seva
regeneració i millora.
6. La perforació de pous (s’ubiquin o no en la zona de policia de lleres) requeriran autorització
expressa i prèvia de la CHE sempre que sigui per a aprofitaments d’aigües a l’empara de l’article
54.2 del TRLLA (també ho requerirà el seu aprofitament, en expedient apart). Si es tractés d’un
aprofitament mitjançant concessió d’aigües, no es podrà perforar el pou mentre no es disposi de la
corresponent autorització d’investigació d’aigües subterrànies, a atorgar també per la CHE, tot
d’acord amb l’establert als articles 177 i següents del RDPH.
7. Qualsevol aprofitament d’aigües requerirà la disposició prèvia de la corresponent autorització
d’aprofitament d’aigües subterrànies (art.54.2 TRLLA) o be de al concessió d’aigües a atorgar per la
CHE, on es tindrà en compte les dotacions establertes pel PHCE i els cabals de manteniment.
8. En relació a la reutilització d’aigües residuals depurades, s’acomplirà els articles 272 i 273 del RDPH,
109 del TRLLA, i RD 1620/2007, així com els Criteris de reutilització d’aigües regenerades, de l’ACA.
Quant a l’aprofitament d’aigües pluvials, s’estarà el que estableixen els articles 84 i 86 del RDPH.
9. Tal com estableix el TRLLA i el RDPH, per realitzar qualsevol abocament, directe o indirecte, a llera
públics, cal disposar prèviament de la corresponent autorització d’abocament d’aigües residuals, a
atorgar per l’administració hidràulica competent, essent tramitat l’expedient a l’ACA. En relació als
abocament efectuats a qualsevol punt de la xarxa de clavegueram o de col·lectors gestionats per
les administracions autonòmiques o locals o per entitats depenents de les mateixes, l’autorització
correspondrà a l’òrgan autonòmic o local competent, d’acord amb el RD-Llei 4/2007, de 13 d’abril,
pel qual es modifica el TRLLA. En relació amb les aigües residuals industrials, caldrà acomplir l’article
260 del RD 606/2003.
10. Les administracions públiques competents per raó de la matèria establiran les mesures d'intervenció
adequades per a la realització dels projectes de sanejament i de canalització dels rius i torrents,
seguint els objectius i les funcions de regeneració i de recuperació dels traçats naturals, tot
permetent el pas de vianants i el pas restringit de vehicles en aquells casos en què aquest Pla ho
preveu expressament o s'estimi pertinent.
11. Les rases que es realitzin per a la conducció de l'aigua, vinculades a l'activitat agrícola o forestal, no
formaran part del sistema hidrològic. No obstant, en la seva execució es garantirà el sistema natural
del recorregut de les escorrenties d'aigua, de forma que les actuals conques dels rius i els torrents no
es vegin afectades significativament pels possibles canvis de superfície de recepció.
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12. La totalitat de les xarxes de lleres de reg i de desguàs tenen una zona de servitud de 4 metres
d’amplada per cada costat, comptats des de l’aresta exterior de les lleres. Qualsevol classe d’obra,
de plantació arbòria, de desmunts de terres, d’encreuaments o de qualsevol altre treball que es
realitzi, requerirà de la prèvia i expressa autorització de la Comunitat general de regants
corresponent, que fixarà les condicions en que s’han de dur a terme per tal de no perjudicar els
serveis dels regs.
13. Es projectes d’urbanització que, en execució del planejament afectin el traçat de les lleres de reg i
de desguàs existents, hauran de contemplar la modificació del traçat d’aquestes, situant-les pels
nous vials a urbanitzar, prèvia autorització de la Comunitat generals de regants corresponent.
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SISTEMA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS
Art 238.

Definició i tipus

1. Comprèn, aquest capítol, la regulació dels sistemes d'equipaments públics i de serveis tècnics, en
tant que es tracta de sòls destinats a instal·lar dotacions d'interès públic i social necessaris en funció
de les característiques demogràfiques i socioeconòmiques de la població.
2. Els sòls que aquest Pla destina a sistemes d'equipaments públics i serveis tècnics, s'inclouen en una
de les categories següents:
- Sistema d'equipaments comunitaris, Clau E
- Habitatge dotacional públic, Clau D
- Sistema d’infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, Clau ST.
SECCIÓ II.
Art 239.

SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS

Definició i identificació

1. El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o
comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessàries en funció de les característiques
socioeconòmiques de la població.
2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau E.
Art 240.

Tipus d’equipament

a) E1. Docent

f) E6. Funerari / Cementiri

b) E2. Sanitari – Assistencial

g) E7. Reserva / Sense ús assignat

c) E3. Administratiu / Proveïment

h) E8. Transport

d) E4. Cultural – Social – Religiós

i)

E9. Seguretat i defensa

e) E5. Esportiu
Art 241.

Titularitat

1. Els sòls que el present POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema
d'equipaments comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals, seran en general de
titularitat pública.
2. No obstant el que s'estableix al punt primer d'aquest article, els equipaments privats existents abans
de l'entrada en vigor d'aquest POUM, siguin generals o locals, conservaran la seva titularitat privada
sempre i quan puguin acreditar que vénen realitzant la seva activitat privada conforme a l'ús
dominant pel qual aquest POUM ha qualificat el sòl o l'edificació, abans de la data esmentada. En
cas que es produeixi el cessament definitiu o el canvi de l'ús dominant, l’Administració podrà
adquirir el sòl o l'edificació. La legitimació de l'expropiació de sòls qualificats d'equipaments que
siguin de titularitat privada requerirà la prèvia assignació d'un ús concret i la justificació de la
necessitat de la titularitat pública mitjançant un pla especial.
3. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic
quan aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l'equipament, i dels objectius
d'aquest Pla.
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Règim general

En l'obtenció, el finançament, la construcció, l’ampliació, l'ús, l'explotació i la conservació dels
equipaments s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les
corresponents disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant planejament especial.
Art 243.

Condicions d'ús

1. Usos dominants: equipaments.
2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de
l'equipament.
3. De manera excepcional, s'admet l'ús d'habitatge unifamiliar, la finalitat del qual sigui el servei de
vigilància o manteniment de la instal·lació, que s’haurà de justificar mitjançant un pla especial.
4. Pel que fa a l'ús de cementiri, s'estarà al que disposa la legislació sectorial vigent i, en concret, allò
que s'assenyala en el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria.
5. En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en l'actualitat, aquest POUM
determina aquest ús com a dominant.
Art 244.

Condicions d’ordenació i edificació

1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’equipaments s’ajustarà a les necessitats funcionals
dels diferents equipaments, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen i a
les condicions ambientals del lloc.
2. Els equipaments hauran d’ajustar-se a les condicions d’edificació del seu entorn. No obstant, i pel
paper i funció d’aquestes peces, s’admetrà una configuració especial justificada en el mateix
projecte de l’equipament públic.
3. Els possibles equipaments privats que s’autoritzin precisaran de la tramitació del corresponent pla
especial per la seva assignació d’usos i per la justificació de la seva integració en el conjunt
consolidat.
SECCIÓ III.
Art 245.

HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC

Definició i identificació.

1. El sistema d’habitatge dotacional comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a
satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau D.
Art 246.

Titularitat

1. Els sòls que el present POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema d’habitatge
dotacional seran de titularitat pública.
2. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic
quan aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa i finalitat d’aquest sistema, i dels
objectius d’aquest Pla.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 140

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Art 247.

Ajuntament de Bellpuig

Règim general

1. En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels equipaments
s’observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les corresponents
disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant planejament especial.
2. D’acord amb allò que estableix el TRLUC, aquest planejament general o les seves modificacions
posteriors podran determinar que la reserva de 20 m² per cada 100 m² de sostre edificable per a
equipaments de titularitat pública es destini, en determinats sectors, totalment o parcialment al
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord amb allò que estableix l’article 58.1.g
del TRLUC.
3. L’habitatge dotacional, segons estableix el TRLUC, estarà exempt del pagament de les despeses
d’urbanització derivades del desenvolupament i de l’execució dels sectors o dels polígons
d’actuació a què s’assigni aquest sistema.
4. Els usufructuaris i les condicions de gaudi del sistema d’habitatge dotacional s’ajustaran aquells que
s’estableixi en la legislació sectorial vigent en matèria d’habitatge.
Art 248.

Condicions d’ús

1. Usos dominants: habitatge plurifamiliar que tinguin interès públic social o comunitari.
2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l’ús dominant i amb la funció concreta de
l’habitatge.
Art 249.

Condicions d’ordenació i edificació

1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’habitatge dotacional s’ajustarà a les necessitats
funcionals dels diferents hàbitats, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se
situen i a les condicions ambientals del lloc.
2. L’ordenació del sistema d’habitatge dotacional s’estableix en la regulació dels sòls urbà i
urbanitzable.
3. Els habitatges dotacionals localitzats en sòl urbà hauran d’ajustar-se a les condicions d’edificació
del seu entorn. No obstant, i a causa del paper i de la funció d’aquestes peces, s’admeten una
configuració especial o singular, que ha de ser justificada en el mateix projecte d’habitatges
dotacionals.
SECCIÓ IV.
Art 250.

SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS I MEDIAMBIENTALS.

Definició i identificació

1. El sistema d'infraestructures de serveis tècnics comprèn les instal·lacions i els espais reservats pels
serveis d'abastament d'aigües, d’evacuació i de depuració d'aigües residuals, centrals receptores i
distribuïdores d'energia elèctrica i la xarxa d'abastament, centres de producció o transformació de
gas i la seva xarxa de distribució, centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària,
plantes incineradores o de tractament de residus sòlids, deixalleria i altres possibles serveis de
caràcter afí.
Inclou també els serveis públics vinculats al viari i de suport al transport rodat, com són les estacions
de servei, les benzineres, els serveis ITV, les bàscules, etc.
2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau ST.
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Titularitat

El sòl destinat a sistema d'infraestructures de serveis tècnics podrà ser de titularitat pública o privada.
Art 252.

Règim general

1. En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació dels serveis tècnics
s'observarà allò establert en aquestes Normes, en els plans especials que es desenvolupin i en la
legislació sectorial vigent per a cadascuna de les matèries.
2. Les condicions que regulen l'entorn dels serveis tècnics es regiran per allò que disposa la legislació
sectorial vigent, així com també per les corresponents disposicions urbanístiques i especials dels
Plans que desenvolupin algun dels sectors on s'ubiquen.
3. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun dels serveis abans
definits, es podrà qualificar de sistema d'infraestructures el sòl necessari seguint el que es disposa la
legislació urbanística vigent. El pla especial que caldrà redactar vetllarà pel manteniment de les
condicions ambientals i d'impacte paisatgístic del sector afectat.
4. Quan la implantació i el desenvolupament d’alguna de les infraestructures abans referenciades
s’hagi de situar en sòl classificat com a no urbanitzable caldrà respectar, a més d’allò que
s’estableix als apartats anteriors, tot allò previst al Capítol 4 del Títol VIII d’aquestes Normes.
Art 253.

Condicions d'ús

1. Ús dominant: infraestructures o serveis tècnics.
2. Usos compatibles: aquells estrictament vinculats amb les instal·lacions de cadascun dels serveis de
què es tracti, amb les condicions de funcionament específicament regulades a la legislació tècnica
corresponent.
3. S'admet l'ús d'habitatge unifamiliar de manera excepcional i només com a servei de vigilància i
manteniment de la instal·lació.
4. Amb caràcter vinculant a les condicions d'ús i funcionals que es defineixen en aquest Capítol, les
infraestructures de serveis tècnics que ocupen reserves de sòl precises consten grafiades als plànols
d’ordenació.
Art 254.

Condicions d'ordenació i edificació

1. Les condicions d'ordenació i d’edificació s'ajustaran a les definides pel sistema d'equipaments.
2. Tanmateix es respectaran les següents condicions:
a) L’edificabilitat i l’alçada màxima dels serveis tècnics serà aquella que funcionalment exigeixi la
instal·lació, quedant determinada en el corresponent projecte específic.
b) Els espais no ocupats per les instal·lacions i que constitueixen l'entorn d'aquests serveis se
sistematitzaran com a espais lliures enjardinats.
c) Aquelles instal·lacions en sòl no urbanitzable reconegudes com a sistemes d’infraestructures i
serveis tècnics per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, podran reordenar o ampliar
les instal·lacions fins a un 20% acumulable. Si les necessitats són majors, caldrà tramitar un pla
especial que ho justifiqui.
d) L'espai de protecció de les infraestructures i en particular de les línies aèries i subterrànies
compliran la legislació sobre la matèria i la normativa particular. Aquest espai no serà
edificable.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
1. Per a la determinació de les condicions d’habitabilitat no regulades específicament en aquestes
normes s’estarà a tot allò que complimenta el Decret 55/2009 sobre “Condicions d’habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d’habitabilitat”.
2. Pel que fa a les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques serà
d’aplicació, tant en el projectes d’urbanització com en els d’edificació, l’establert en el Decret
135/1995; així com l’Ordre VIV/561/2010, Document tècnic de condicions d’accessibilitat als espais
públics urbanitzats i CTE DB SUA, Seguretat d’utilització i accessibilitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
1. Per a l’activitat industrial existent de la farinera “La Preferida, SA”, en funcionament en el moment
d’aprovació del POUM, situada en un entorn residencial sense consolidar i inclosa dins d’un Polígon
d’Actuació Urbanística (PAU-12); es permetrà de forma provisional el manteniment de l’activitat
industrial, al no considerar-se un ús incompatible amb el nou planejament, fins que no es
desenvolupin els sectors residencials de l’entorn més immediat (PAU-09, PAU-10, PAU-11, PAU-12 i
PAU-13).

Bellpuig, gener 2012

ARKU3 ARQUITECTURA, SLP
Marc Ribes Mesalles

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques 143

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

2.

ANNEXES NORMES URBANÍSTIQUES

ANNEX I.

FITXES URBANÍSTIQUES

ANNEX II.

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN URBÀ DEL CASTELL, ESGLÉSIA DE SANT NICOLAU I
CONVENT DE SANT BARTOMEU DE BELLPUIG

ANNEX III.

ORDENANÇA DEL PAISATGE URBÀ DE BELLPUIG I SEANA

ANNEX IV.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGLAMENT URBANÍSTIC I D’EDIFICACIÓ

ANNEX V.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ

ANNEX VI.

ANÀLISI DE LES XARXES EXISTENTS DE TELECOMUNICACIONS

ANNEX VII.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTIVITATS RAMADERES

ANNEX VIII. PLA TERRITORIAL PARCIAL DE PONENT (TERRES DE LLEIDA)
ANNEX IX.

DIRECTRIUS DE L’ESPAI SECANS DE BELIANES-PREIXANA

ANNEX X.

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DELS ESPAIS NATURALS
PROTEGITS A LA PLANA DE LLEIDA

Text refós aprovació definitiva

Annexes Normes Urbanístiques

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

ANNEX I.

Ajuntament de Bellpuig

FITXES URBANÍSTIQUES

POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Bellpuig
PAU-01
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-02
Polígon d’Actuació Urbanística (terciari)
PAU-03
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-04
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-05
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-06
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-07
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-08
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-09
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-10
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-11
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-12
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-13
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-14
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-15
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-16
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-17
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-18
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-19
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-20
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-21
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-22
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-23
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-24
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-25
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-26
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-27
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-28
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-29
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-30
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-31
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-32
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-33
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-34
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-35
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-36
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-37
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-38
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-39
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
PAU-40
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
PAU-41
Polígon d’Actuació Urbanística (industrial)
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PAU-42
PAU-43
PAU-44
PAU-45
PAU-46
PAU-47
PAU-48
PAU-49
PAU-50
PAU-51

Ajuntament de Bellpuig

Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial)
Polígon d’Actuació Urbanística (residencial i industrial)

PLANS DE MILLORA URBANA
Bellpuig
PMU-01
Pla de Millora Urbana (industrial)
PMU-02
Pla de Millora Urbana (industrial)
PMU-03
Pla de Millora Urbana (industrial)
PLANS PARCIALS URBANÍSTICS
Bellpuig
PPU-01
Pla Parcial Urbanístic (industrial)
PPU-02
Pla Parcial Urbanístic (industrial)
PPU-05
Pla Parcial Urbanístic (industrial)
PPU-06
Pla Parcial Urbanístic (industrial)
PPU-08
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-09
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-10
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-11
Pla Parcial Urbanístic ((residencial)
PPU-12
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-13
Pla Parcial Urbanístic (industrial)
PPU-14
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-15
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-16
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-17
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PPU-18
Pla Parcial Urbanístic (industrial)
PPU-19
Pla Parcial Urbanístic (residencial)
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS D’INFRAESTRUCTURES
PEI-01, PEI-02 i PEI-03
Pla Especial Urbanístic d’Infraestructures
PEI Reguer
Pla Especial Urbanístic d’Infraestructures
PEI Seana
Pla Especial Urbanístic d’Infraestructures
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
PEU-01
PEU-02
PEU-03
PEU-04
PEU-05
PEU-06
PEU-07

Pla Especial Urbanístic
Pla Especial Urbanístic
Pla Especial Urbanístic
Pla Especial Urbanístic
Pla Especial Urbanístic
Pla Especial Urbanístic
Pla Especial Urbanístic
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PAU 01 (01a + 01b)

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat en el límit nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb l'Avinguda de Lleida

Sud:

amb el sector residencial PPU 08

Est:

amb l'Avinguda Urgell i l'escola de Nostra Sra. del Carme

Oest:

amb la carretera C-233

Fracció discontínua del sector a la banda est de la carretera C-233, per sota de l'Avinguda de Lleida.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.5 i O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, adequant-les a la nova alineació proposada
pel POUM, per tal de garantir l'amplada de 12 metres en el carrer Camí de Castellnou.
2. l'execució de l'ordenació dels nous vials interns del sector i de connexió amb el sector residencial
veí PPU 08 i el sòl urbà consolidat.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada. Aquestes terrenys es destinaran a ampliar els espais lliures i els accessos de l'Escola
Nostra Sra. del Carme.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

26.287,17m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,33m²st/m²s

125,92hab/Ha

34.849,18m²st

331 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

5.889,78m²

22,41%

Espais Lliures

5.830,03m²

22,18%

Equipaments

3.638,50m²

13,84%

TOTAL SISTEMES

15.358,31m²

58,43%

Clau 3a i 3a-hpp - Residencial

10.928,86m²

41,57%

TOTAL ZONES

10.928,86m²

41,57%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent
Sostre Residencial nova implantació

30.554,01m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

30.554,01m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP

Reserva 10% sostre HPP

Règim General

Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

21.387,81m²st

225 hab

6.110,80m²st

71 hab

3.055,40m²st

35 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en illa tancada, Clau 3a i 3a-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 02

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús terciari, situat al nord del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb el sector PEI 01 de l'Avinguda de Lleida

Est:

amb el sector residencial PAU 03

Oest:

amb el sector industrial PAU 28

Àmbit definit en el plànol O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, adequant-les a la nova alineació proposada
pel POUM
2. l'execució de l'ordenació del nou vial intern del sector, paral·lel a la via del ferrocarril, i de connexió
amb el sector residencial veí PAU 03.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Permetre el canvi de la qualificació urbanística, de la zona de tolerància industrial a la zona de
desenvolupament d'usos terciaris i activitats econòmiques.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

11.519,81m²

Usos principals

I.E.B.

Terciari

0,93m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

10.755,54m²st

Nº màx. plantes
PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.473,04m²

12,79%

Espais Lliures

1.083,82m²

9,41%

TOTAL SISTEMES

2.556,86m²

22,20%

Clau 8 - Terciari

8.962,95m²

77,80%

TOTAL ZONES

8.962,95m²

77,80%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona de Serveis, Clau 8 . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es determinen en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució són orientatives, i preval l'ordenació
establerta als plànols d'ordenació i les determinacions de cada zona, regulada a través de les claus
urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-IIa, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la variant LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
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El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 03

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb el sector PEI 01 de l'Avinguda de Lleida

Est:

amb el sector residencial PAU 04

Oest:

amb el sector terciari PAU 02

Àmbit definit en el plànol O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de la nova
vialitat, amb un traçat paral·lel a la via del ferrocarril de connexió amb la resta de sectors veïns, i els seus
traçats transversals de connexió amb el PEI 01 de l'Avinguda de Lleida.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
d) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona de tolerància industrial a la zona
d'ordenació en Illa oberta.
e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

16.991,30m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,12m²st/m²s

120,65hab/Ha

18.947,16m²st

205 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

3.243,36m²

19,09%

Espais Lliures

3.102,95m²

18,26%

Equipaments

1.171,41m²

6,89%

TOTAL SISTEMES

7.517,72m²

44,24%

Clau 4a i 4a-hpp - Residencial

9.473,58m²

55,76%

TOTAL ZONES

9.473,58m²

55,76%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
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L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent
Sostre Residencial nova implantació

18.947,16m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

18.947,16m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP
Règim General

Reserva 10% sostre HPP
Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

13.263,01m²st

139 hab

3.789,43m²st

44 hab

1.894,72m²st

22 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en illa oberta, Clau 4a i 4a-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

Text refós aprovació definitiva
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En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la
carretera N-IIa, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la
variant LP-2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 04
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb el sector PEI 01 de l'Avinguda de Lleida i amb el sector residencial PAU 30

Est:

amb la Plaça de l'Estació

Oest:

amb el sector residencial PAU 03

Àmbit definit en el plànol O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de la nova
vialitat connexió amb la resta de sectors veïns, amb un traçat paral·lel a la via del ferrocarril, i els seus
traçats transversals de connexió amb el PEI 01 de l'Avinguda de Lleida i la Plaça de l'Estació.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats als sistemes d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats als sistemes d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
d) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona de tolerància industrial a la zona
d'ordenació en Eixample i illa tancada
e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

9 274 69m²
9.274,69m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,58m²st/m²s

157,42hab/Ha

14.647,73m²st

146 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

1.827,14m²

19,70%

Espais Lliures

2.600,14m²

28,03%

Equipaments

ZONES

540,20m²

5,82%

TOTAL SISTEMES

4.967,48m²

53,56%

Clau 2 - Residencial

1.163,72m²

12,55%

Clau 3a i 3a-hpp - Residencial

3.143,49m²

33,89%

TOTAL ZONES

4.307,21m²

46,44%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
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L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent
Sostre Residencial nova implantació

13.579,94m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

13.579,94m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP

Reserva 10% sostre HPP

Règim General

Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

9.505,96m²st

100 hab

2.715,99m²st

31 hab

1.357,99m²st

15 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació amb Eixample, Clau 2 , i Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3a i 3a-hpp . Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
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Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-IIa,
N
II comprés
é entre
t lles rotondes
t d existents
i t t a les
l interseccions
i t
i
amb
b la
l carretera
t
C
C-233
233 i amb
b la
l variant
i t LP
LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 05

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb el sector PEI 01 de l'Avinguda de Lleida

Est:

amb el sector residencial PPU 10 i el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb la Plaça de l'Estació

Àmbit definit en els plànols O.03.2.6 i O.03.2.7 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, el carrer Torre de Santrama, adequant-les a
la nova alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'ordenació del nou vial intern del sector, que connecta en forma d'anella perimetral
l'Avinguda de Lleida i el sector residencial veí PPU 10
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats als sistemes d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
d) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona de tolerància industrial a la zona
d'ordenació en Illa oberta.
e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

26.351,67m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,16m²st/m²s

125,23hab/Ha

30.461,00m²st

330 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

3.689,35m²

14,00%

Espais Lliures

4.612,68m²

17,50%

Equipaments

2.819,14m²

10,70%

11.121,17m²

42,20%

TOTAL SISTEMES
ZONES

Clau 4a i 4a-hpp - Residencial

15.230,50m²

57,80%

TOTAL ZONES

15.230,50m²

57,80%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent
Sostre Residencial nova implantació

30.461,00m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

30.461,00m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP

Reserva 10% sostre HPP

Règim General

Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

21.322,70m²st

224 hab

6.092,20m²st

71 hab

3.046,10m²st

35 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa oberta, Clau 4a i 4a-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-IIa, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la variant LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 06

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat a l'est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PPU 08 i amb les illes residencials delimitades per l'Avinguda
Urgell en sòl urbà consolidat

Sud:

amb l'illa residencial delimitada per la Plaça Josep Pla i el sector residencial PPU 08

Est:

amb les illes residencials delimitades per l'Avinguda Urgell i el Carrer Barceloneta en sòl
urbà consolidat

Oest:

amb el sector residencial PPU 08

Àmbit definit en el plànol O.03.2.12 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, adequant-les a la nova alineació proposada
pel POUM del Carrer Barceloneta
2. l'execució de l'ordenació dels nous vials del sector de connexió amb la vialitat existent i la de nova
creació del sector veí PPU 08
b) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
Degut a la proximitat del sector al centre del municipi, s'haurà de contemplar que el sistema
d'equipaments doni cabuda a les necessitats d'aparcament del municipi.
c) Completar el teixit urbà de les diferents façanes posteriors de les illes que donen a l'Avinguda d'Urgell i
les que donen façana al Carrer Barceloneta, segons alineació proposada pel POUM
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

9.056,68m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,91m²st/m²s

200,96hab/Ha

17.282,85m²st

182 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

2.516,46m²

27,79%

Equipaments

1.800,77m²

19,88%

TOTAL SISTEMES

4.317,23m²

47,67%

Clau 2 i 2-hpp - Residencial

4.739,45m²

52,33%

TOTAL ZONES

4.739,45m²

52,33%

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística ha de complir amb les superfícies mínimes de cessió obligatòria per
a sistemes exigibles segons l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme.
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Part d'aquesta cessió es troba situada dins de la proposta d'ordenació del sector, i la resta, a causa de la
impossibilitat de ser emplaçada en el mateix àmbit d'actuació, es substituirà 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.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent

163,00m²st

0,97%

Sostre Residencial nova implantació

16.611,16m²st

99,03%

Total Sostre Residencial *

16.774,16m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP

Reserva 10% sostre HPP

Règim General

Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

11.790,81m²st

124 hab

3.322,23m²st

39 hab

1.661,12m²st

19 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2 i 2-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les
claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
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L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 07

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PPU 08 i amb l'illa residencial delimitada pel Carrer Alcalde
Sala i l'Avinguda les Garrigues en sòl urbà consolidat

Sud:

amb els sectors residencials PAU 33 i PPU 09

Est:

amb les illes residencials delimitades pel Carrer Alcalde Sala, l'Avinguda les Garrigues i el
Carrer Ramon i Cajal, en sòl urbà consolidat

Oest:

amb els sectors residencials PAU 32 i PAU 33

Àmbit definit en el plànol O.03.2.12 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució del
traçat del nou vial paral·lel al reguer i de connexió amb els dos sectors residencials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
c) Completar el teixit urbà de les diferents illes residencials per donar façana al nou vial de la proposta
d'ordenació del POUM
3. Paràmetres generals sector
Superfície

7.324,30m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,51m²st/m²s

152,92hab/Ha

11.077,67m²st

112 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais Lliures

ZONES

1.969,27m²

26,89%

480,96m²

6,57%

Hidrogràfic

2.109,71m²

28,80%

TOTAL SISTEMES

4.559,94m²

62,26%

Clau 2 - Residencial

2.764,36m²

37,74%

TOTAL ZONES

2.764,36m²

37,74%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

10.718,11m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2 . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 08

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord- est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PPU 15

Sud:

amb l'Avinguda del Bosc i el sector residencial PPPU 16

Est:

amb el sector residencial PPU 15

Oest:

amb l'illa residencial, delimitada per l'Avinguda del Bosc i el sector residencial PPU 15,
de sòl urbà consolidat

Àmbit definit en el plànol O.03.2.7 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures de connexió entre els sectors
residencials PPU015 i PPU 16, tal i com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

1.105,38m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,46m²st/m²s

108,56hab/Ha

2.720,89m²st

12 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Espais Lliures

300,07m²

27,15%

TOTAL SISTEMES

300,07m²

27,15%

Clau 3a - Residencial

805,30m²

72,85%

TOTAL ZONES

805,30m²

72,85%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

2.533,97m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau
es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
El nombre màxim de plantes per aquest sector s'estableix en planta baixa i tres plantes pis, corresponents
a la part de l'edificació que dóna al vial de connexió amb el PPU 15, vial transversal a l'Av. del Bosc.
Per a la part d'edificació que dóna façana a l'Av. del Bosc, i amb una fondària edificable de 14 metres,
s'estableix una alçada màxima de l'edificació de planta baixa i dos plantes pis.
El diferencial del nombre de plantes dins de la mateixa illa es degut al desnivell topogràfic existent entre
l'Avinguda del Bosc i el sector PPU 15, tal i com es mostra en el següent esquema:

9 Ob
9.
Observacions
i
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
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b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 09

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb l'illa residencial delimitada pels Carrer Ramon i Cajal i Carrer La Font

Sud:

amb els sectors residencials PAU 10 i PPU 19

Est:

amb el carrer La Font i els sectors residencials PAU 12 i PAU 13

Oest:

amb el sector residencial PPU 09

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, el Carrer La Font, adequant-les a la nova
alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'ordenació del nou vial intern del sector, que connecta amb el sector residencial veí
PPU 09
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
c) Acabar de tancar l'illa delimitada pels Carrers La Font i Ramon i Cajal
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

8.719,61m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,67m²st/m²s

142,21hab/Ha

14.564,99m²st

124 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

1.858,50m²

21,31%

Espais Lliures

212,39m²

2,44%

Hidrogràfic

611,77m²

TOTAL SISTEMES
ZONES

2.682,66m²

7,02%
30,77%

Clau 3b i 3b-hpp - Residencial

6.036,95m²

69,23%

TOTAL ZONES

6.036,95m²

69,23%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per vialitat i zones verdes, així com la cessió dels sòls destinats a sistema
hidrogràfic.
Amb la proposta de la nova vialitat, es produeix un increment de sostre edificable respecte el previst en
les NNSS. Per tant, aquest sector ha de complir amb les superfícies mínimes de cessió obligatòria per a
sistemes exigibles segons l'article 100.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme.
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A causa de la impossibilitat d'emplaçar les superfícies mínimes de cessió obligatòria per a sistemes en el
mateix àmbit d'actuació, es substituirà 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.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per vialitat i zones verdes, així com la cessió dels sòls destinats a sistema
hidrogràfic.
Amb la proposta de la nova vialitat, es produeix un increment de sostre edificable respecte el previst en
les NNSS.
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
El càlcul del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic és realitzarà respecte l'increment de sostre
edificable del Polígon d'Actuació Urbanística.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent

9.523,08m²st

80,41%

Sostre Residencial nova implantació

2.320,01m²st

19,59%

11.843,09m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP
Règim General

Reserva 10% sostre HPP
Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

11.147,09m²st

117 hab

464,00m²st

5 hab

232,00m²st

2 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per vialitat i zones verdes, així com la cessió dels sòls destinats a sistema
hidrogràfic.
Amb la proposta de la nova vialitat, es produeix un increment de sostre edificable respecte el previst en
les NNSS. Per tant, la reserva del 30% del sostre residencial de nova implantació per Habitatges de
Protecció Pública és realitzarà respecte l'increment de sostre del sector.
Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre residencial per HPP en règim general i especial, i el 10%
del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com especifica l'article 57.3 del TRLUC.
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8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3b i 3b-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
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10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
11. Elements a protegir
En aquest Polígon d'Actuació Urbanística es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Altres elements d'interès
- Xemeneia Cal Pifarré
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PAU 10

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PAU 09

Sud:

amb el sector residencial PAU 19

Est:

amb el sector residencial PAU 11

Oest:

amb el sector residencial PPU 19

Àmbit definit en el plànol O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, el carrer La Font, adequant-les a la nova
alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'ordenació del nou vial intern del sector, que connecta amb el sector residencial veí
PPU 19
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
c) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona de tolerància industrial a la zona
d'ordenació en Illa oberta.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3 Paràmetres generals sector
3.
Superfície

5.311,43m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,74m²st/m²s

77,19hab/Ha

3.904,78m²st

41 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

1.408,31m²

26,51%

Espais Lliures

974,08m²

18,34%

Hidrogràfic

759,72m²

14,30%

3.142,11m²

59,16%

TOTAL SISTEMES
ZONES

Clau 4b i 4b-hpp - Residencial

2.169,32m²

40,84%

TOTAL ZONES

2.169,32m²

40,84%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Text refós aprovació definitiva
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent
Sostre Residencial nova implantació

3.904,78m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

3.904,78m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP

Reserva 10% sostre HPP

Règim General

Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

2.733,34m²st

28 hab

780,96m²st

9 hab

390,48m²st

4 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa oberta, Clau 4b i 4b-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Text refós aprovació definitiva
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest sector es troba afectat pel Pla Especial Urbanístic "Protecció de l'entorn urbà del Castell, església
de Sant Nicolau i convent de Sant Bartomeu" de data setembre de 1995 (veure l'apartat Annexes de les
Normes Urbanístiques).
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
A
t sector
t de
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t urbanístic
b í ti d
derivat,
i t es troba
t b afectat
f t t pell sistema
it
hidrogràfic
hid
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( l reguer),
) i per
Aquest
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Text refós aprovació definitiva
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Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
11. Elements a protegir
En aquest Polígon d'Actuació Urbanística es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Altres elements d'interès
- Font de Sant Antoni (Font de Lluny)

Text refós aprovació definitiva
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PAU 11

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PAU 12 i PAU 13

Sud:

amb el sistema general d'espais lliures que connecta amb el Convent de St. Bartomeu

Est:

amb el sistema general d'espais lliures que connecta amb el Convent de St. Bartomeu i
el sistema hidrogràfic

Oest:

amb el sector residencial PAU 10

Àmbit definit en el plànol O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, el carrer La Font, adequant-les a la nova
alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'ordenació de la nova vialitat interna del sector en forma d'anella, que connecta
directament amb el carrer La Font
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
c) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona de tolerància industrial a la zona
d'ordenació en Illa oberta.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

11.774,66m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,83m²st/m²s

90,02hab/Ha

9.782,98m²st

106 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

3.045,23m²

25,86%

Espais Lliures

2.440,28m²

20,72%

854,16m²

7,25%

Hidrogràfic
TOTAL SISTEMES
ZONES

6.339,67m²

53,84%

Clau 4b i 4b-hpp - Residencial

5.434,99m²

46,16%

TOTAL ZONES

5.434,99m²

46,16%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Text refós aprovació definitiva
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent
Sostre Residencial nova implantació

9.782,98m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

9.782,98m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP

Reserva 10% sostre HPP

Règim General

Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

6.848,09m²st

72 hab

1.956,60m²st

23 hab

978,30m²st

11 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa oberta, Clau 4b i 4b-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
les qual es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Text refós aprovació definitiva
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest sector es troba afectat pel Pla Especial Urbanístic "Protecció de l'entorn urbà del Castell, església
de Sant Nicolau i convent de Sant Bartomeu" de data setembre de 1995 (veure l'apartat Annexes de les
Normes Urbanístiques).
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Text refós aprovació definitiva
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Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
11. Elements a protegir
En aquest Polígon d'Actuació Urbanística es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Edificis i elements arquitectònics
- Portalada de l'antic escorxador

Text refós aprovació definitiva
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PAU 12

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PAU 13

Sud:

amb el sector residencial PAU 11

Est:

amb el sector residencial PAU 13

Oest:

amb el sector residencial PAU 09

Àmbit definit en el plànol O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vial existent, el carrer La Font, adequant-les a la nova
alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'ordenació del nou vial intern del sector que connecta amb el sector residencial veí
PAU 13
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
c) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona de tolerància industrial a la zona
d'ordenació en Illa tancada.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

2.862,50m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,10m²st/m²s

108,30hab/Ha

3.151,10m²st

31 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

953,44m²

33,31%

Espais Lliures

176,98m²

6,18%

Hidrogràfic
TOTAL SISTEMES
ZONES

770,34m²

26,91%

1.900,76m²

66,40%

Clau 3b i 3b-hpp - Residencial

961,74m²

33,60%

TOTAL ZONES

961,74m²

33,60%

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística ha de complir amb les superfícies mínimes de cessió obligatòria per
a sistemes exigibles segons l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme.
A causa de la impossibilitat d'emplaçar les superfícies mínimes de cessió obligatòria per a sistemes en el
mateix àmbit d'actuació, es substituirà 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.

Text refós aprovació definitiva
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent

712,00m²st

23,42%

Sostre Residencial nova implantació

2.327,54m²st

76,58%

Total Sostre Residencial *

3.039,54m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP

Reserva 10% sostre HPP

Règim General

Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

2.341,28m²st

24 hab

465,51m²st

5 hab

232,75m²st

2 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3b i 3b-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest sector es troba afectat pel Pla Especial Urbanístic "Protecció de l'entorn urbà del Castell, església
de Sant Nicolau i convent de Sant Bartomeu" de data setembre de 1995 (veure l'apartat Annexes de les
Normes Urbanístiques).
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
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El desenvolupament d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística estarà condicionat al trasllat de l'activitat
industrial existent, i no als quadriennis establerts segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació
econòmica i informe de sostenibilitat econòmica .
L'activitat industrial es podrà mantenir de forma provisional, tal i com s'estableix en la Disposició Transitòria
Única de les Normes Urbanístiques, al no considerar-se un ús incompatible amb el nou planejament, fins
que no es desenvolupin els sectors residencials de l'entorn més inmediat (PAU 09, PAU 10, PAU 11, PAU 12 i
PAU 13)
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PAU 13

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb l'Avinguda de Preixana i el Carrer de la Cooperativa

Sud:

amb el sistema hidrogràfic i amb el sector residencial PAU 12

Est:

amb l'illa residencial delimitada per l'Avinguda de Preixana, el sector residencial PAU 14,
i amb el sistema general d'espais lliures

Oest:

amb l'illa residencial delimitada per l'Avinguda de Preixana, el Carrer La Font i Carrer de
la Cooperativa, i els sectors residencials PAU 09 i PAU 12

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vials existents, el Carrer La Font i el Carrer de la
Cooperativa, adequant-les a la nova alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'obertura del nou vial transversal que creua l'illa residencial amb façana principal a
l'Avinguda de Preixana, i que connecta amb la vialitat dels sectors residencials veïns
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
d) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona de tolerància industrial a la zona
d'ordenació en Illa tancada.
e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

11.897,34m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,50m²st/m²s

147,09hab/Ha

17.885,67m²st

175 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

2.507,12m²

21,07%

Espais Lliures

1.861,38m²

15,65%

806,84m²

6,78%

Hidrogràfic
Equipaments

ZONES

761,44m²

6,40%

TOTAL SISTEMES

5.936,78m²

49,90%

Clau 2 i 2-hpp - Residencial

2.600,60m²

21,86%

Clau 3b - Residencial

3.359,96m²

28,24%

TOTAL ZONES

5.960,56m²

50,10%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.1 i 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent

5.899,75m²st

35,87%

Sostre Residencial nova implantació

10.546,83m²st

64,13%

Total Sostre Residencial *

16.446,58m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP
Règim General

Reserva 10% sostre HPP
Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

13.282,53m²st

139 hab

2.109,37m²st

24 hab

1.054,68m²st

12 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2 i 2-hpp i zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3b . Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de lles claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest sector es troba afectat pel Pla Especial Urbanístic "Protecció de l'entorn urbà del Castell, església
de Sant Nicolau i convent de Sant Bartomeu" de data setembre de 1995 (veure l'apartat Annexes de les
Normes Urbanístiques).
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
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Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
11. Elements a protegir
En aquest Polígon d'Actuació Urbanística es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Edificis i elements arquitectònics
- La Fontana
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PAU 14

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb l'illa residencial delimitada per l'Avinguda de Preixana

Sud:

amb el sistema general d'espais lliures

Est:

amb el sector residencial PAU 17

Oest:

amb el sector residencial PAU 13

Àmbit definit en el plànol O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització del Carrer de la Cooperativa i la travessia a l'Avinguda de Preixana.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

3.741,78m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,19m²st/m²s

221,82hab/Ha

8.212,82m²st

83 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.287,88m²

34,42%

TOTAL SISTEMES

1.287,88m²

34,42%

Clau 2 - Residencial

2.453,90m²

65,58%

TOTAL ZONES

2.453,90m²

65,58%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

7.917,81m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2 . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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PAU 15

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el Carrer del Sol

Sud:

amb l'illa residencial delimitada pel Carrer Balmes i amb el sector residencial PAU 16

Est:

amb el sector residencial PAU 16

Oest:

amb l'illa residencial delimitada pels carrers de la Creu i Sant Jordi, i que dona façana a
l'església

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12 i O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari que permetin la creació d'uns nou vials adaptats a
la topografia del terreny i de connexió amb el sector residencial veí PAU 16 i el sòl urbà residencial
consolidat del nucli del municipi
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Permetre el canvi de la qualificació urbanística de la zona en Illa tancada a la zona d'ordenació en
Cases aïllades.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

5.698,30m
5.698,30m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,38m²st/m²s

19,30hab/Ha

2.193,58m²st

11 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.067,18m²

18,73%

Espais Lliures

1.497,44m²

26,28%

TOTAL SISTEMES

2.564,62m²

45,01%

Clau 6a i 6a-hpp - Residencial

3.133,68m²

54,99%

TOTAL ZONES

3.133,68m²

54,99%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Els terrenys qualificats com a sistema d'espais lliures amb una pendent superior al 20%, s'han exclòs del
còmput dels estàndards legals mínims de cessió d'aquest sistema, donant així compliment a l'article 7.b
del RLUC.

Text refós aprovació definitiva
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent
Sostre Residencial nova implantació

2.193,58m²st

100,00%

Total Sostre Residencial *

2.193,58m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP
Règim General

Reserva 10% sostre HPP
Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

1.535,50m²st

7 hab

438,72m²st

3 hab

219,36m²st

1 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d
d'ordenació
ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a i 6-hpp . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús
de la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Text refós aprovació definitiva
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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PAU 16

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PAU 15, PAU 35 i PAU 36

Sud:

amb el sector residencial PAU 17

Est:

amb el sector residencial PPU 14

Oest:

amb l'illa residencial delimitada pel Carrer Balmes i el sector residencial PAU 15

Àmbit definit en el plànol O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vials existents, el Carrer Montserc i el Carrer de Balmes,
adequant-les a la nova alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'obertura del un nou vial transversal i un nou vial longitudinal en la part central del
sector, i que connecta amb la vialitat dels sectors residencials veïns
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

14.020,07m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,23m²st/m²s

124,82hab/Ha

17.209,93m²st

175 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

3.658,10m²

26,09%

Espais Lliures

4.859,20m²

34,66%

TOTAL SISTEMES

8.517,30m²

60,75%

Clau 2 - Residencial

476,18m²

3,40%

Clau 3a i 3a-hpp - Residencial

5.026,59m²

35,85%

TOTAL ZONES

5.502,77m²

39,25%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Els terrenys qualificats com a sistema d'espais lliures amb una pendent superior al 20%, s'han exclòs del
còmput dels estàndards legals mínims de cessió d'aquest sistema, donant així compliment a l'article 7.b
del RLUC.

Text refós aprovació definitiva
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent

1.202,00m²st

7,40%

Sostre Residencial nova implantació

15.045,49m²st

92,60%

Total Sostre Residencial *

16.247,49m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP
Règim General

Reserva 10% sostre HPP
Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

11.733,84m²st

123 hab

3.009,10m²st

35 hab

1.504,55m²st

17 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2 , i zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3a i 3a-hpp . Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Text refós aprovació definitiva
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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PAU 17

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb el Carrer Balmes i el sector residencial PAU 16

Sud:

amb el sistema general d'espais lliures, l'Avinguda de Preixana i el sector residencial PAU
38

Est:

amb els sectors residencials PAU 38 i PPU 11

Oest:

amb el carrer transversal que uneix el Carrer Balmes i el carrer de la Cooperativa, i amb
els sectors residencials PAU 37 i PAU 14

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12, O.03.2.13, O.03.2.18 i O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl
urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme:
1. l'execució de les obres d'urbanització del vials existents, el Carrer Balmes i l'Avinguda de Preixana,
adequant-les a la nova alineació proposada pel POUM
2. l'execució de l'obertura dels nous vials transversal que connecten amb la vialitat dels sectors
residencials veïns i l'existent en sòl urbà consolidat
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

29.759,80m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,12m²st/m²s

104,50hab/Ha

33.297,88m²st

311 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

7.812,15m²

26,25%

Espais Lliures

4.485,64m²

15,07%

Equipaments

2.511,57m²

8,44%

TOTAL SISTEMES

14.809,36m²

49,76%

Clau 3a i 3a-hpp- Residencial

11.041,69m²

37,10%

3.908,75m²

13,13%

14.950,44m²

50,24%

Clau 6a - Residencial
TOTAL ZONES

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Text refós aprovació definitiva
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial existent

2.383,00m²st

7,99%

Sostre Residencial nova implantació

27.459,31m²st

92,01%

Total Sostre Residencial *

29.842,31m²st

100,00%

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
Reserva mínima obligatòria HPP = 30% del sostre residencial de nova implantació (Art. 57.3 i 57.4 del TRLUC)

Habitatge Lliure

Reserva 20% sostre HPP
Règim General

Reserva 10% sostre HPP
Preu Concertat

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

Sostre

Nº habitatges

21.604,51m²st

215 hab

5.491,86m²st

64 hab

2.745,93m²st

32 hab

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial de nova
implantació per Habitatges de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre
residencial per HPP en règim general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com
especifica l'article 57.3 del TRLUC.
La ubicació del sòl de reserva per habitatges de protecció pública dels plànols d'ordenació de la sèrie
O.03.2 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" és vinculant, i el Polígon d'Actuació Urbanística haurà
d'establir els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries
adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels
esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del TRLUC.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3a i 3a-hpp, i zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
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Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)

b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 18

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord-est del nucli, i limita:
Nord:

amb l'Avinguda del Bosc

Sud:

amb les illes residencials delimitades pels carrers Montsec, Progrés i d'Orient

Est:

amb l'illa residencial delimitada pels carrers Romaní i d'Orient, i amb el sector residencial
PPU 16

Oest:

amb el Carrer Progrés

Àmbit definit en el plànol O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització del nou carrer que connectarà el Carrer de Montsec amb la urbanització residencial a l'est
del sector.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

3.329,50m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,25m²st/m²s

225,26hab/Ha

7.489,09m²st

75 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

946,61m²

28,43%

Espais Lliures

309,54m²

9,30%

TOTAL SISTEMES

1.256,15m²

37,73%

Clau 2 - Residencial

2.073,35m²

62,27%

TOTAL ZONES

2.073,35m²

62,27%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures, sense incrementar el sostre del
sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures, sense incrementar el sostre del
sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

7.209,94m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures, sense incrementar el sostre del
sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2 . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació,
zonificació el sostre màxim i la seva distribució,
distribució així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte el Decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària mortuòria, en especial en lo referent a les
franges de protecció a l'entorn del cementiri que regulen les instal·lacions, edificacions i usos permesos.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 19

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, inclòs en la fracció de sòl urbà discontínua situada a l'est
nucli, i limita:
Nord:

amb les illes residencials delimitades pels carrers Canigó, Pica d'Estats i d'Orient

Sud:

amb el sector residencial PPU 17

Est:

amb el sector residencial PPU 12

Oest:

amb el sector residencial PPU 17

Àmbit definit en els plànols O.03.2.13 i O.03.2.14 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització del vial que connecta el sòl urbà consolidat amb els sectors residencials veïns.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

3.509,59m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,51m²st/m²s

22,79hab/Ha

1.788,72m²st

8,00hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

954,28m²

27,19%

TOTAL SISTEMES

954,28m²

27,19%

Clau 6a - Residencial

2.555,31m²

72,81%

TOTAL ZONES

2.555,31m²

72,81%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

1.788,72m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau
es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 20

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb la carretera N-II

Est:

amb el sector industrial PAU 21

Oest:

amb el sector industrial PPU 01

Àmbit definit en els plànols O.03.2.1, O.03.2.2, O.03.2.4 i O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà
i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels vials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

13.067,78m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,06m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

13.798,33m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais lliures
TOTAL SISTEMES

ZONES

4.936,16m²
465,88m²
5.402,04m²

37,77%
3,57%
41,34%

Clau 7a - Industrial

7.665,74m²

58,66%

TOTAL ZONES

7.665,74m²

58,66%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
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Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.

8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 21

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb la carretera N-II

Est:

amb el sector industrial PAU 22

Oest:

amb el sector industrial PAU 20

Àmbit definit en els plànols O.03.2.2 i O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels vials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

9.145,23m²

Usos principals

I.E.B.

Residencial

0,75m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

6.836,44m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

44,45%

Espais lliures

317,84m²

3,48%

Equipaments

964,38m²

10,55%

5.347,21m²

58,47%

TOTAL SISTEMES
ZONES

4.064,99m²

Clau 7a - Industrial

3.798,02m²

41,53%

TOTAL ZONES

3.798,02m²

41,53%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.

Text refós aprovació definitiva
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Ajuntament de Bellpuig

6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 22

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb la carretera N-II

Est:

amb el sector industrial PAU 23

Oest:

amb el sector industrial PPU 21

Àmbit definit en els plànols O.03.2.2 i O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels vials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

25.740,14m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,12m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

28.777,66m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais lliures
TOTAL SISTEMES

ZONES

8.959,13m²
793,42m²
9.752,55m²

34,81%
3,08%
37,89%

Clau 7a - Industrial

15.987,59m²

62,11%

TOTAL ZONES

15.987,59m²

62,11%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1
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Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 23

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb la carretera N-II

Est:

amb la carretera C-233

Oest:

amb el sector industrial PAU 22

Àmbit definit en el plànol O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels vials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials veïns, i resoldre la
connexió del carril lateral d'accés a les naus industrials amb la carretera N-II.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

25.891,69m²

Usos principals

I.E.B.

Residencial

1,01m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

26.222,56m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

8.999,36m²

34,76%

Espais lliures

1.234,72m²

4,77%

Equipaments

1.089,52m²

4,21%

TOTAL SISTEMES

11.323,60m²

43,73%

Clau 7a - Industrial

14.568,09m²

56,27%

TOTAL ZONES

14.568,09m²

56,27%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.

Text refós aprovació definitiva
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 24

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb la carretera N-II

Sud:

amb el sector industrial PAU 25

Est:

amb el sector industrial PAU 25

Oest:

amb el sector industrial PPU 02

Àmbit definit en el plànol O.03.2.4 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels vials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

18.939,25m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,07m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

20.335,14m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais lliures
TOTAL SISTEMES

ZONES

1.703,28m²
290,02m²
1.993,30m²

8,99%
1,53%
10,52%

Clau 7b - Industrial

16.945,95m²

89,48%

TOTAL ZONES

16.945,95m²

89,48%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial aïllada, Clau 7b. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau
es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
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Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 25

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb la carretera N-II

Sud:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva, el sistema general d'espais lliures i el
sector industrial PPU 06

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva, el sistema general d'espais lliures i el
sector industrial PPU 06

Oest:

amb els sectors industrials PPU 02 i PAU 24

Àmbit definit en els plànols O.03.2.4 i O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística, delimitat sobre l'antic sector PPU 04, té els objectius següents:
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari intern del sector i de connexió amb els
dos sectors industrials veïns, modificat respecte l'antic PPU-04 amb la incorporació del carril lateral d'accés
a les naus paral·lel a la carretera N-II.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada, mantenint la mateixa superfície de cessió computable que en l'antic PPU
04.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada, mantenint la mateixa superfície de cessió computable que en l'antic PPU 04.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

85.965,20m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,57m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

49.051,36m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais Lliures
Equipaments

ZONES

19.274,63m²

22,42%

9.167,12m²

10,66%

4.150,22m²

4,83%

TOTAL SISTEMES

32.591,97m²

37,91%

Clau 7a - Industrial

21.205,71m²

24,67%

Clau 7b - Industrial

32.167,52m²

37,42%

TOTAL ZONES

53.373,23m²

62,09%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i equipaments, sense
incrementar el sostre del sector previst en les NNSS, ja que es manté el sostre de l'antic PPU 04.
Es mantenen les superfícies de cessió computables per a sistemes d'espais lliures i equipaments de l'antic
PPU 04.
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5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
Aquesta cessió de sòl amb aprofitament urbanístic, serà la mateixa que la de l'antic PPU 04 ja que es
manté el sostre màxim industrial inicial.
6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a, i zona d'edificació industrial aïllada, Clau 7b. Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques. Aquestes claus recullen els paràmetres
urbanístics de l'antic PPU 04.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb la carretera N-II

Sud:

amb el sector industrial PPU 06

Est:

amb el sector industrial PPU 06

Oest:

amb el sector industrial PPU 06

Àmbit definit en el plànol O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels vials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

10.408,01m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,37m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

14.288,13m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais lliures
TOTAL SISTEMES

ZONES

2.231,62m²
238,54m²
2.470,16m²

21,44%
2,29%
23,73%

Clau 7a - Industrial

7.937,85m²

76,27%

TOTAL ZONES

7.937,85m²

76,27%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
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Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb la carretera N-II

Sud:

amb el sistema general d'espais lliures

Est:

amb el sector residencial PAU 01

Oest:

amb els sectors industrials PPU 06 i PPU 05

Àmbit definit en el plànol O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització dels vials que connecten el sector amb la resta de sectors industrials veïns, i resoldre la
connexió del carril lateral d'accés a les naus industrials amb la carretera N-II.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

38.362,66m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,60m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

61.424,68m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais lliures
TOTAL SISTEMES

ZONES

4.044,25m²
193,59m²
4.237,84m²

10,54%
0,50%
11,05%

Clau 7a - Industrial

34.124,82m²

88,95%

TOTAL ZONES

34.124,82m²

88,95%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 28

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb l'Avinguda de Lleida

Est:

amb el sector d'ús terciari PAU 02

Oest:

amb la carretera C-233

Àmbit definit en els plànols O.03.2.5 i O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització de la vialitat interna del sector i la que connecta amb la resta de sectors i el sòl urbà
consolidat del municipi.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

17.306,15m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,13m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

19.491,73m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

4.701,23m²

27,17%

Espais lliures

1.776,18m²

10,26%

TOTAL SISTEMES

6.477,41m²

37,43%

Clau 7a - Industrial

10.828,74m²

62,57%

TOTAL ZONES

10.828,74m²

62,57%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 29

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord del nucli, i limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Sud:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en el plànol O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització de la vialitat interna del sector i de connexió amb el sòl urbà consolidat del municipi.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

7.951,81m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

1,29m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

10.265,18m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

2.248,93m²

28,28%

TOTAL SISTEMES

2.248,93m²

28,28%

Clau 7a - Industrial

5.702,88m²

71,72%

TOTAL ZONES

5.702,88m²

71,72%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de
la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
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7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 30

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PAU 04

Sud:

amb el sector PEI 01 de l'Avinguda de Lleida

Est:

amb el sector residencial PAU 04

Oest:

amb el sector residencial PAU 04

Àmbit definit en el plànol O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

3.189,89m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,21m²st/m²s

191,23hab/Ha

7.053,35m²st

61 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Espais Lliures

671,53m²

21,05%

TOTAL SISTEMES

671,53m²

21,05%

Clau 2 - Residencial

2.518,36m²

78,95%

TOTAL ZONES

2.518,36m²

78,95%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

5.828,66m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius de garantir la cessió i
urbanització dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2 . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona
de domini públic,
protecció i la línia límit d'edificació).
de sol·licitar les
(
p
, zona de p
) S'hauran
S
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-IIa, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la variant LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb l'illa residencial delimitada pel Camí de Castellnou i l'Avinguda Urgell

Sud:

amb el sector residencial PPU 08

Est:

amb l'Avinguda Urgell

Oest:

amb els sectors residencials PPU 08 i PAU 01, i amb l'escola de Nostra Sra. del Carme

Àmbit definit en el plànol O.03.2.6 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció
de l'execució de les obres d'urbanització interna del sector i de connexió amb l'Avinguda Urgell.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

16.370,33m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,13m²st/m²s

73,30hab/Ha

18.524,55m²st

120 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais lliures

ZONES

6.344,80m²

38,76%

461,84m²

2,82%

TOTAL SISTEMES

6.806,64m²

41,58%

Clau 4a - Residencial

1.353,19m²

8,27%

Clau 5a - Residencial

5.664,95m²

34,60%

Clau 6 - Residencial

2.545,55m²

15,55%

TOTAL ZONES

9.563,69m²

58,42%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

18.524,55m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i sistema d'espais lliures, sense incrementar el sostre del sector previst
en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa oberta, Clau 4a, zona d'ordenació en cases agrupades, Clau 5a, i zona
d'ordenació en cases aïllades, Clau 6 . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 32

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PPU 08 i PAU 07 i amb l'illa residencial delimitada per
Avinguda del Riu Sió

Sud:

amb el sector residencial PAU 33 i amb l'illa residencial delimitada per l'Avinguda del Riu
Sió

Est:

amb els sectors residencials PAU 07 i PAU 33

Oest:

amb l'illa residencial delimitada per l'Avinguda del Riu Sió

Àmbit definit en el plànol O.03.2.12 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució del
traçat del nou vial paral·lel al reguer i de connexió amb els dos sectors residencials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
c) Completar el teixit urbà de les diferents illes residencials per donar façana al nou vial de la proposta
d'ordenació del POUM
3. Paràmetres generals sector
Superfície

4.251,43m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,13m²st/m²s

54,10hab/Ha

4.783,20m²st

23 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.000,33m²

23,53%

Espais Lliures

285,27m²

6,71%

Hidrogràfic

574,23m²

13,51%

TOTAL SISTEMES

1.859,83m²

43,75%

Clau 5b - Residencial

2.391,60m²

56,25%

TOTAL ZONES

2.391,60m²

56,25%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

4.783,20m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases agrupades Clau 5b . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.

Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 33

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PAU 07 i PAU 32

Sud:

amb els sector residencial PPU 19 i l'Avinguda del Riu Sió

Est:

amb els sectors residencials PAU 07 i PPU 09

Oest:

amb el sector residencial PAU 32 i amb l'Avinguda del Riu Sió

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari de connexió amb els dos sectors
residencials veïns.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures i sistema hidrogràfic, tal i
com es grafia en els plànols d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

3.991,22m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,98m²st/m²s

102,73hab/Ha

3.897,41m²st

41 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

382,38m²

9,58%

Espais Lliures

518,61m²

12,99%

Hidrogràfic

925,00m²

23,18%

1.825,99m²

45,75%

TOTAL SISTEMES
ZONES

Clau 4b - Residencial

2.165,23m²

54,25%

TOTAL ZONES

2.165,23m²

54,25%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

3.897,41m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a un vial, i de cessió dels terrenys destinats als sistemes d'espais lliures i hidrogràfic, sense incrementar
el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa oberta Clau 4b . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
10. Condicions de gestió i execució
Previ al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i en Sòl
Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial d'Infraestructures
(PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer,
terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H). Les seves despeses d'urbanització es repartiran de
forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 34

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat l'est del nucli, i limita:
Nord:

amb les illes residencials delimitades pels carrers Orient, Montsec i Progrés

Sud:

amb els sectors residencials PPU 17 i PAU 36

Est:

amb el sector residencial PPU 17

Oest:

amb l'illa residencial delimitada pels carrers Orient, Progrés i Sant Jordi

Àmbit definit en el plànol O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització en l'encreuament dels carrers Montsec i Sant Jordi.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

1.597,98m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,37m²st/m²s

237,80hab/Ha

3.786,25m²st

38 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

445,33m²

27,87%

TOTAL SISTEMES

445,33m²

27,87%

Clau 2 - Residencial

1.152,65m²

72,13%

TOTAL ZONES

1.152,65m²

72,13%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

3.631,54m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
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Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 35

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat l'est del nucli, i limita:
Nord:

amb el carrer Sant Jordi i les illes residencials delimitades per aquest carrer i el Passatge
Sant Jordi

Sud:

amb els sectors residencials PAU 15 i PAU 16

Est:

amb el sector residencial PAU 36

Oest:

amb l'illa residencial delimitada pels carrers Sant Jordi i de la Creu

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12 i O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització del carrer del Sol, del carrer del Dipòsit i del carrer Progrés.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

8.331,80m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,45m²st/m²s

243,64hab/Ha

20.394,41m²st

203 hab

PB + 3PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

2.316,72m²

27,81%

TOTAL SISTEMES

2.316,72m²

27,81%

Clau 1 - Residencial

1.575,73m²

18,91%

Clau 2 - Residencial

4.439,35m²

53,28%

TOTAL ZONES

6.015,08m²

72,19%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

19.317,84m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2, i zona d'ordenació en Nucli antic, Clau 1. Les condicions de
parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del
sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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PAU 36

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat l'est del nucli, i limita:
Nord:

amb el carrer Sant Jordi i el sector residencial PAU 34

Sud:

amb el sector residencial PAU 16

Est:

amb els sector residencials PPU 14 i PPU 17

Oest:

amb el sector residencial PAU 35

Àmbit definit en el plànol O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització de la vialitat interna del sector i de connexió amb els carrers Sant
Jordi, Sol, Progrés i Montsec, i amb els sectors residencials veïns.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

4.143,65m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,88m²st/m²s

195,48hab/Ha

7.805,29m²st

81 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.899,31m²

45,84%

TOTAL SISTEMES

1.899,31m²

45,84%

Clau 2 - Residencial

2.244,34m²

54,16%

TOTAL ZONES

2.244,34m²

54,16%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

7.697,54m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

Text refós aprovació definitiva
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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PAU 37

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el carrer Balmes

Sud:

amb l'Avinguda de Preixana

Est:

amb el sector residencial PAU 17

Oest:

amb les illes residencials delimitades pels carrer Balmes, el carrer Pelai, l'Avinguda de
Preixana i el Passatge de Preixana.

Àmbit definit en els plànols O.03.2.12 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització del Passatge de Preixana i el vial que connecta el carrer Balmes
amb l'Avinguda de Preixana, a l'est del sector.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

2.970,61m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,45m²st/m²s

245,74hab/Ha

7.284,63m²st

73 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

738,91m²

24,87%

TOTAL SISTEMES

738,91m²

24,87%

Clau 2 - Residencial

2.231,70m²

75,13%

TOTAL ZONES

2.231,70m²

75,13%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

7.002,16m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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PAU 38

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PPU 11 i PAU 17

Sud:

amb el sistemes general d'espais lliures

Est:

amb el sector residencial PPU 11

Oest:

amb el sector residencial PAU 17

Àmbit definit en el plànol O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització del carrer de la Cooperativa i l'Avinguda de Preixana, en el seu punt
d'encreuament a la sortida del municipi.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

4.602,41m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,06m²st/m²s

215,10hab/Ha

9.495,10m²st

99 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.976,97m²

42,96%

TOTAL SISTEMES

1.976,97m²

42,96%

Clau 2 - Residencial

2.625,44m²

57,04%

TOTAL ZONES

2.625,44m²

57,04%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

9.458,65m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample , Clau 2. Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau es
determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
11. Elements a protegir
En aquest Polígon d'Actuació Urbanística es troben inclosos el següent element a protegir (regulat en el
catàleg de bens a protegir):
Altres elements d'interès
- Llinda amb motius d'oficis I

Text refós aprovació definitiva
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PAU 39

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PPU 15

Sud:

amb l'Avinguda del Bosc

Est:

amb l'illa residencial amb front a l'Avinguda del Bosc

Oest:

amb l'illa residencial delimitada per l'Avinguda del Bosc i el darrer Antoni Gaudí

Àmbit definit en el plànol O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme la compleció de
l'execució de les obres d'urbanització del carrer que connecta amb l'Avinguda del Bosc.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

1.412,53m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

2,45m²st/m²s

254,86hab/Ha

3.454,00m²st

36 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

453,63m²

32,11%

TOTAL SISTEMES

453,63m²

32,11%

Clau 2a - Residencial

563,96m²

39,93%

Clau 3a - Residencial

394,94m²

27,96%

TOTAL ZONES

958,90m²

67,89%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

3.441,84m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar la reserva de sòl per
habitatge de protecció pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Eixample, Clau 2, i zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3a. Les condicions de
parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del
sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Sud:

amb el sector PEI 03 de l'Avinguda de Lleida

Est:

amb el sector industrial PPU 13

Oest:

amb el sector residencial PPU 10

Àmbit definit en el plànol O.03.2.7 i O.03.2.8 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització de la vialitat interna del sector i de connexió amb el sòl urbà consolidat del municipi.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

26.732,64m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,98m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

26.224,11m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

5.218,29m²

19,52%

TOTAL SISTEMES

5.218,29m²

19,52%

Clau 7a - Industrial

5.887,20m²

22,02%

Clau 7b - Industrial

15 627 15m²
15.627,15m²

58 46%
58,46%

TOTAL ZONES

21.514,35m²

80,48%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a, i zona d'edificació industrial aïllada, Clau 7b. Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
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7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situat al nord-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector PEI 03, la carretera N-II i el sector industrial PPU 13

Sud:

amb el sector residencial PPU 16 i el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb el sector industrial PPU 13 i el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb els sectors residencials PPU 15 i PPU 16

Àmbit definit en els plànols O.03.2.7, O.03.2.8, i O.03.2.14 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de les obres
d'urbanització de la vialitat interna del sector i de connexió amb la resta de sectors.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

112.962,74m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,60m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

67.446,77m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

19.736,75m²

17,47%

Espais lliures

26.355,56m²

23,33%

9.865,62m²

8,73%

Equipaments

ZONES

TOTAL SISTEMES

55.957,93m²

49,54%

Clau 7a - Industrial

13.052,45m²

11,55%

Clau 7b - Industrial

43.952,36m²

38,91%

TOTAL ZONES

57.004,81m²

50,46%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon a l'objectiu de garantir la cessió i
urbanització de terrenys per a vialitat i els sistemes d'espais lliures, i la cessió de sòl per a sistema
d'equipaments, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a, i zona d'edificació industrial aïllada, Clau 7b. Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents a les obres per
l'abastament d'aigua necessàries pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa
existent.
Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic i la seva connexió a la xarxa de
sanejament existent.
b) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).

Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Seana

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb les illes residencials delimitades pels carrers Nou i Major

Sud:

amb el sector residencial PAU 43 i el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb les illes residencials delimitades pels carrers Nou, Major i Església, i amb el carrer

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en el plànol O.03.3.1 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari que permetin :
1. completar correctament la urbanització de la vialitat existent, travessera al carrer Nou i carrer de
l'Església
2. crear i urbanitzar la nova proposta de vialitat interna del sector, adaptada a la topografia del
terreny i de connexió amb la resta de sòl urbà consolidat.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

15.643,69m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,13m²st/m²s

99,08hab/Ha

17.717,41m²st

155 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

3.018,95m²

19,30%

Espais Lliures

1.386,10m²

8,86%

Equipaments

1.556,73m²

9,95%

TOTAL SISTEMES

5.961,78m²

38,11%

Clau 3b - Residencial

5.038,65m²

32,21%

Clau 6a - Residencial

4.643,26m²

29,68%

TOTAL ZONES

9.681,91m²

61,89%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.1 i 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

16.614,52m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
Les característiques demogràfiques del municipi de Seana, la seva tipologia predominant d'habitatges
unifamiliars aïllats, la demanda dels mateixos, i la superfície i condicions dels sectors, fan que resulti
inviable i innecessària la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública. El percentatge d'HPP que l'hi
correspondria està inclòs dins del còmput total de la reserva del municipi de Bellpuig.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3b i zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les
condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
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b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat a l'oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PAU 42

Sud:

amb el sector residencial PAU 44

Est:

amb el carrer Major

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en el plànol O.03.3.1 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari que permetin :
1. l'entrada a l'illa residencial a través del vial d'accés lateral, paral·lel al carrer Major.
2. resoldre la connexió d'aquest vial lateral d'accés a la nova ordenació de parcel·les edificables, en
el punt d'encreuament existent entre el carrer Major i la carretera LV-3341
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

9.091,30m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,44m²st/m²s

19,80hab/Ha

3.978,30m²st

18 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.922,89m²

21,15%

Espais Lliures

1.485,12m²

16,34%

TOTAL SISTEMES

3.408,01m²

37,49%

Clau 6a - Residencial

5.683,29m²

62,51%

TOTAL ZONES

5.683,29m²

62,51%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

3.978,30m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
Les característiques demogràfiques del municipi de Seana, la seva tipologia predominant d'habitatges
unifamiliars aïllats, la demanda dels mateixos, i la superfície i condicions dels sectors, fan que resulti
inviable i innecessària la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública. El percentatge d'HPP que l'hi
correspondria està inclòs dins del còmput total de la reserva del municipi de Bellpuig.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
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c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 43, 44, 45 i 51, caldrà la
tramitació del Pla Especial d'Infraestructures de Seana, el qual haurà de garantir la cessió i urbanització
dels terrenys corresponents a la connexió de la vialitat dels sectors residencials i industrials del sud de
Seana, amb la carretera LV-3341, per part de l’administració competent. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat a l'oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PAU 43

Sud:

amb el sector residencial PAU 45

Est:

amb el carrer Major

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en el plànol O.03.3.2 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari que permetin, segons la nova
ordenació, l'entrada a l'illa residencial a través del vial d'accés lateral, paral·lel al carrer Major.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

10.657,20m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,44m²st/m²s

20,64hab/Ha

4.697,90m²st

22 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.989,99m²

18,67%

Espais Lliures

1.955,93m²

18,35%

TOTAL SISTEMES

3.945,92m²

37,03%

Clau 6a - Residencial

6.711,28m²

62,97%

TOTAL ZONES

6.711,28m²

62,97%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

4.697,90m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
Les característiques demogràfiques del municipi de Seana, la seva tipologia predominant d'habitatges
unifamiliars aïllats, la demanda dels mateixos, i la superfície i condicions dels sectors, fan que resulti
inviable i innecessària la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública. El percentatge d'HPP que l'hi
correspondria està inclòs dins del còmput total de la reserva del municipi de Bellpuig.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 43, 44, 45 i 51, caldrà la
tramitació del Pla Especial d'Infraestructures de Seana, el qual haurà de garantir la cessió i urbanització
dels terrenys corresponents a la connexió de la vialitat dels sectors residencials i industrials del sud de
Seana, amb la carretera LV-3341, per part de l’administració competent. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 4rt quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-oest del nucli, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PAU 44

Sud:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb el carrer Major

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en el plànol O.03.3.2 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari que permetin :
1. l'entrada a l'illa residencial a través del vial d'accés lateral, paral·lel al carrer Major.
2. resoldre la connexió d'aquest vial lateral d'accés a la nova ordenació de parcel·les edificables, en
el punt d'encreuament amb la carretera LV-3341, mitjançant el desenvolupament previ del Pla
Especial d'Infraestructures de Seana.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

6.197,59m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,36m²st/m²s

16,14hab/Ha

2.242,86m²st

10 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.691,01m²

27,28%

Espais Lliures

1.302,49m²

21,02%

TOTAL SISTEMES

2.993,50m²

48,30%

Clau 6a - Residencial

3.204,09m²

51,70%

TOTAL ZONES

3.204,09m²

51,70%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

2.242,86m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
Les característiques demogràfiques del municipi de Seana, la seva tipologia predominant d'habitatges
unifamiliars aïllats, la demanda dels mateixos, i la superfície i condicions dels sectors, fan que resulti
inviable i innecessària la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública. El percentatge d'HPP que l'hi
correspondria està inclòs dins del còmput total de la reserva del municipi de Bellpuig.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.

Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
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b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 43, 44, 45 i 51, caldrà la
tramitació del Pla Especial d'Infraestructures de Seana, el qual haurà de garantir la cessió i urbanització
dels terrenys corresponents a la connexió de la vialitat dels sectors residencials i industrials del sud de
Seana, amb la carretera LV-3341, per part de l’administració competent. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 5è quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PAU 46

Seana

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el límit del terme municipal i amb l'illa residencial delimitada pel carrer St Miquel

Sud:

amb la carretera LV-3341 i el seu encreuament amb el carrer Major

Est:

amb la carretera LV-3341

Oest:

amb les illes residencials delimitades pels carrers Major, Sant Miquel i del Pi

Àmbit definit en el plànol O.03.3.1 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari que permetin :
1. l'entrada a les illes residencials a través del vial d'accés lateral, paral·lel a la carretera LV-3341
2. resoldre la connexió d'aquest vial lateral d'accés a la nova ordenació de parcel·les edificables, en
el punt d'encreuament amb la carretera LV-3341 i el carrer Major
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la compleció del teixit urbà residencial amb la nova proposta d'ordenació de les parts
posteriors de les illes residencials existents.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

8.842,23m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

1,33m²st/m²s

127,80hab/Ha

11.743,81m²st

113 hab

PB + 2PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

2.368,76m²

26,79%

Espais Lliures

2.475,51m²

28,00%

TOTAL SISTEMES

4.844,27m²

54,79%

Clau 3b - Residencial

3.997,96m²

45,21%

TOTAL ZONES

3.997,96m²

45,21%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

10.755,36m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
Les característiques demogràfiques del municipi de Seana, la seva tipologia predominant d'habitatges
unifamiliars aïllats, la demanda dels mateixos, i la superfície i condicions dels sectors, fan que resulti
inviable i innecessària la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública. El percentatge d'HPP que l'hi
correspondria està inclòs dins del còmput total de la reserva del municipi de Bellpuig.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Illa tancada, Clau 3b . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la clau
es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
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c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística, s'haurà de realitzar el tràmit, per
part de l'administració competent, per a que el tram de la carretera LV-3341 de Bellpuig a Tornabous,
inclòs dins dels límits del sòl urbà de Seana, esdevingui tram urbà.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 47

Seana

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al nord-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el límit del terme municipal i amb la carretera LV-3341

Sud:

amb el sòl urbà consolidat residencial i amb el sòl no urbanitzable de protecció
preventiva

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb la carretera LV-3341

Àmbit definit en el plànol O.03.3.1 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari que permetin :
1. l'entrada a les illes residencials a través del vial d'accés lateral, paral·lel a la carretera LV-3341
2. resoldre la connexió d'aquest vial lateral d'accés a la nova ordenació de parcel·les edificables, en
el punt d'encreuament amb la vialitat existent al sud del sector
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
d) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

15.539,74m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,50m²st/m²s

23,81hab/Ha

7.833,88m²st

37 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

2.568,96m²

16,53%

Espais Lliures

1.779,53m²

11,45%

TOTAL SISTEMES

4.348,49m²

27,98%

Clau 6a - Residencial

11.191,25m²

72,02%

TOTAL ZONES

11.191,25m²

72,02%

Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 100.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

7.833,88m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
Les característiques demogràfiques del municipi de Seana, la seva tipologia predominant d'habitatges
unifamiliars aïllats, la demanda dels mateixos, i la superfície i condicions dels sectors, fan que resulti
inviable i innecessària la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública. El percentatge d'HPP que l'hi
correspondria està inclòs dins del còmput total de la reserva del municipi de Bellpuig.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Els accessos preexistents del carrer del Pi s'hauran d'efectuar amb parada obligatòria i girs permesos
només a dretes.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
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b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística, s'haurà de realitzar el tràmit, per
part de l'administració competent, per a que el tram de la carretera LV-3341 de Bellpuig a Tornabous,
inclòs dins dels límits del sòl urbà de Seana, esdevingui tram urbà.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 3on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Seana

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat l'est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sòl urbà consolidat residencial

Sud:

amb el sòl urbà consolidat residencial

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb la vialitat existent i la Plaça Bisbe Reig

Àmbit definit en els plànols O.03.3.1 i O.03.3.2 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Seana a escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució del
traçat del nou vial.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

4.167,24m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,31m²st/m²s

14,40hab/Ha

1.284,85m²st

6 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

467,95m²

11,23%

TOTAL SISTEMES

467,95m²

11,23%

Clau 6a - Residencial

3.699,29m²

88,77%

TOTAL ZONES

3.699,29m²

88,77%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

1.284,85m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
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Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 49

Seana

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sòl urbà consolidat residencial i el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Sud:

amb el carrer de les Escoles

Est:

amb l'illa residencial delimitada pel carrer de les Escoles i el sòl no urbanitzable de
protecció preventiva

Oest:

amb el carrer Major

Àmbit definit en el plànol O.03.3.2 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució de
l'encreuament i connexió del carrer de les Escoles amb el vial paral·lel a la dreta del carrer Major, i que
dona accés a les illes edificables d'ús residencial.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

2.808,63m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,59m²st/m²s

24,92hab/Ha

1.668,52m²st

7 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

425,03m²

15,13%

TOTAL SISTEMES

425,03m²

15,13%

Clau 6a - Residencial

2.383,60m²

84,87%

TOTAL ZONES

2.383,60m²

84,87%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

1.668,52m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.

Text refós aprovació definitiva
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10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 50

Seana

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial, situat al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Sud:

amb el carrer de les Escoles

Est:

amb l'illa residencial delimitada pel carrer de les Escoles

Oest:

amb l'illa residencial delimitada pel carrer de les Escoles i el carrer Major

Àmbit definit en el plànol O.03.3.2 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats al sistema viari per a poder dur a terme l'execució del
traçat del nou vial.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

2.300,20m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Residencial

0,58m²st/m²s

26,08hab/Ha

1.323,56m²st

6 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

409,40m²

17,80%

TOTAL SISTEMES

409,40m²

17,80%

Clau 6a - Residencial

1.890,80m²

82,20%

TOTAL ZONES

1
1.890,80m²
890 80 ²

82
82,20%
20%

La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, en aquest sector no és necessari realitzar una cessió mínima de
sòl per a sistemes urbanístics.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
Per tant, al no tenir per objecte cap de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, no és necessària la cessió de sòl
amb aprofitament urbanístic.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

1.323,56m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística respon als objectius d'obtenir els terrenys necessaris
per a vialitat, sense incrementar el sostre del sector previst en les NNSS.
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Per tant, i segons el marc legislatiu vigent, no es necessària la reserva de sòl per habitatge de protecció
pública.
8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de la
clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PAU 51

Seana

1. Àmbit
Inclou el sòl urbà no consolidat d'ús residencial i industrial, situat al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb les illes residencials i industrials delimitades pel carrer de les Escoles i el carrer Major

Sud:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb el carrer Major

Àmbit definit en el plànol O.03.3.2 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
La delimitació d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística modifica la classificació dels terrenys inclosos en el
seu interior, ja que segons NNSS estaven classificats com a Sòl No Urbanitzable, i amb la nova proposta
d'ordenació passen a formar part del Sòl Urbà de Seana. La delimitació d'aquest sector té els següent
objectius:
a) Garantir la cessió dels sòls destinats al sistema viari que permetin :
1. dur a terme la urbanització de la nova proposta de vialitat interna del sector i de connexió amb la
resta del sòl urbà consolidat d'ús residencial i industrial.
2. resoldre la connexió del traçat viari intern a l' oest del sector en el punt d'encreuament amb la
carretera LV-3341, mitjançant el desenvolupament previ del Pla Especial d'Infraestructures de Seana.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió dels sòls destinats a sistema d'equipaments, tal i com es grafia en els plànols
d'ordenació detallada.
d) Dotar a Seana del sòl industrial necessari en funció de les necessitats creixents d'aquest ús, i completar
el teixit urbà residencial existent.
e) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

22.785,70m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Nº màx. plantes

Res / Ind

1,12m²st/m²s

3,07hab/Ha

25.565,02m²st

7 hab

PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari

3.293,59m²

14,45%

Espais lliures

3.284,77m²

14,42%

713,15m²

3,13%

Equipaments

ZONES

TOTAL SISTEMES

7.291,51m²

32,00%

Clau 6a - Residencial

2.113,20m²

9,27%

Clau 7a - Industrial

13.380,99m²

58,73%

TOTAL ZONES

15.494,19m²

68,00%
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Les superfícies de cessió obligatòria d'aquest Polígon d'Actuació Urbanística compleixen amb els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 i 65.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
6. Distribució sostre residencial
Sostre Residencial *

1.479,24m²st

* Sostre màxim admissible destinat a ús residencial en el sector. La resta de sostre fins arribar al total del sector destinat a
usos compatibles amb el residencial.

7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
Les característiques demogràfiques del municipi de Seana, la seva tipologia predominant d'habitatges
unifamiliars aïllats, la demanda dels mateixos, i la superfície i condicions dels sectors, fan que resulti
inviable i innecessària la reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública. El percentatge d'HPP que l'hi
correspondria està inclòs dins del còmput total de la reserva del municipi de Bellpuig.

8. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació en Cases aïllades, Clau 6a, i zona d'ordenació d'edificació Industrial entre mitgeres,
Clau 7a . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús de les claus es determinen en el Títol VI Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Seana , a escala 1/1.000
9. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Polígon d'Actuació Urbanística establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2
"Qualificació del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució, així com el nombre màxim
d'habitatges d'aquest àmbit de planejament derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als
plànols d'ordenació i la densitat de cada zona, regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el
Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
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Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
residencial

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge
Industrial

Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
10. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 43, 44, 45 i 51, caldrà la
tramitació del Pla Especial d'Infraestructures de Seana, el qual haurà de garantir la cessió i urbanització
dels terrenys corresponents a la connexió de la vialitat dels sectors residencials i industrials del sud de
Seana, amb la carretera LV-3341, per part de l’administració competent. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment pel sistema de
gestió en la modalitat de compensació bàsica, no obstant i justificadament es podrà, segons l'establert
en la legislació urbanística vigent, fixar un altre sistema (concertació o cooperació).
Aquest Polígon d'Actuació Urbanística es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PMU 01

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou la fracció discontínua de sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situada al sud del nucli, i limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sistema general d'espais lliures

Sud:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sistema general d'espais lliures

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb la carretera LP-2015

Àmbit definit en els plànols O.03.2.18 i O.03.2.20 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) Incloure dins del sòl urbà del municipi els sòls amb edificació industrial existent pròxima a l'actual trama
urbana, amb una proposta d'ordenació lligada xarxa a la xarxa viària existent i al sistema general d'espais
lliures. Canvi de la classificació inicial d'aquests terrenys de Sòl No Urbanitzable a Sòl Urbà No Consolidat.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema d'espais lliures, tal i com es grafia en els
plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

10.106,94m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,79m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

7.934,56m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Espais lliures

2.172,38m²

21,49%

TOTAL SISTEMES

2.172,38m²

21,49%

Clau 7b - Industrial

7.934,56m²

78,51%

TOTAL ZONES

7.934,56m²

78,51%

Les superfícies de cessió obligatòria de la proposta d'ordenació d'aquest Pla de Millora Urbana
compleixen amb els mínims exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 i 65.4 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació d'edificació industrial aïllada, Clau 7b . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i
d'ús de la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
El nombre de parcel·les serà el corresponent al nombre d'indústries existents en la data d'aprovació inicial
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Pla de Millora Urbana establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2 "Qualificació
del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla de Millora Urbana haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Pla de Millora Urbana establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.
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El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
Aquest Pla de Millora Urbana es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PMU 02

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou la fracció discontínua de sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situada al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb la carretera LP-2041, continuació Avinguda de Preixana

Sud:

amb el sistema hidrogràfic

Est:

amb el sector industrial PMU 03

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sistema general d'espais lliures

Àmbit definit en el plànols O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Incloure dins del sòl urbà del municipi els sòls amb edificació industrial existent pròxima a l'actual trama
urbana, amb una proposta d'ordenació lligada xarxa a la xarxa viària existent i al sistema general d'espais
lliures. Canvi de la classificació inicial d'aquests terrenys de Sòl No Urbanitzable a Sòl Urbà No Consolidat.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema viari i d'espais lliures, tal i com es grafia en
els plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

4.527,37m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,77m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

3.485,21m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

Viari
Espais lliures

ZONES

301,82m²

6,67%

740,34m²

16,35%

TOTAL SISTEMES

1.042,16m²

23,02%

Clau 7b - Industrial

3.485,21m²

76,98%

TOTAL ZONES

3.485,21m²

76,98%

Les superfícies de cessió obligatòria de la proposta d'ordenació d'aquest Pla de Millora Urbana
compleixen amb els mínims exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 i 65.4 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació d'edificació industrial aïllada, Clau 7b . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i
d'ús de la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
El nombre de parcel·les serà el corresponent al nombre d'indústries existents en la data d'aprovació inicial
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Pla de Millora Urbana establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2 "Qualificació
del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla de Millora Urbana haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Pla de Millora Urbana establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.
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El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
Aquest Pla de Millora Urbana es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PMU 03

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou la fracció discontínua de sòl urbà no consolidat d'ús industrial, situada al sud-est del nucli, i limita:
Nord:

amb la carretera LP-2041, continuació Avinguda de Preixana

Sud:

amb el sistema hidrogràfic

Est:

amb la carretera LP-2041

Oest:

amb el sector industrial PMU 02

Àmbit definit en el plànols O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
a) Incloure dins del sòl urbà del municipi els sòls amb edificació industrial existent pròxima a l'actual trama
urbana, amb una proposta d'ordenació lligada xarxa a la xarxa viària existent i al sistema general d'espais
lliures. Canvi de la classificació inicial d'aquests terrenys de Sòl No Urbanitzable a Sòl Urbà No Consolidat.
b) Garantir la cessió i urbanització dels sòls destinats a sistema viari i d'espais lliures, tal i com es grafia en
els plànols d'ordenació detallada.
c) Garantir la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic necessari per donar compliment a la legislació
urbanística vigent.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

9.468,32m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,69m²st/m²s

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

6.519,04m²st

Nº màx. plantes
PB + 1PP

4. Zonificació sector
SISTEMES

ZONES

Viari

1.047,64m²

11,06%

Espais lliures

1.901,64m²

20,08%

TOTAL SISTEMES

2.949,28m²

31,15%

Clau 7b - Industrial

6.519,04m²

68,85%

TOTAL ZONES

6.519,04m²

68,85%

Les superfícies de cessió obligatòria de la proposta d'ordenació d'aquest Pla de Millora Urbana
compleixen amb els mínims exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 i 65.4 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent a la
cessió de l'aprofitament urbanístic del sector necessària per donar compliment a l'article 43 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, ja que té per objecte
alguna de les finalitats a que fa referència l'article 70.2.a de la mateixa llei.
L'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats segons l'art. 46 del TRLUC.
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6. Ordenació sòl d'aprofitament privat
Zona d'ordenació d'edificació industrial aïllada, Clau 7b . Les condicions de parcel·lació, d'edificació i
d'ús de la clau es determinen en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl urbà de les Normes
Urbanístiques.
El nombre de parcel·les serà el corresponent al nombre d'indústries existents en la data d'aprovació inicial
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Les condicions d'ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig , a escala 1/1.000
7. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
L'ordenació del Pla de Millora Urbana establerta en els plànols d'ordenació de la sèrie O.03.2 "Qualificació
del sòl urbà i urbanitzable" de la documentació gràfica del POUM és vinculant.
Les superfícies de la zonificació, el sostre màxim i la seva distribució d'aquest àmbit de planejament
derivat són orientatives, i preval l'ordenació establerta als plànols d'ordenació i la densitat de cada zona,
regulada a través de les claus urbanístiques incloses en el Títol VI - Regulació i desenvolupament del sòl
urbà de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla de Millora Urbana haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
8. Condicions de gestió i execució
El Pla de Millora Urbana establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.
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El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
Aquest Pla de Millora Urbana es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Industrial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús industrial, situat al límit nord-oest del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Sud:

amb la carretera N-II

Est:

amb el sector industrial PAU 20

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en el plànol O.03.2.1 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Definir una ordenació ajustada a les característiques i usos de l'entorn, continuant el teixit industrial del sòl
urbà no consolidat que limita amb el sector per la banda est, i resoldre l'accés a la resta de sectors
industrials a través del carril lateral d'accés a les naus industrials situades per sobre de la carretera N-II, i la
seva connexió a la rotonda de nova creació en el límit sud-oest del sector.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

25.623,54m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,80m²st/m²s

Densitat

Sostre
20.498,83m²st

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

2.562,35m²

10,00%

Equipaments

1.281,18m²

5,00%

MÍNIM
Í
SISTEMES

3.843,53m²

15,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
6. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Tal i com es troba grafiat en els plànols d'ordenació, la nova vialitat s'ha de
connectar amb els vials pendents d'urbanitzar en sòl urbà no consolidat i amb la proposta de la nova
rotonda de connexió amb la N-II amb que limita el sector en la seva vessant sud.
b) L'execució d'aquesta nova rotonda anirà a càrrec dels sectors PPU-01 i PPU-02, i les despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional a l'aprofitament de cada un d'aquest sectors.
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c) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures grafiats en els plànols d'ordenació.
d) Tant la reserva de sòl per a sistemes d'equipaments com la resta de reserva per a sistemes d'espais
lliures s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça per
a cada sistema, situant-se pròximes entre elles per tal d'afavorir la concentració de sistemes locals,
complementant els seus usos i accessos.
7. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a la següent zona:
- Clau 7a: Zona d'edificació industrial entre mitgeres,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
8. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
9. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.
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El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PPU 02

Ajuntament de Bellpuig

Industrial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús industrial, situat al límit nord-oest del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb la carretera N-II

Sud:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb els sectors industrials PAU 24 i PAU 25

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Àmbit definit en els plànols O.03.2.1 i O.03.2.4 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Definir una ordenació ajustada a les característiques i usos de l'entorn, continuant el teixit industrial del sòl
urbà no consolidat que limita amb el sector per la banda est, i resoldre l'accés a la resta de sectors
industrials a través del carril lateral d'accés a les naus industrials situades per sota de la carretera N-II, i la
seva connexió a la rotonda de nova creació en el límit nord-oest del sector.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

56.352,94m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,80m²st/m²s

Densitat

Sostre
45.082,35m²st

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

5.635,29m²

10,00%

Equipaments

2.817,65m²

5,00%

MÍNIM SISTEMES

8.452,94m²

15,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
6. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Tal i com es troba grafiat en els plànols d'ordenació, la nova vialitat s'ha de
connectar amb els vials pendents d'urbanitzar en sòl urbà no consolidat i amb la proposta de la nova
rotonda de connexió amb la N-II amb que limita el sector en la seva vessant nord.
b) L'execució d'aquesta nova rotonda anirà a càrrec dels sectors PPU-01 i PPU-02, i les despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional a l'aprofitament de cada un d'aquest sectors.
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c) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures grafiats en els plànols d'ordenació.
Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la cessió mínima
determinada pel marc legal vigent. Part de la reserva de sòl per als sistemes d'espais lliures del sector es
troba situada en la part sud, sota de la vialitat de nova creació actuant com a coixí entre la vialitat
interna i el sòl no urbanitzable, i al nord de l'àmbit, donant continuïtat a la barrera verda separadora de la
vialitat dels sectors paral·lela a la N-II.
d) Tant la reserva de sòl per a sistemes d'equipaments com la resta de reserva per a sistemes d'espais
lliures s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça per
a cada sistema, situant-se pròximes entre elles per tal d'afavorir la concentració de sistemes locals,
complementant els seus usos i accessos.
e) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu, i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.

7. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 7a: Zona d'edificació industrial entre mitgeres,
- Clau 7b: Zona d'edificació industrial aïllada,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
8. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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9. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PPU 05 (05a + 05b + 05c)

Ajuntament de Bellpuig

Industrial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús industrial, situat al límit nord-oest del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb la carretera de Bellpuig a Ivars d'Urgell LV-3344 i el polígon industrial Fontandó en
sòl urbà consolidat

Sud:

amb el sistema ferroviari de la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa

Est:

amb la carretera de Bellpuig a Ivars d'Urgell LV-3344 i el polígon industrial Fontandó en
sòl urbà consolidat

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Fraccions discontínues del sector sota i a l'interior del sector de planejament derivat PPU 06
Àmbit definit en els plànols O.03.2.2 i O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar aquest sector amb la regulació de les activitats industrials existents i garantir la reserva mínima de
cessions d'espais lliures i equipaments.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

24.247,68m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,80m²st/m²s

Densitat

Sostre
19.398,14m²st

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

2.424,77m²

10,00%

Equipaments

1.212,38m²

5,00%

MÍNIM SISTEMES

3.637,15m²

15,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
6. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. La proposta d'ordenació haurà de completar els vials existents que
delimiten el sector discontinu al nord de la línia del ferrocarril.
b) No es pot plantejar cap nou accés des del sector a la carretera confrontant LV-3344, atès que aquest
sector ja disposa d'accés complert a través de la vialitat existent, i que aquest tram de carretera
constitueix la connexió entre la carretera C-233 i l'autovia A-2.
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c) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. La reserva de sòl per als sistemes d'equipaments i
d'espais lliures del sector es troba situada en els sectors discontinus situats en la zona sud del sector
industrial PPU-06 per sota de la Carretera N-II.
7. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a la següent zona:
- Clau 7b: Zona d'edificació industrial aïllada,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
8. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
9. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.
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El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PPU 06

Ajuntament de Bellpuig

Industrial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús industrial, situat al límit nord-oest del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb la carretera N-II i amb els sectors industrials PAU 25 i PAU 26

Sud:

amb el sistema general d'espais lliures i la fracció discontínua del sector industrial PPU
05c

Est:

amb el sector industrial PAU 27

Oest:

amb el sector industrial PAU 25

En l'interior d'aquest sector hi trobem la fracció discontínua del sòl de cessió per a sistema d'equipaments
del sector PPU 05.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.4 i O.03.2.5 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Definir una ordenació ajustada a les característiques i usos de l'entorn, integrant-se amb l'edificació
industrial existent del sòl urbà no consolidat i creant una nova via de comunicació, en la vesant sud del
sector, amb la resta de zones de creixement industrial en sòl urbanitzable delimitat. Donar continuïtat al
tram de carril lateral d'accés a les naus industrials inclòs dins de la delimitació del sector.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

69.062,97m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,80m²st/m²s

Densitat

Sostre
55.250,38m²st

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

6.906,30m²

Equipaments
MÍNIM SISTEMES

3.453,15m²
10.359,45m²

10,00%
5,00%
15,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
6. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. La proposta haurà de connectar, en forma d'anella, la vialitat existent
provinent del sòl industrial urbà amb la de nova creació dels sectors urbanitzables veïns, alhora de dotar
al propi sector de la xarxa viària necessària per al seu bon desenvolupament posterior.
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b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. La reserva de sòl per als sistemes d'espais lliures del
sector es troba situada en la part sud, sota de la vialitat de nova creació, i la reserva de sòl per als
sistemes d'equipaments s'ubica en l'interior de l'illa industrial situada a l'est del sector.
7. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 7a: Zona d'edificació industrial entre mitgeres,
- Clau 7b: Zona d'edificació industrial aïllada,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
8. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
9. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
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També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Residencial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit oest del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PAU 01b i PAU 31

Sud:

amb les illes residencials i l'equipament esportiu del sòl urbà consolidat, els sectors
residencials PAU 07 i PAU 32 i la fracció discontínua del sector residencial PPU 15b

Est:

amb les illes residencials del sòl urbà consolidat i el sector residencial PAU 06

Oest:

amb el sistema hidrogràfic, la zona de domini públic de la carretera C-233, i el sistema
general d'espais lliures

Àmbit definit en els plànols O.03.2.5, O.03.2.6, O.03.2.11 i O.03.2.12 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl
urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona oest del municipi, completant el teixit urbà
fins al límit de la zona del domini públic de la carretera C-233, i integrant tant l'ordenació com la nova
vialitat amb l'edificació consolidada i amb els sectors residencials de planejament derivat veïns (PAU 01b i
PAU 06)

3. Paràmetres generals sector
Superfície

145.137,25m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

87.082,35m²st

653 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

17.416,47m²

Equipaments

17.416,47m²

12,00%
12,00%

MÍNIM SISTEMES

34.832,94m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure

57.930,72m²st

Reserva HPP*

29.151,63m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 33,47% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 23,47% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, donant així compliment a l'article 57.3
del TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Creació d'un nou vial de connexió del punt d'encreuament entre el Camí
del Comú i l'Avinguda Urgell fins a l'Avinguda les Garrigues, complementant i alliberant la vialitat del
centre actual del municipi. Donar continuïtat a la vialitat dels sectors residencials PAU 01b i PAU 31 en la
part nord del sector.

b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'equipaments i espais lliures grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. Part de la reserva d'equipaments està situada al sud
del sector, al costat del complexe esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà. Els usos seran
exclusivament per activitats esportives. La resta de sòl de cessió per a sistema d'equipaments es troba
situada a l'est del sector, donant continuïtat al sistema d'equipaments provinent del sector residencial PAU
06.
Degut a la proximitat del sector al centre del municipi, s'haurà de contemplar que entre el sistema viari i el
sistema d'equipaments es doni cabuda a les necessitats d'aparcament del municipi.
Part de la reserva de sòl per a sistema d'espais lliures es troba situada en la banda oest del sector, com a
coixí separador entre la zona de domini públic de la carretera C-233 i la vialitat i illes residencials del
sector.
La resta de reserva de sòl per a sistemes d'espais lliures s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o
no es justifiqui el contrari, en una única peça, situant-se pròxima al sistema d'equipaments del sector per
tal d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els seus usos i accessos.
c) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu, i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.
d) Obligatorietat de mantenir la ubicació del sistema hidrogràfic grafiat en els plànols d'ordenació, ja que
la seva delimitació prové de l'Estudi d'Inundabilitat del reguer.
e) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector. La clau 3, zona d'ordenació en illa
tancada, només es podrà utilitzar en les sòls d'aprofitament privat destinats a tancar les illes residencials
(clau 2) provinents del sector PAU 06.
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9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 3: Zona d'ordenació en illa tancada,
- Clau 4: Zona d'ordenació en illa oberta,
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
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11. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i
en Sòl Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial
d'Infraestructures (PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122
del RLUC, que tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del
reguer, terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H), Les seves despeses d'urbanització es repartiran
de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Residencial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat al sud-oest del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb les illes residencials delimitades pels carrers Alcalde Sala i Ramon i Cajal del sòl
urbà consolidat

Sud:

amb el sistema hidrogràfic i el sector residencial PPU 19

Est:

amb els sectors residencials PAU 09

Oest:

amb les illes residencials delimitades pel carrer Josep Sala en sòl urbà consolidat, i els
sectors residencials PAU 07 i PAU 33

Fraccions discontinues del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús esportiu
existent, i a l'interior del sector de planejament derivat PPU 19
Àmbit definit en els plànols O.03.2.11, O.03.2.12 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona sud-oest del municipi, delimitada pel sòl
urbà del municipi i pel reguer, dotant a les illes residencials existents d'una façana posterior i una
ordenació viària ajustada al traçat del reguer i al sistema hidrogràfic que l'envolta. La vialitat de nova
creació i de connexió amb la resta de sectors veïns, s'haurà d'ajustar a les característiques topogràfiques
de l'entorn i al pas del reguer.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

35.551,73m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

21.331,04m²st

159 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

4.266,21m²

12,00%

Equipaments

4.266,21m²

12,00%

MÍNIM SISTEMES

8.532,42m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure
Reserva HPP*

14.931,73m²st
6.399,31m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
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La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com especifica l'article 57.3 del
TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Creació d'una xarxa viària interna en forma d'anella que delimita les illes
residencials i connecta amb la vialitat de nova creació dels sectors veïns a desenvolupar (PAU 07 i PAU
09). Obertura d'un nou carrer per donar també accés al sector a través del carrer Ramon i Cajal.
b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i d'equipaments grafiats en els
plànols d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui
la cessió mínima determinada pel marc legal vigent. Part de la reserva d'equipaments està situada com a
sector discontinu a la vora del complexe esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà. Els usos
seran exclusivament per activitats esportives.
La reserva per a sistema d'espais lliures s'ha situat al límit sud del municipi, al interior del sector PPU 19,
donant continuïtat a la resta d'espais lliures dels sectors veïns, creant així un corredor verd en tota la
vessant sud del municipi de connexió amb el sistema general d'espais lliures que comunica amb l'entorn
del Convent de Sant Bartomeu.
c) La resta de terrenys qualificats de sistema d'equipaments o de sistemes d'espais lliures s'haurà de
concentrar, sempre que sigui possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça per a cada sistema,
situant-se pròximes entre elles per tal d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els
seus usos i accessos.
Degut a la proximitat del sector al centre del municipi, s'haurà de contemplar que entre el sistema viari i el
sistema d'equipaments es doni cabuda a les necessitats d'aparcament del municipi.
c) Obligatorietat de mantenir la ubicació del sistema hidrogràfic grafiat en els plànols d'ordenació, ja que
la seva delimitació prové de l'Estudi d'Inundabilitat del reguer.
d) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector. La clau 3b, zona d'ordenació en illa
tancada, només es podrà utilitzar en els sòls d'aprofitament privat destinats a tancar les illes residencials
(clau 2 i 3b) provinents del sector PAU 09 i PAU 07, i del sòl urbà consolidat.

9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 3b: Zona d'ordenació en illa tancada,
- Clau 4b: Zona d'ordenació en illa oberta,
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- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
11. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i
en Sòl Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial
d'Infraestructures (PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122
del RLUC, que tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del
reguer, terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H), Les seves despeses d'urbanització es repartiran
de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.
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El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Residencial

PPU 10

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit nord-est del sòl urbà del municipi, i
limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Sud:

amb el tram de l'Avinguda de Lleida inclòs dins del sector PEI 02

Est:

amb el Camí del Bosc i el sector industrial PAU 40

Oest:

amb el sector residencial PAU 05

Àmbit definit en el plànol O.03.2.7 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial al nord del municipi, dotant d'una façana residencial
a l'Avinguda de Lleida i al límit posterior del sector, que limita amb el sòl no urbanitzable de protecció
preventiva. Integrar la nova vialitat amb els sectors de planejament derivat veïns (PAU 05 i PEI 02).

3. Paràmetres generals sector
Superfície

43.158,04m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

25.894,82m²st

194 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

5.178,96m²

12,00%

Equipaments

5.178,96m²

12,00%

10.357,93m²

24,00%

MÍNIM SISTEMES

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure
Reserva HPP*

17.226,29m²st
8.668,53m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 33,47% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 23,47% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, donant així compliment a l'article 57.3
del TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) La proposta de vialitat interna del sector haurà de connectar amb la vialitat dels sectors de
planejament derivat veïns i amb el Pla Especial d'Infraestructures 02 projectat en l'Avinguda de Lleida.
b) Tant la reserva de sòl per a sistemes d'equipaments com per a sistemes d'espais lliures s'haurà de
concentrar, sempre que sigui possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça per a cada sistema,
situant-se pròximes entre elles per tal d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els
seus usos i accessos.
c) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector.
9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a la següent zona:
- Clau 4: Zona d'ordenació en illa oberta,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
En el desenvolupament d'aquest sector s'haurà de tenir en compte la Legislació Sectorial Ferroviària, en
especial en lo referent a les limitacions a la propietat i les proteccions al ferrocarril dels terrenys colindants
al mateix (zona de domini públic, zona de protecció i la línia límit d'edificació). S'hauran de sol·licitar les
autoritzacions a l'ADIF que siguin necessàries.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
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b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-IIa, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la variant LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 5è quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
12. Elements a protegir
En aquest Pla Parcial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el catàleg
de bens a protegir):
Edificis i elements arquitectònics:
- Hostal de la vila (nou o de les soques)
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Residencial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit sud-est del sòl urbà del municipi, i
limita:
Nord:

amb el sector residencial PPU 14

Sud:

amb el sector residencial PAU 38 i el sistema general d'espais lliures del municipi

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb el sector residencial PAU 17

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús esportiu
existent.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.11, O.03.2.17 i O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial, amb una vialitat i ordenació ajustades a les propostes
d'ordenació dels sectors de planejament derivat veïns (PPU 14, PAU 17 i PAU 38). Incloure en la seva xarxa
viària la rotonda de connexió vial a la sortida del municipi.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

20.083,86m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

12.050,32m²st

90 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

2.410,06m²

Equipaments

2.410,06m²

12,00%
12,00%

MÍNIM SISTEMES

4.820,13m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre
Sostre residencial

Lliure

8.435,22m²st

Reserva HPP*

3.615,09m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial per Habitatges
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de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com especifica l'article 57.3 del
TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Creació d'una xarxa viària de connexió amb els sectors residencials veïns,
la qual finalitza en la nova rotonda ubicada al sud del sector, en l'encreuament amb l'Avinguda de
Preixana, el carrer de la Cooperativa i la carretera LV-2041, a la sortida del municipi.
b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'equipaments grafiats en els plànols d'ordenació.
Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la cessió mínima
determinada pel marc legal vigent. La reserva d'equipaments està situada en la fracció discontínua del
sector, al costat del complexe esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà. Els usos seran
exclusivament per activitats esportives.
La reserva de sòl per a sistemes d'espais lliures s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o no es
justifiqui el contrari, en una única peça.
c) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector.
9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
- Clau 6: Zona d'ordenació en cases aïllades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
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b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 4rt quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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Ajuntament de Bellpuig

Residencial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit est del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb sòl no urbanitzable de protecció preventiva i amb el Carrer d'Orient

Sud:

amb sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb les illes residencials unifamiliars a banda i banda del carrer d'Orient en sòl urbà
consolidat, i amb els sectors residencials PPU 17 i PAU 19

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús esportiu
existent.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.14 i O.03.2.17 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona est del municipi, complementària a la
fracció discontínua de sòl urbà consolidat residencial unifamiliar, i donar continuïtat a la façana
residencial del carrer d'Orient. Connexió de la vialitat estructural amb el carrer d'Orient, el sector
urbanitzable veí PPU 16 i el sector PAU 19.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

29.092,68m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,45m²st/m²s

25,00hab/Ha

13.091,71m²st

72 hab

4 Cessions mínimes de sistemes d'espais
4.
d espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

2.909,27m²

10,00%

Equipaments

2.618,34m²

9,00%

MÍNIM SISTEMES

5.527,61m²

19,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure

9.164,19m²st

Reserva HPP*

3.927,51m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com especifica l'article 57.3 del
TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Garantir la continuïtat del carrer d'Orient al seu pas per l'interior del sector i
crear un eix transversal a l'est del sector, de connexió amb la nova xarxa viària del sector urbanitzable PPU
17 i el sector PAU 19.
b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. La de la reserva d'espais lliures es troba situada al sud
del sector, donant continuïtat al corredor verd projectat a través dels sectors urbanitzables veïns, des del
centre del municipi en direcció oest, fins al sòl no urbanitzable.
La reserva d'equipaments està situada en la fracció discontínua del sector, al costat del complexe
esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà. Els usos seran exclusivament per activitats
esportives.
c) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu,
relleu i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.
d) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector.
9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a la següent zona:
- Clau 6: Zona d'ordenació en cases aïllades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
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Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

Ajuntament de Bellpuig

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 4rt quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PPU 13 (13a + 13b)

Ajuntament de Bellpuig

Industrial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús industrial, situat en el límit nord-est del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Sud:

amb Avinguda de Lleida

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb el sector industrial PAU 40

Fracció discontínua del sector en la zona sud del mateix, per sota de l'Avinguda de Lleida.
Àmbit definit en el plànol O.03.2.8 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a
escala 1/1.000
2. Objectius
Mantenir l'ordenació establerta pel Pla Parcial Urbanístic 13, Subsector II actualment en tràmit, i continuar
amb el corresponent projecte de reparcel·lació i d'urbanització per a dur a terme l'execució de la seva
urbanització i posterior edificació.
3. Paràmetres generals sector
Superfície

47.662,00m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,64m²st/m²s

Densitat

Sostre
30.504,00m²st

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

4.766,20m²

10,00%

4.766,20m²

10,00%

Equipaments
MÍNIM SISTEMES

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
6. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat projectada pel PP13 Subsector II actualment en tràmit, i de la ubicació del
sistema d'espais lliures grafiats en els plànols d'ordenació. Els espais lliures es troben repartits entre la
fracció discontínua del sector, per sota l'Avinguda de Lleida, i per sobre d'aquesta via, actuant com a
separador les illes industrials i l'avinguda.
b) La cessió mínima per al sistema d'equipaments es troba compensada en el Subsector I del PP13.
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7. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 7a: Zona d'edificació industrial entre mitgeres,
- Clau 7b: Zona d'edificació industrial aïllada,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
8. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Els paràmetres que no quedin regulats en aquesta fitxa urbanística, s'extrauran del PP13 Subsector II,
document urbanístic actualment en tràmit.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
9. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
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Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PPU 14

Ajuntament de Bellpuig

Residencial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit est del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PPU 17

Sud:

amb el sector residencial PPU 11 i amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb el sector residencial PPU 17 i amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Oest:

amb els sectors residencials PPU 17, PAU 36, PAU 16 i PAU 17

Àmbit definit en els plànols O.03.2.13 i O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característiques topogràfiques de l'entorn i a les propostes d'ordenació de la
vialitat dels sectors de planejament derivat veïns (PPU 11, PPU 17, PAU 36, PAU 16 i PAU 17).

3. Paràmetres generals sector
Superfície

58.733,65m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,45m²st/m²s

25,00hab/Ha

26.430,14m²st

146 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

5.873,37m²

Equipaments

5.286,03m²

MÍNIM SISTEMES

11.159,39m²

10,00%
9,00%
19,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre
Sostre residencial

Lliure
Reserva HPP*

18.501,10m²st
7.929,04m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com especifica l'article 57.3 del
TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Creació d'una xarxa viària que connecti amb la vialitat de nova creació
dels sectors veïns a desenvolupar (PPU 11, PPU 17, PAU 36, PAU 16 i PAU 17).
b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. La reserva de sòl per als sistemes d'equipaments i
espais lliures es troba situada al nord del sector, vinculada directament amb l'equipament existent (Escola
Valeri Serra) i amb el corredor verd projectat a través dels sectors urbanitzables veïns, des del centre del
municipi en direcció oest, fins al sòl no urbanitzable.

c) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu, i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.

9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 3: Zona d'ordenació en illa tancada,
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
- Clau 6: Zona d'ordenació en cases aïllades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
En l'illa de l'equipament docent (Escola Valeri Serra), no es procedirà a la suspensió de llicències.
Equipament subjecte al Conveni Urbanístic en el qual es reflecteix la cessió anticipada realitzada a
l'Ajuntament de Bellpuig, d'una parcel·la de 10.000m² per part de la propietat.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
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Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

Ajuntament de Bellpuig

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
12. Elements a protegir
En aquest Pla Parcial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el catàleg
de bens a protegir):
Patrimoni d'interès arqueològic
- Coves del Macari
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PPU 15 (15a + 15b)

Ajuntament de Bellpuig

Residencial

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit nord-est del sòl urbà del municipi, i
limita:
Nord:

amb el tram de l'Avinguda de Lleida inclòs dins del sector PEI 02 i les illes residencials
sota la mateixa avinguda en sòl urbà consolidat

Sud:

amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per sobre del carrer
Antoni Gaudí i Sant Isidre

Est:

amb les illes residencials i equipaments del sòl urbà consolidat, per sobre de l'Avinguda
del Bosc, el sectors residencials PAU 39, PAU 08 i PPU 16, i amb el sector industrial PAU 41

Oest:

amb les illes residencials delimitades per l'Avinguda Catalunya en sòl urbà consolidat

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús esportiu
existent.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.6, O.03.2.7, O.03.2.12 i O.03.2.13 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl
urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona nord-est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característiques topogràfiques de l'entorn i a les preexistències del sòl urbà
consolidat veí a l'est del sector.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

189.360,98m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

113.616,59m²st

852 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

22.723,32m²

12,00%

Equipaments

22.723,32m²

12,00%

MÍNIM SISTEMES

45.446,64m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure

75.582,38m²st

Reserva HPP*

38.034,21m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 33,47% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 23,47% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, donant així compliment a l'article 57.3
del TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del DL
1/2010.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. El traçat de la nova xarxa viària ha de garantir la connexió amb la vialitat
estructural projectada en els sectors veïns (PPU 16 i PEI 02), així com les obertures dels nous vials vers els
carrers existents en sòl urbà consolidat. S'ha de garantir l'accés posterior a totes les parcel·les consolidades
amb les quals limita el sector per la seva banda oest (part posterior de les parcel·les amb façana a
l'Avinguda Catalunya).

b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. La reserva d'equipaments està situada en part com a
sector discontinu a la vora del complexe esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà, i en part
com a ampliació de l'equipament del cementiri existent.
Part de la reserva de sòl per a sistemes d'espais lliures s'ha ubicat en el límit sud i oest del sector, creant un
coixí verd de transició entre el sòl urbanitzable i el sòl urbà consolidat de l'Avinguda del Bosc, i garantint
així la connexió dels espais lliures amb el sector veí PPU 16, a través del PAU 08.
Altra part del sòl per a sistema d'espais lliures es destinarà a la creació d'una plaça, situada al centre del
sector, per donar servei al nucli del municipi.
La resta del sòl de cessió per als sistemes d'espais lliures es col·locarà en continuïtat als sistemes grafiats en
els plànols d'ordenació.
c) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu, i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.
d) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector. La clau 3, zona d'ordenació en illa
tancada, només es podrà utilitzar en les sòls d'aprofitament privat destinats a tancar les illes residencials
(clau 2) provinents del sòl urbà consolidat.
9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 3: Zona d'ordenació en illa tancada,
- Clau 4: Zona d'ordenació en illa oberta,
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
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10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de gestió i execució
Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 02, 03, 04, 05, 30, 40, 41 i els
sectors en Sòl Urbanitzable Delimitat PPU 10 i 15, caldrà la tramitació dels Plans Especials d'Infraestructures
PEI 01, 02 i 03, els quals hauran d’incorporar un estudi del conjunt de l’Avinguda de Lleida (secció,
façanes, plantes baixes...), que garanteixi el caràcter unitari d’aquesta nova rambla. Les seves despeses
d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva
implantació.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-IIa, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la variant LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
12. Elements a protegir
En aquest Pla Parcial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el catàleg
de bens a protegir):
Patrimoni natural de valor
- Pinets de l'Avinguda del Bosc
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit est del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb el sector residencial PPU 15 , el sector industrial PAU 41, i el sòl urbà consolidat

Sud:

amb les illes residencials unifamiliars del sòl urbà consolidat, el sector residencial PPU 17 i
la travessera del carrer Montsec

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sector residencial PPU 12

Oest:

amb les illes residencials i l'equipament del cementiri en sòl urbà consolidat que donen
façana a l'Avinguda del Bosc, i amb els sectors residencials PAU 08 i PAU 18

Àmbit definit en els plànols O.03.2.7, O.03.2.8, O.03.2.13 i O.03.2.14 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl
urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona est del municipi, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característiques topogràfiques de l'entorn, i de connexió amb la resta de sectors
residencials i industrials veïns.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

113.260,71m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

67.956,43m²st

509 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

13.591,29m²

12,00%

Equipaments

13.591,29m²

12,00%

MÍNIM SISTEMES

27.182,57m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure

45.207,38m²st

Reserva HPP*

22.749,04m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 33,47% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 23,47% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, donant així compliment a l'article 57.3
del TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. El traçat de la nova xarxa viària serà l'eix vertebrador del sector, que
connectarà tant amb la vialitat existent de l'Avinguda del Bosc, com amb la de nova creació dels sectors
veïns PPU 15 i PPU 12.
b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures grafiats en els plànols d'ordenació.
Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la cessió mínima
determinada pel marc legal vigent. La reserva per a sistema d'espais lliures s'ha situat perimetralment en
l'anella exterior del sector, creant un coixí verd entre els usos industrials al nord del sector, i garantint així la
connexió dels espais lliures amb el sector veí PPU 15, a través del PAU 08.
La reserva de sòl per a sistemes d'equipaments s'haurà de concentrar, sempre que sigui possible o no es
justifiqui el contrari, en una única peça, situant-se pròxima al sistema d'espais lliures del sector per tal
d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els seus usos i accessos.
c) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu, i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.
d) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector.
9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 4: Zona d'ordenació en illa oberta,
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge
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Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
12. Elements a protegir
En aquest Pla Parcial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el catàleg
de bens a protegir):
Patrimoni natural de valor
- Pinets de l'Avinguda del Bosc
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit est del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PPU 16 i PAU 19, i amb el Carrer d'Orient

Sud:

amb els sectors residencials PPU 14 i amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb el sòl urbà consolidat residencial unifamiliar i els sectors residencials PAU 19 i
PPU 12

Oest:

amb les illes residencials i l'equipament en sòl urbà consolidat i els sectors residencials
PAU 34 i PAU 36

Fracció discontínua del sector en la zona sud-oest del municipi, al costat de l'equipament d'ús esportiu
existent.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.13, O.03.2.14 i O.03.2.19 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona est del municipi, acabant de consolidar tot
el teixit residencial al voltant del carrer d'Orient, amb una vialitat i ordenació ajustades a les
característiques topogràfiques de l'entorn i a les mateixes preexistències del sector. Donar continuïtat a al
vialitat existent i de nova creació dels sectors residencials veïns PAU 36, PAU 19 i PPU 14.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

117.260,83m²

Usos principals

I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

70.356,50m²st

527 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

14.071,30m²

12,00%

Equipaments

14.071,30m²

12,00%

MÍNIM SISTEMES

28.142,60m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure

46.804,01m²st

Reserva HPP*

23.552,49m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
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7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 33,47% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 23,47% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, donant així compliment a l'article 57.3
del TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.
8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Garantir la continuïtat del carrer d'Orient al seu pas per l'interior del sector i
garantir la connexió d'aquest amb el vial del PAU 19. Creació d'un eix transversal a l'oest del sector de
connexió amb la nova xarxa viària dels sectors urbanitzables veïns.
b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. Part de la reserva de sòl per als sistemes d'equipaments
i la reserva d'espais lliures es troba situada al sud del sector, vinculada directament amb l'equipament
existent (Escola Valeri Serra) i amb el corredor verd projectat a través dels sectors urbanitzables veïns, des
del centre del municipi en direcció oest, fins al sòl no urbanitzable. .
La resta de la reserva d'equipaments està situada com a sector discontinu a la vora del complexe
esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà
c) D'acord amb l'article 7.b del RLUC, els terrenys amb una pendent superior al 20% no poden acollir cap
tipus d'edificació ni d'altres actuacions que alterin la morfologia del relleu, i no són computables a efectes
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. Aquestes
terrenys si computen per a determinar el sostre màxim del sector.
d) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector. La clau 3, zona d'ordenació en illa
tancada, només es podrà utilitzar en les sòls d'aprofitament privat destinats a tancar les illes residencials
(clau 2) provinents del sòl urbà consolidat.
9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 3: Zona d'ordenació en Illa tancada,
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
- Clau 6: Zona d'ordenació en cases aïllades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
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En l'illa de l'equipament docent (Escola Valeri Serra), no es procedirà a la suspensió de llicències.
Equipament subjecte al Conveni Urbanístic en el qual es reflecteix la cessió anticipada realitzada a
l'Ajuntament de Bellpuig, d'una parcel·la de 10.000m² per part de la propietat.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
11. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 3er quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

PPU 18

Ajuntament de Bellpuig

Industrial
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1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús industrial, situat en el límit est del terme municipal, i limita:
Nord:

amb sòl no urbanitzable de protecció preventiva, la carretera N-II i l'Autoria A2

Sud:

amb sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sector PEU 07

Est:

amb sòl no urbanitzable de protecció especial (valor natural i de connexió) i el terme
municipal de Vilagrassa

Oest:

amb el traçat de la circumval·lació exterior del municipi

Àmbit definit en els plànols O.03.2.8, O.03.2.9, O.03.2.10, O.03.2.14, O.03.2.15 i O.03.2.16 de la sèrie O.03.2
Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement industrial al límit est del terme municipal, amb una vialitat i
ordenació ajustades a les característiques topogràfiques de l'entorn i a la demanda del sector industrial
actual. Ajust i ampliació dels accessos al sector respecte les principals vies de comunicació (Autovia A-2 i
carretera N-II)

3. Paràmetres generals sector
Superfície

1.005.703,46m²

Usos principals

I.E.B.

Industrial

0,60m²st/m²s

Densitat

Sostre
603.422,08m²st

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

100.570,35m²

Equipaments

50.285,17m²

MÍNIM SISTEMES

150.855,52m²

10,00%
5,00%
15,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
6. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. Potenciació dels accessos al sector, i creació de dos eixos transversals de
comunicació interna del sector.
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b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i equipaments grafiats en els plànols
d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui la
cessió mínima determinada pel marc legal vigent. Part de la reserva de sòl per als sistemes d'espais lliures
es troba situada al límit sud del sector, creant així un coixí verd que separa les futures naus industrials del
sòl no urbanitzable de protecció preventiva. La resta d'espais lliures es situen sobre el Tossal del Pericó, al
nord del sector.
El sòl destinat a equipaments s'ha situat per sobre dels espais lliures emplaçats al sud del sector, donant
continuïtat al sistema d'equipaments del Circuït de Motocròs del PEU 07.
7. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 7a: Zona d'edificació industrial entre mitgeres,
- Clau 7b: Zona d'edificació industrial aïllada,
- Clau 8: Zona de serveis,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
8. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Les parcel·les del sector PPU 18 confrontants amb les carreteres N-IIa/A-2/variant de la LP-2041, no hi
podran tenir accés directe.
Part del sòl de cessió d'espais lliures del sector, haurà de preservar íntegrament el tossal del Pericó, a fi de
potenciar el seu valor ecològic, reduir els desmunts i els moviments de terres dins del sector i minimitzar els
impactes visuals del sector des del corredor d'infraestructures situat al nord.
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
a la superfície del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

30 m³/ha/dia

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni entre les parts interessades (Ajuntament, ACA i propietaris). Si no es pot connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
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9. Condicions de gestió i execució
El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.

El document que desenvolupi aquest sector, s'haurà de sotmetre a la valoració del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, per si escau el tràmit d'avaluació ambiental d'aquest Pla Parcial Urbanístic.
Aquest sector de planejament derivat restarà condicionat a la resolució dels accessos des de la xarxa
general pública que no passi per sòl urbà residencial, mitjançant l'aprovació prèvia d'un Pla Especial
d'Infraestructures.
El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 2on quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
10. Elements a protegir
En aquest Pla Parcial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el catàleg
de bens a protegir):
Patrimoni natural de valor
- Pinets del Ra
Patrimoni d'interès arqueològic
- Serra del Coscollar
Altres edificacions d'interès
- Cabana de volta
Altres elements d'interès
- Fita Bellpuig - Vilagrassa I
- Fita Bellpuig - Vilagrassa II
- Fita Bellpuig - Vilagrassa III
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Residencial

PPU 19

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el sòl urbanitzable delimitat d'ús residencial, situat en el límit sud del sòl urbà del municipi, i limita:
Nord:

amb les illes residencial delimitades pels carrer Alcalde Sala i carrer Terraferma, la zona
de l'equipament esportiu del sòl urbà consolidat, els sectors residencials PAU 09, PAU 10,
PAU 33, PPU 09 i PPU 12b, el sistema hidrogràfic i el sistema general d'espais lliures

Sud:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sistema general d'espais lliures

Est:

amb el sector residencial PAU 10 i la carretera LP-2015

Oest:

amb les illes residencials delimitades pel carrer Alcalde Sala i carrer Terraferma en sòl
urbà consolidat, el sector residencial PAU 33 i la carretera C-233

En l'interior d'aquest sector hi trobem la fracció discontínua del sòl de cessió per a sistema d'espais lliures
del sector PPU 09.
Àmbit definit en els plànols O.03.2.11, O.03.2.17 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
Ordenar una nova franja de creixement residencial a la zona sud-oest del municipi, delimitada pel sòl
urbà del municipi i pel reguer, dotant continuïtat a la trama urbana. L'estructura viària s'adapta al traçat
del reguer, en la part nord del sector, i en la part sud, s'ajusta a límit de sector establint una connexió
transversal entre les carreteres C-233 i LV-2015 . La vialitat de nova creació i de connexió amb la resta de
sectors veïns, s'haurà d'ajustar a les característiques topogràfiques de l'entorn i al pas del reguer.

3. Paràmetres generals sector
Superfície

45.057,17m²

Usos principals

IEB
I.E.B.

Densitat

Sostre

Nº Habitatges

Residencial

0,60m²st/m²s

45,00hab/Ha

27.034,30m²st

202 hab

4. Cessions mínimes de sistemes d'espais lliures i equipaments
SISTEMES

Espais Lliures

5.406,86m²

Equipaments
MÍNIM SISTEMES

12,00%

5.406,86m²

12,00%

10.813,72m²

24,00%

El Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar les condicions d'ordenació d'aquesta fitxa així com els mínims
exigibles de cessió de sistemes per l'article 65.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
5. Distribució del sostre residencial
Sostre residencial

Lliure
Reserva HPP*

18.924,01m²st
8.110,29m²st

* Compleix amb la reserva mínima de sostre per habitatges de protecció pública, segons normativa actual vigent.

6. Cessió 10% de l'aprofitament urbanístic
Als sòls de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, caldrà afegir el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. L'administració actuant no participarà en les càrregues
d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s'hauran de cedir urbanitzats, tal i
com estableix la legislació urbanística vigent (art. 45.1 i art. 46 del TRLUC).
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La quantificació i ubicació del sostre corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del
sector es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació.
7. Reserva de sòl per Habitatges de Protecció Pública (HPP)
El desenvolupament del sector haurà de reservar un mínim del 30% del sostre residencial per Habitatges
de Protecció Pública. Aquesta reserva es repartirà amb el 20% dels sostre residencial per HPP en règim
general i especial, i el 10% del sostre per a HPP de preu concertat, tal i com especifica l'article 57.3 del
TRLUC.
El Pla Parcial Urbanístic haurà de localitzar i de concretar els terrenys on s'ha de materialitzar les reserves
per a la construcció d'habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals
l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatges de protecció
pública han d'iniciar i d'acabar l'edificació dels esmentats habitatges, tal i com recull l'article 65.2.g del
TRLUC.

8. Determinacions fonamentals de l'ordenació
a) Obligatorietat de la vialitat estructural. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica i
regulació del seu traçat final. El traçat de la nova xarxa viària ha de garantir la continuïtat de l'Avinguda
del Riu Sió fins a connectar amb el carrer La Font (carretera LP-2015), la connexió entre les carreteres C233 i LP-2015, així com les obertures dels nous vials vers els carrers existents en el sòl urbà consolidat de
l'urbanització Terraferma.

b) Obligatorietat de mantenir la ubicació dels sistemes d'espais lliures i d'equipaments grafiats en els
plànols d'ordenació. Es podran fer ajustos per motius d'implantació topogràfica sempre i quan es justifiqui
la cessió mínima determinada pel marc legal vigent. Part de la reserva d'equipaments està situada zona
d'ampliació del complexe esportiu municipal existent, al límit sud-oest del sòl urbà. Els usos seran
exclusivament per activitats esportives.
Part del sistema d'espais lliures s'ha situat al límit sud del sector, donant continuïtat a la resta d'espais lliures
dels sectors veïns,
veïns creant així un corredor verd en tota la vessant sud del municipi de connexió amb el
sistema general d'espais lliures que comunica amb l'entorn del Convent de Sant Bartomeu.
c) La resta de reserva de sòl per a sistemes d'equipaments s'haurà de concentrar, sempre que sigui
possible o no es justifiqui el contrari, en una única peça, situant-se pròxima a altres sistemes per tal
d'afavorir la concentració de sistemes locals, complementant els seus usos i accessos.
c) Obligatorietat de mantenir la ubicació del sistema hidrogràfic grafiat en els plànols d'ordenació, ja que
la seva delimitació prové de l'Estudi d'Inundabilitat del reguer.
d) La proposta d'ordenació de l'edificació, haurà de ser coherent amb les tipologies edificatòries veïnes
del sòl urbà, consolidat i no consolidat, que limita amb el sector.

9. Relació de zones
L'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà segons els paràmetres establerts en el Títol VI - Regulació i
desenvolupament del sòl urbà de les Normes Urbanístiques per a les següents zones:
- Clau 4b: Zona d'ordenació en illa oberta,
- Clau 5: Zona d'ordenació en cases agrupades,
- Clau 6: Zona d'ordenació en cases aïllades,
o les zones que es considerin adequades a les necessitats de la població en el moment en que es
desenvolupi el Pla Parcial Urbanístic.
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10. Observacions
Els sectors de planejament derivat, a part de donar compliment a tots els requeriments normatius inclosos
en les seves fitxes urbanístiques, hauran de tenir en compte les regulacions establertes en els articles 10 i 19
de les Normes Urbanístiques.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents a les
carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM s'hauran d'ajustar
als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Aquest sector es troba afectat pel Pla Especial Urbanístic "Protecció de l'entorn urbà del Castell, església
de Sant Nicolau i convent de Sant Bartomeu" de data setembre de 1995 (veure l'apartat Annexes de les
Normes Urbanístiques).
Abastament d'aigua:
En el desenvolupament del sector es tindrà en compte la despesa relativa a l'ampliació de les
infraestructures i instal·lacions actuals de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Bellpuig, atenent
al nombre màxim d'habitatges del sector.
Segons informe ACA (en data octubre de 2010)

250 litres/persona/dia *

* considerant 3 persones per habitatge

Sanejament:
a) Els propietaris del sector hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les
aigües residuals i pluvials, generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa separativa, col·lectors,
bombaments, EDAR, etc.)
b) El nou sector es podrà connectar al sistema públic de sanejament sempre que es pugui signar un
conveni
con eni entre les parts interessades (Ajuntament,
(Aj ntament ACA i propietaris).
propietaris) Si no es pot connectar
connectar, caldrà
depuració pròpia i autorització d'abocament d'aigües residuals.
c) La xarxa haurà de ser separativa (residuals i pluvials) i s'haurà d'adequar al PSARU-2005, PSARI-2003 I
RSPS.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat pel sistema hidrogràfic (el reguer), i per
tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT 1a i
2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una càrrega
d'urbanització d'aquest sector.
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11. Condicions de gestió i execució

Prèviament al desenvolupament dels sectors en Sòl Urbà No Consolidat PAU 07, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 33, i
en Sòl Urbanitzable Delimitat els sectors PPU 08, 09 i 19, caldrà la tramitació d'un Pla Especial
d'Infraestructures (PEI Reguer) per a l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122
del RLUC, que tingui en compte la "Proposta d'implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del
reguer, terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic (H), Les seves despeses d'urbanització es repartiran
de forma proporcional entre els diferents sectors afectats per la seva implantació.

El Pla Parcial Urbanístic establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s'executarà pel sistema de reparcel·lació, preferentment
per la modalitat de compensació bàsica, inclosa entre les modalitats previstes en el TRLUC.
El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran càrrec
dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures, formalitzant els corresponents convenis amb les
administracions i empreses subministradores.
També hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic d'acord
a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada inclosa en l'apartat IV. Annexes.
Aquest Pla Parcial Urbanístic es desenvoluparà en el 4art quadrienni que estableix el POUM segons la
previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
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PEI 01 - 02 - 03 Avinguda de Lleida

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el tram de l'Avinguda de Lleida, en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat, situat al nord
del nucli, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PAU 02, PAU 03, PAU 04, PAU 05, PAU 30 i PPU 10, i amb el
sector industrial PAU 40

Sud:

amb el sòl urbà consolidat residencial, el sector residencial PPU 15 i el sector industrial
PAU 41

Est:

amb l'Avinguda Urgell

Oest:

amb la carretera N-II

Àmbit definit en els plànols O.03.2.6, O.03.2.7 i O.03.2.8 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
a) La delimitació del Pla Especial d'Infraestructures té com a objecte la redacció d'un projecte que
garanteixi la cessió i correcta urbanització de l'Avinguda de Lleida (carretera N-II en el seu pas pel centre
del municipi), juntament amb els vials preexistents i els de nova implantació proposats en el POUM.

b) Dotar al municipi d'una nova avinguda de caràcter urbà, que tongui servei a les zones residencials i
industrials consolidades, i al nou teixit urbà a desenvolupar mitjançant el planejament derivat projectat.
3. Paràmetres generals sector
PEI 01

15.651,95m²

PEI 03

6.355,32m²

Total Superfície PEI en SNC

22.007,27m²

PEI 02

9.609,52m²

Total Superfície PEI en SUD

9.609,52m²

TOTAL SUPERFÍCIE PEI

31.616,79m²

4. Condicions de l'execució
Per la redacció del projecte i l'execució de les obres d'urbanització es tindran en compte, en el cas que
sigui necessari: calçades, voreres, zones verdes i arbrat, reserves d'estacionament i enllumenat públic, a
part de les instal·lacions o serveis que faci falta modificar, reparar o ampliar.

5. Determinacions fonamentals del projecte i l'execució
a) En el Sòl Urbà No Consolidat Residencial, es modifica la secció del vial separant el dos sentits de
circulació per una illeta central, es dimensiona la zona de la calçada per permetre una franja
d'aparcament i s'amplien les voreres a banda i banda del vial.
b) En el Sòl Urbanitzable Delimitat d'ús residencial, es continuarà la secció del vial proposada per al SNC.
c) En el Sòl Urbà No Consolidat de la part Industrial, es pretén separar el trànsit industrial del trànsit propi
de la N-II amb la creació d'un vial paral·lel a la Nacional en la part nord. Totes les connexions, tant del
sector que queda en la part nord com el del de la part sud, es realitzaran a través de la rotonda
projectada en la intersecció entre la N-II i l'Avinguda del Bosc.
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d) El Pla Especial d'Infraestructures haurà d'incorporar un estudi del conjunt de l'Avinguda de Lleida
(secció, façanes, plantes baixes…), que garanteixi el caràcter unitari d'aquesta nova rambla.
6. Condicions de gestió i execució
La tramitació d'aquest Pla Especial d'Infraestructures serà prèvia al desenvolupament dels sectors afectats
per l'execució de les seves obres d'urbanització.
No s'autoritzarà l'accés directe de les parcel·les ni l'entroncament de nous carrers al tram de la carretera
N-II, comprés entre les rotondes existents a les interseccions amb la carretera C-233 i amb la variant LP2041, fins que no esdevingui vialitat urbana a través del desenvolupament dels PEI 01, 02 i 03.
El desenvolupament d'aquest sector anirà a càrrec de l'Administració actuant.
Les despeses d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els sectors PAU 02, PAU 03, PAU 04,
PAU 05, PAU 30, PAU 40, PAU 41, PPU 10, i PPU 15, els quals es troben afectats per la implantació dels PEI 01,
02 i 03.
Els percentatges per al repartiment de les despeses d'urbanització són els següents, en funció del tipus
d'aprofitament de cada sector i la seva quantificació:
Nom sector

Classificació

Ús

% participació

PAU 02

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

1,81%

PAU 03

Sòl Urbà No Consolidat

Terciari

7,42%

PAU 04

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

5,73%

PAU 05

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

11,92%

PAU 30

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

2,76%

PAU 40

Sòl Urbà No Consolidat

Industrial

4,41%

PAU 41

Sòl Urbà No Consolidat

Industrial

11,34%

PPU 10

Sòl Urbanitzable Delimitat

Residencial

10,14%

PPU 15

Sòl Urbanitzable Delimitat

Residencial

44,47%

Participació despeses urbanització PEI

100,00%

Els costos d'urbanització, així com la repercussió d'aquests en els diferents sectors s'han inclòs en l'estudi
aproximat en l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
Aquests Plans Especials d'Infraestructures es desenvoluparan en el 1er quadrienni que estableix el POUM
segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
7. Observacions
Aquest Pla Especial d'Infraestructures s'haurà d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial de
carreteres vigent.
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PEI REGUER

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou el tram del sistema hidrogràfic, en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat, situat al sud
del nucli, i limita:
Nord:

amb els sectors residencials PPU 08, PAU 07, PPU 09, PAU 09, PAU 12, i PAU 13

Sud:

amb el sòl urbà residencial, el sistema d'equipaments esportiu, i amb els sectors
residencials PAU 32, PAU 33, PPU-19, PAU 10 i PAU 11

Est:

amb el sistema general d'espais lliures i la resta de sistema hidrogràfic en sòl no
urbanitzable

Oest:

amb la carretera C-233

Àmbit definit en els plànols O.03.2.11, O.03.2.12 i O.03.2.18 de la sèrie O.03.2 Qualificació del sòl urbà i
urbanitzable - Bellpuig a escala 1/1.000
2. Objectius
La delimitació del Pla Especial d'Infraestructures té com a objecte la redacció d'un projecte que
garanteixi la cessió i l'execució de les infraestructures comunes, d'acord amb l'article 122 del RLUC, que
tingui en compte la "Proposta d'Implantació" de l'estudi d'inundabilitat de l'espai fluvial del reguer, terrenys
qualificats com a sistema hidrogràfic (H).

3. Paràmetres generals sector
La superfície de l'àmbit del sector es delimitarà en el Pla Especial d'Infraestructures, en funció de l'àmbit
de la proposta d'implantació de l'estudi d'inundabilitat, inclòs dins de l'apartat Annexes del document del
POUM.
L'àmbit aproximat d'aquest pla es correspondrà amb la part del sistema hidrogràfic delimitada per la C233 i el sector residencial PAU 13.
4. Condicions de l'execució
Per la redacció del projecte i l'execució de les obres d'urbanització es tindran en compte, en el cas que
sigui necessari: calçades, voreres, zones verdes i arbrat, a part de les instal·lacions o serveis que faci falta
modificar, reparar o ampliar.

5. Determinacions fonamentals del projecte i l'execució
Les determinacions fonamentals per al desenvolupament del Pla Especial d'Infraestructures, així com per a
l'execució de les obres d'urbanització, seran les que dictamini l'estudi d'inundabilitat, inclòs dins de
l'apartat Annexes del document del POUM.
6. Condicions de gestió i execució
La tramitació d'aquest Pla Especial d'Infraestructures serà prèvia al desenvolupament dels sectors afectats
per l'execució de les seves obres d'urbanització.
El desenvolupament d'aquest sector anirà a càrrec de l'Administració actuant.
Les despeses d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els sectors PAU 07, PAU 09, PAU 10,
PAU 11, PAU 12, PAU 13, PAU 32, PAU 33, PPU 08, PPU-09 i PPU 19, els quals es troben afectats per la
implantació d'aquest Pla Especial d'Infraestructures.
Els percentatges per al repartiment de les despeses d'urbanització són els següents, en funció del tipus
d'aprofitament de cada sector i la seva quantificació:
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Nom sector

Classificació

Ús

PAU 07

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

5,42%

PAU 09

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

7,12%

PAU 10

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

1,91%

PAU 11

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

4,78%

PAU 12

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

1,54%

PAU 13

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

8,75%

PAU 32

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

2,34%

PAU 33

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

1,91%

PPU 08

Sòl Urbanitzable Delimitat

Residencial

42,58%

PPU 09

Sòl Urbanitzable Delimitat

Residencial

10,43%

PPU 19

Sòl Urbanitzable Delimitat

Residencial

13,22%

Participació despeses urbanització PEI Reguer

% participació

100,00%

Els costos d'urbanització, així com la repercussió d'aquests en els diferents sectors s'han inclòs en l'estudi
aproximat en l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
Aquest Pla Especial d'Infraestructures del Reguer es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el
POUM segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat
econòmica.
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PEI SEANA

Seana

1. Àmbit
Inclou el tram del sistema hidrogràfic, en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat, situat al sud
del nucli, i limita:
Nord:

amb el sòl urbà consolidat de Seana

Sud:
Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva
amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sector residencial PAU 45

Oest:

amb el sector industrial PAU 51

Àmbit definit en el plànol O.03.3.2 de la sèrie O.03.3 Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana a
escala 1/1.000
2. Objectius
La delimitació del Pla Especial d'Infraestructures té com a objecte la redacció d'un projecte que
garanteixi la cessió i urbanització dels terrenys corresponents a la connexió de la vialitat dels sectors
residencials i industrials del sud de Seana, amb la carretera LV-3341, per part de l’administració
competent.

3. Paràmetres generals sector
La superfície de l'àmbit del sector es delimitarà en el Pla Especial d'Infraestructures, en funció de l'àmbit
necessari per a la resolució de l'encreuament de la vialitat existent (LV-3341) i la de nova projecció
(sectors residencials i industrials).
La superfície aproximada d'aquest pla es correspondrà amb els terrenys necessaris per garantir una bona
connexió i accés als carrils laterals d'accés a les parcel·les residencials a banda i banda del carrer Major, i
a la nova vialitat provinent del sector PAU 51.
4. Condicions de l'execució
Per la redacció del projecte i l'execució de les obres d'urbanització es tindran en compte, en el cas que
sigui necessari: calçades, voreres, zones verdes i arbrat, reserves d'estacionament i enllumenat públic, a
part de les instal·lacions o serveis que faci falta modificar, reparar o ampliar.

5. Determinacions fonamentals del projecte i l'execució
Les determinacions fonamentals per al desenvolupament del Pla Especial d'Infraestructures, així com per a
l'execució de les obres d'urbanització, hauran de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i
servitud corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones adjacents
a les carreteres.
La proposta d'ordenació de la implantació de la rotonda definida en els plànols de la sèrie O.03.3
Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - Seana, és orientativa, i serà en el desenvolupament d'aquest Pla
Especial d'Infraestructures que es donarà compliment a la normativa sectorial de carreteres, determinant
un diàmetre exterior mínim de 50m.

6. Condicions de gestió i execució
La tramitació d'aquest Pla Especial d'Infraestructures serà prèvia al desenvolupament dels sectors afectats
per l'execució de les seves obres d'urbanització.
El desenvolupament d'aquest sector anirà a càrrec de l'Administració actuant.
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Les despeses d'urbanització es repartiran de forma proporcional entre els sectors PAU 43, PAU 44, PAU 45, i
PAU 51, els quals es troben afectats per la implantació d'aquest Pla Especial d'Infraestructures.
Els percentatges per al repartiment de les despeses d'urbanització són els següents, en funció del tipus
d'aprofitament de cada sector i la seva quantificació:
Nom sector

Classificació

Ús

% participació

PAU 43

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

17,49%

PAU 44

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

20,66%

PAU 45

Sòl Urbà No Consolidat

Residencial

PAU 51

Sòl Urbà No Consolidat

Res / Ind

Participació despeses urbanització PEI Seana

9,86%
51,99%
100,00%

Els costos d'urbanització, així com la repercussió d'aquests en els diferents sectors s'han inclòs en l'estudi
aproximat en l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat econòmica.
Aquest Pla Especial d'Infraestructures de Seana es desenvoluparà en el 1er quadrienni que estableix el
POUM segons la previsió del l'apartat 4. Agenda, avaluació econòmica i informe de sostenibilitat
econòmica.
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PEU 01 - 02 - 03

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou part terrenys en sòl no urbanitzable de protecció preventiva, anomenats "Los Gallegos" i "Pla de
Castellnou", situats al nord-oest del municipi, propietat d'Arenes Bellpuig. Limita:
Nord:

amb el límit del terme municipal de Bellpuig i Castellnou de Seana i els terrenys en sòl

Sud:

no urbanitzable de protecció preventiva anomenats "Los Gallegos"
amb l'Autovia A2 i amb els terrenys en sòl no urbanitzable de protecció especial
(valor natural i de connexió) anomenats "El Fondo de la Coma"

Est:

amb els terrenys en sòl no urbanitzable de protecció preventiva anomenats "Pla de
Castellnou"

Oest:

amb el límit del terme municipal de Bellpuig i Castellnou de Seana

Àmbit definit en els plànols O.02.2.1, O.02.2.2 i O.02.2.3 de la sèrie O.02.2 Qualificació del sòl no
urbanitzable - Bellpuig i Seana a escala 1/5.000
2. Objectius
Segons el Pla Especial Urbanístic ARENES BELLPUIG, SL, aprovat inicialment en data setembre de 2009:
a) Establir la delimitació dels terrenys destinats a la implantació d'una activitat vinculada a l'explotació
de recursos naturals, així com establir l'ordenació urbanística d'aquests terrenys.
b) Fixar els paràmetres que regulin l'edificació existent necessària per al desenvolupament de les
activitats d'explotació.
c) Garantir la compatibilitat amb el planejament urbanístic general.
3. Paràmetres generals sector
PEU - 01
PEU - 02
PEU - 03 (03a + 03b)
TOTAL SUPERFÍCIE SNU

829.982,05m²

78,25%

4 611 19m²
4.611,19m²

0 43%
0,43%

226.132,88m²
1.060.726,12m²

21,32%
100,00%

4. Regulació de l'ampliació i rehabilitació de les edificacions existents
A regular pel propi Pla Especial Urbanístic actualment en tràmit, aprovat inicialment en data setembre
de 2009.
5. Observacions
En els Plans Especials Urbanístics i els Projectes d'Urbanització s'hauran de precisar gràficament els
accessos existents o previstos amb la carretera LV-3344.
Les propostes d'accessos i vialitat, s'hauran d'incorporar als Projectes d'Urbanització i obtenir les
preceptives autoritzacions del Servei de Vies i Obres regulades per la vigent Ordenança fiscal nº3 - vies
provincials - de la Diputació de Lleida.
Els costos de construcció de les actuacions s'inclouran com a càrregues d'urbanització imputables als
àmbits dels sectors.
Aquest Pla Especial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones
adjacents a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM
s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
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Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat per la inundabilitat del "Fondo de la
Coma", i per tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT
1a i 2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una
càrrega d'urbanització d'aquest sector.
6. Elements a protegir
En aquest Pla Especial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Masies i cases rurals
- Torre del Segarra
Altres elements d'interès
- Fita Bellpuig - Castellnou
7. Reportatge fotogràfic
Imatges corresponents a les construccions i instal·lacions actuals de la benzinera i oficines.
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PEU 04

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou part dels terrenys en sòl no urbanitzable de protecció especial anomenats "Fondo de la Coma",
al nord-oest del municipi, propietat de Golf Urgell, SL. Limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sector PEU 03

Sud:

amb els terrenys en sòl no urbanitzable de protecció preventiva anomenats "El Pla del
Poncic"

Est:

amb els terrenys en sòl no urbanitzable de protecció especial (valor natural i de
connexió) anomenats "Fondo de la Coma" i el sector PEU 05

Oest:

amb els terrenys en sòl no urbanitzable de protecció especial (valor natural i de
connexió) anomenats "Fondo de la Coma" i el sector PEU 03

Àmbit definit en el plànol O.02.2.1 de la sèrie O.02.2 Qualificació del sòl no urbanitzable - Bellpuig i
Seana a escala 1/5.000
2. Objectius
Segons el Pla Especial Urbanístic per a la determinació i ubicació d'un camp de Pitch and Putt al terme
municipal de Bellpuig, aprovat definitivament setembre 2001; i la Modificació d'aquest Pla Especial per
a la seva ampliació en data novembre de 2004:
a) Establir la delimitació dels terrenys destinats a la implantació d'un camp de golf, així com establir
l'ordenació urbanística d'aquests terrenys.
b) Fixar i controlar la ubicació de l'edificabilitat de la zona de serveis del complex en quan a
edificacions per instal·lacions i les zones d'entrenament, tenint en compte la seva incidència medi
ambiental en quan a consums d'aigua i impacte visual. Respectar al màxim l'orografia del terreny i
sobretot la vegetació.
c) Garantir la compatibilitat amb el planejament urbanístic general.
3. Paràmetres generals sector
PEU - 04

101.278,63m²

100,00%

TOTAL SUPERFÍCIE SNU

101.278,63m²

100,00%

4. Regulació de l'ampliació i rehabilitació de les edificacions existents
Regulat pel propi Pla Especial Urbanístic i la seva modificació, aprovada definitivament en data
novembre de 2004.
5. Observacions
L'ús de camp de golf no serà incompatible amb els valors del sòl de protecció especial, en aquest cas
la connectivitat biològica, sempre que el tractament dels elements sigui l'adequat, especialment pel
que fa al manteniment de la franja de vegetació a banda i banda del curs d'aigua i a l'absència de
tancaments que impedeixin la lliure circulació de la fauna.
En els Plans Especials Urbanístics i els Projectes d'Urbanització s'hauran de precisar gràficament els
accessos existents o previstos amb la carretera LV-3344.
Les propostes d'accessos i vialitat, s'hauran d'incorporar als Projectes d'Urbanització i obtenir les
preceptives autoritzacions del Servei de Vies i Obres regulades per la vigent Ordenança fiscal nº3 - vies
provincials - de la Diputació de Lleida.
Els costos de construcció de les actuacions s'inclouran com a càrregues d'urbanització imputables als
àmbits dels sectors.
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Aquest Pla Especial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones
adjacents a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM
s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat per la inundabilitat del "Fondo de la
Coma", i per tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT
1a i 2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.
c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una
càrrega d'urbanització d'aquest sector.
6. Elements a protegir
En aquest Pla Especial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Patrimoni natural de valor
- Alzines del Fondo de la Coma
7. Reportatge fotogràfic
Imatges corresponents a les construccions i instal·lacions actuals.
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PEU 05

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou la finca anomenada "Pla del Bosc" formada en part pels terrenys en sòl no urbanitzable de
protecció preventiva i especial (valor natural i de connexió) anomenats "El Fondo de la Coma", al nord
del municipi. Limita:
Nord:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Sud:

amb els terrenys en sòl no urbanitzable de protecció especial (valor natural i de
connexió) anomenats "El Fondo de la Coma"

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i amb els terrenys en sòl no
urbanitzable de protecció especial (valor natural i de connexió) anomenats "El Fondo
de la Coma"

Oest:

amb el sector PEU 04

Àmbit definit en els plànols O.02.2.1 i O.02.2.3 de la sèrie O.02.2 Qualificació del sòl no urbanitzable Bellpuig i Seana a escala 1/5.000
2. Objectius
Segons el Pla Especial Urbanístic de la finca "Pla del Bosc", actualment en tràmit, aprovat inicialment en
data novembre de 2010:
a) Establir la delimitació dels terrenys de la finca "Pla del Bosc" destinats a la preservació i restauració
del conjunt d'edificis que conformen el complexe rural.
b) Fixar els paràmetres que regulin l'edificació existent i garantir que les noves intervencions no
modifiquin, substancialment, el caràcter unitari del conjunt.
c) Garantir la preservació dels valors arquitectònics, històrics o paisatgístics del conjunt relacionats amb
la ubicació del lloc.
c) Garantir la compatibilitat amb el planejament urbanístic general.
3. Paràmetres generals sector
PEU - 05

59.628,82m²

100,00%

TOTAL SUPERFÍCIE SNU

59.628,82m²

100,00%

4. Regulació de l'ampliació i rehabilitació de les edificacions existents
A regular pel propi Pla Especial Urbanístic, actualment en tràmit, aprovat inicialment en data novembre
de 2010.
5. Observacions
a) La rehabilitació de les edificacions de la finca ha de suposar el manteniment del paisatge rural
sense desvirtuar-lo.
b) S'evitarà perjudicar les funcions productives garantint la continuïtat de les funcions ecològiques.
c) S'admetran els usos que no resultin incompatibles amb la Llei d'urbanisme vigent, en tant que
aquests s'adaptin a les característiques de la finca i del conjunt edificat.
Hidrologia - hidràulica. Inundabilitat:
Aquest sector de planejament urbanístic derivat, es troba afectat per la inundabilitat del "Fondo de la
Coma", i per tant haurà de garantir els següents punts:
a) Adequació al punt 5 del RD 9/2008, d'11 de gener (en zona de policia de lleres), i a l'article 6 i les DT
1a i 2a del RLLU.
b) Respectar la zona de servitud de 5m d'amplada.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

c) Disposar, per a l'execució de les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi
d'Inundabilitat, de l'autorització prèvia de la CHE.
d) Les obres corresponents a la proposta d'implantació de l'Estudi d'Inundabilitat constituiran una
càrrega d'urbanització d'aquest sector.
6. Elements a protegir
En aquest Pla Especial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Masies i cases rurals
- Torre Aragoncillo ARI Pla del Bosc
Patrimoni natural de valor
- Alzines del Fondo de la Coma
7. Reportatge fotogràfic
Imatges corresponents a les construccions i instal·lacions actuals.

Text refós aprovació definitiva

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Text refós aprovació definitiva

Ajuntament de Bellpuig

Normes Urbanístiques. ANNEX 1

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

PEU 06

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou part dels terrenys en sòl no urbanitzable de protecció preventiva, al sud del municipi, on es troba
situat el Convent de Sant Bartomeu. Limita:
Nord:

amb els terrenys que formen part del sistema general d'espais lliures anomenats "Parc

Sud:

del Convent"
amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

Est:

amb els terrenys que formen part del sistema general d'espais lliures anomenats "Parc

Oest:

del Convent"
amb la carretera LP-2015

Àmbit definit en el plànol O.02.2.3 de la sèrie O.02.2 Qualificació del sòl no urbanitzable - Bellpuig i
Seana a escala 1/5.000
2. Objectius
Els fixats pel Pla Director del Convent de Sant Bartomeu, aprovat definitivament en data novembre de
2000.
3. Paràmetres generals sector
PEU - 06

7.031,02m²

100,00%

TOTAL SUPERFÍCIE SNU

7.031,02m²

100,00%

4. Regulació de l'ampliació i rehabilitació de les edificacions existents
Regulat pel Pla Director del Convent de Sant Bartomeu, aprovat definitivament en data novembre de
2000.
5. Observacions
En el Pla Especial Urbanístic s'haurà de mostrar com es soluciona l'accessibilitat del sector a la carretera
LP-2015, de manera detallada i a l'escala adequada.
Aquest Pla Parcial Urbanístic haurà de respectar el domini públic viari, les zones de protecció i servitud
corresponents, i les limitacions d'usos fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Reglament general de carreteres en les zones
adjacents a les carreteres. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM
s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent.

6. Elements a protegir
En aquest Pla Especial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Edificis i elements arquitectònics
- Convent de Sant Bartomeu
7. Reportatge fotogràfic
Imatge corresponents a les construccions i instal·lacions actuals.
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PEU 07

Bellpuig

1. Àmbit
Inclou part dels terrenys en sòl no urbanitzable de protecció preventiva, a l'est del municipi, propietat
del Circuit de Motocròs de Catalunya. Limita:
Nord:

amb el sector industrial PPU 18

Sud:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el Camí de la Pedrera

Est:

amb el sòl no urbanitzable de protecció especial (valor natural i de connexió)
anomenat "Montperler"

Oest:

amb el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i el sector industrial PPU 18

Àmbit definit en el plànol O.02.2.3 de la sèrie O.02.2 Qualificació del sòl no urbanitzable - Bellpuig i
Seana a escala 1/5.000
2. Objectius
Segons el Pla Especial Urbanístic del Circuit de Motocròs de Catalunya, aprovat definitivament en data
octubre de 1993:
a) Creació d'una zona d'equipaments que fixi i legalitzi l'àmbit del circuit permanent de motocròs
"Montperler" de Bellpuig.
b) Fixar els dos camins existents com accessos principals del circuit.
c) Ubicació i concreció de la zona d'edificació d'equipaments del circuit.
3. Paràmetres generals sector
PEU - 07

108.693,79m²

100,00%

TOTAL SUPERFÍCIE SNU

108.693,79m²

100,00%

4 Regulació de l'ampliació i rehabilitació de les edificacions existents
4.
Regulat pel propi Pla Especial Urbanístic, aprovat definitivament en data octubre de 1993.

5. Elements a protegir
En aquest Pla Especial Urbanístic es troben inclosos els següents elements a protegir (regulats en el
catàleg de bens a protegir):
Patrimoni natural de valor
- Alzines del Motocròs
7. Reportatge fotogràfic
Imatges corresponents a les construccions i instal·lacions actuals.
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN URBÀ DEL CASTELL, ESGLÉSIA
DE SANT NICOLAU I CONVENT DE SANT BARTOMEU DE BELLPUIG
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El paisatge és un bé col·lectiu, constituït per tot un conjunt d’elements urbanístics, arquitectònics,
naturals, culturals, públics, privats, mobles, immobles, que acaben configurant la imatge de la ciutat. El
paisatge, així entès, és un component important per a la qualitat de vida de les persones, i per tant,
s’ha de considerar com a bé públic d’interès social, cultural i ambiental.
No hi ha una normativa específica a nivell general sobre el paisatge, malgrat que moltes normatives
sectorials ambientals i urbanístiques s’hi refereixin en àmbits concrets. D’aquesta mancança neix la
conveniència d’una regulació municipal a nivell d’ordenança, atesa la presència d’un interès
municipal inequívoc, i la fonamentació competencial que els ajuntaments tenen atribuïda tan en
matèria urbanística com de medi ambient per la legislació bàsica de règim local.
L’ordenança parteix del dret col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d’un paisatge harmònic,
dret que és preexistent a la intervenció municipal en tant que ús natural. Les tècniques d’intervenció
que l’ordenança estableix responen a garantir aquest dret, per tal que el manteniment i la recuperació
del paisatge siguin presents a totes i cadascuna de les manifestacions col·lectives i individuals, en un
esforç constant de tothom, administracions i ciutadans i ciutadanes, per la millora dels espais públics i
privats, contribuint a fer de la nostra ciutat un espai de convivència agradable.
El paisatge no es limita als espais públics, sinó que té una directa i manifesta relació amb les
edificacions privades, en el seu control i manteniment, i per això l’ordenança pretén crear una cultura
de manteniment i recuperació del paisatge que sigui un repte per a tothom, ciutadans i ciutadanes,
entitats, organismes, empreses, etc.
El reconeixement de la imatge específica de la ciutat, entesa des de l’herència de les generacions
anteriors, amb les necessàries transformacions d’una ciutat viva i en progrés constant, és la base de
treball per a l’elaboració de la present Ordenança.

CAPITOL 1.

DISPOSICIONS GENERALS

Art 1. Finalitats i objectius
1. La finalitat de la present Ordenança és regular el dret col·lectiu de les persones ciutadans i
ciutadanes de Bellpuig g i Seana a gaudir d’un paisatge harmònic, així com també el dret
individual a utilitzar-lo en el seu interès sempre que la intensitat d’aquesta utilització no trenqui
l’harmonia o desfiguri les perspectives dels conjunts urbans o no urbans, especialment d’aquells que
tenen un especial valor històric, artístic, arquitectònic o tradicional.
2. L’Ordenança té com a objectius específics:
a) Configurar el concepte de paisatge com un bé públic i col·lectiu i generar els recursos
necessaris per a la seva protecció, manteniment millora.
b) Crear una cultura del manteniment del patrimoni, que fomenti la protecció, la conservació, la
valoració, la difusió i el foment i defensa dels valors artístics, històrics, arqueològics,
arquitectònics o tradicionals de la ciutat, i dels seus elements naturals i/o urbans d’interès.
c) Afavorir i impulsar la participació de la societat civil en la responsabilitat del manteniment i
recuperació del paisatge.
d) Establir les condicions generals que han de complir els diferents elements que formen part del
paisatge. Són elements del paisatge els espais públics, les construccions o instal·lacions, els
espais lliures d’edificació i l’espai aeri.
e) Regular l’activitat publicitària quan a la seva vessant d’afectació del paisatge.
Art 2. Naturalesa jurídica
1. En el marc de la competència ambiental i urbanística atribuïda als municipis, s’estableixen en
aquesta Ordenança les normes reguladores de la protecció i foment del paisatge de Bellpuig, així
com també el règim dels usos dels seus elements en un sistema de desenvolupament sostenible.
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2. L'Ajuntament té competència, d’acord amb els articles 25, 26 i 28 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases del règim local, 71.2 i 197 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la
llei d’urbanisme de Catalunya i 29.2 del Decret 305/2006, Reglament que desenvolupa la citada Llei
d’urbanisme, per a la regulació de l'ús del paisatge, tant en el cas en què els elements que li
serveixin de suport siguin de naturalesa pública com en el de propietat privada.
Art 3. Àmbit d’aplicació
1. La present Ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal de Bellpuig.
2. Se sotmeten a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança els usos i activitats públiques i privades
que es produeixin en el terme municipal de Bellpuig que incideixin en el paisatge, sigui quina sigui la
classificació urbanística del sòl.
Art 4. Definicions i conceptes
1. El paisatge és un valor ambiental, jurídicament protegible, constituït per un conjunt d’elements
naturals o culturals, públics o privats, temporals, o permanents, de caràcter sensorial, configuradors
d’una determinada imatge de ciutat. Com a element ambiental digne de protecció respon a la
consciència cultural, estètica i de seguretat de les persones que habiten la ciutat en cada moment
històric.
2. Les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic exigibles a l’emparament de la normativa
urbanística, queden establertes a nivell general i als efectes d’aquesta Ordenança de la següent
forma:
S’entendran com condicions de seguretat, salubritat i ornament en edificacions, les següents:
a) Condicions de Seguretat
Les edificacions han de mantenir-se, en els seus tancaments i cobertes estanques al pas de
l’aigua, comptar amb la protecció de la seva estructura davant l’acció del foc i mantenir en
bon estat els elements de protecció contra caigudes. Els elements de la seva estructura han de
conservar-se de manera que garanteixin el compliment de la seva missió resistent, defensant-los
dels efectes de la corrosió i d’agents agressius, així com de les filtracions que puguin lesionar els
fonaments. Han de conservar-se, també, els materials de revestiment de les façanes, de manera
que no causin risc a les persones i als béns.
b) Condicions de salubritat
Han de mantenir-se en bon estat les xarxes de servei: les instal·lacions sanitàries, de ventilació i
il·luminació de manera que es garanteixi la seva aptitud per a l’ús al qual estiguin destinades i al
seu règim d’utilització. Es mantindran tant a l’edifici com als seus espais lliures amb un grau de
neteja que impedeixi la presència d’insectes, paràsits, rosegadors o d’altres animals que puguin
ser causa d’infeccions o perill per a les persones. Es conservaran en bon estat de funcionament
els elements de reducció i control d’emissions de fums i partícules.
c) Condicions d’ornament
Les façanes i elements visibles des de l’espai públic han de mantenir de forma integrada amb
l’entorn en que se situen.
3. Des de l’òptica del paisatge, l’obligació del manteniment inclou tota la pell de l’edifici: les façanes,
els terrats i les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la
identificació comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions
complementàries dels immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de
reixes o des de la façana.
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DE LES EDIFICACIONS

Art 5. Tipus d’intervencions
1. Als efectes de l’exigència de mesures en actuacions a realitzar en façanes d’edificis existents, cal
distingir les actuacions de manteniment parcial, que comporten petites reparacions, adequacions o
substitucions, sense actuació generalitzada en l’edifici, de les operacions de rehabilitació, que
comporten una reparació, reforma o ampliació de l’edifici, inclosos els revestiments i elements de
façanes.
2. En edificis de nova planta i en les operacions de rehabilitació indicades en el punt anterior, seran
plenament exigibles les condicions de la present ordenança, mentre que per les actuacions de
manteniment parcial, es podrà autoritzar el manteniment de les condicions originàries no ajustades
a les determinacions de la present Ordenança sempre que no resultin afectades les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públics.
Art 6. Disposicions generals aplicables a façanes
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per façana la cara visible des de l’exterior dels murs
verticals que clouen un edifici o una construcció, amb excepció que sigui considerada mitgera
d’acord amb el que s’estableix a l’article 7.1 d’aquesta ordenança.
2. S’ha de vetllar pel manteniment de la composició arquitectònica de la façana. Les baranes,
persianes i tendals d’una mateixa unitat constructiva, sigui en façana interior o exterior, han de
mantenir l’homogeneïtat prevista en el projecte constructiu o la que acordi la propietat o
comunitat de propietaris. L’exigència d’homogeneïtat afecta tant el cromatisme com el material,
les textures i la morfologia dels elements. Queda prohibida l’alteració d’aquesta composició
arquitectònica, exceptuant el cas d’actuacions destinades a restituir l’ordre arquitectònic alterat.
3. Els elements arquitectònics de suport –paraments, emmarcaments, cornises, balcons, terrats,
baranes, etc. – s’han de mantenir nets i constructivament sans.
4. Les façanes dels edificis catalogats en els termes que determina el Inventari i Catàlegs de béns i
immobles de Bellpuig es regeixen per les disposicions específiques de l’esmentat instrument
urbanístic i no admeten instal·lacions o conduccions adossades que no hi estiguin
arquitectònicament integrades.
Art 7. Disposicions generals aplicables a les mitgeres
1. S’entén per mitgera, a l’efecte d’aquesta Ordenança, la paret d’un edifici, que sigui visible des de
l’exterior, i que limiti amb una finca colindant edificable, encara que la seva continuïtat
s’interrompi, en tot o en part, per patis de llum o de ventilació.
2. La protecció del paisatge requereix la conservació i el manteniment de les parets mitgeres en
condicions d’ornament públic.
3. Les mitgeres que tinguin caràcter de permanents, d’acord amb la definició del Pla General de
Bellpuig i Seana, han de ser tractades com a façanes.
4. Les mitgeres que tinguin caràcter temporal han de ser tractades arquitectònicament de forma que
s’integrin en el paisatge. S’admeten els tractaments amb acabat arrebossat i pintat i els envans
pluvials llisos de colors beixos, grisos o terrossos de tonalitats clares. En cap cas s’admeten els que
estan formats per capes nervades o ondulades. Excepcionalment, en les mitgeres que presentin
circumstàncies tècniques que dificultin l’aplicació d’aquest article, especialment les mitgeres
resultants d’enderrocs, es podran admetre altres situacions específiques.
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Art 8. Aparells d’aire condicionat en edificis preexistents
1. Com a criteri general es prohibeix la col·locació d’aparells d’aire condicionat en qualsevol lloc
visible des de la via pública, excepte en els casos que s’indiquen en aquest article.
2. En els edificis que no disposin d’espai previst expressament per a la col·locació dels aparells d’aire
condicionat, s’hauran de col·locar a la coberta.
3. En els edificis construïts amb anterioritat a l’any 1997, en els que no sigui tècnicament viable la
instal·lació a la coberta, s’admetran en façana sempre que es justifiqui la integració en la seva
composició arquitectònica, amb construcció, si cal, d’un element arquitectònic que els oculti o a
través d’un projecte arquitectònic global. No es podran instal·lar en patis de llum i ventilació dels
edificis.
4. En el cas d’un local en planta baixa, haurà d’atenir-se als criteris següents de repercussió en
façana:
- La solució ha de ser la mateixa per a tots els forats arquitectònics d’un mateix edifici.
- L’aparell de sortida a l’exterior de la instal·lació s’integrarà en el tancament del buit
arquitectònic, preferentment sense sobresortir del pla vertical o en el seu defecte sobresortint
1/10 part de l’ample de la vorera, amb un màxim de 20 cm, a una alçada mínima de 2, 35 m
des de la rasant de la vorera, i s’adaptarà al seu disseny, material i color mitjançant reixes i
similars.
- No s’autoritzarà perforar la façana per a la col·locació d’aquests aparells o conductes, ni
d’adossar-los-hi, llevat que respongui a un projecte arquitectònic d’intervenció global que
contingui una solució visualment correcta.
- Les reixes de ventilació hauran de complir, quant a la ubicació, les mateixes normes que els
aparells.
5. Tràmits per a la seva instal·lació
La instal·lació d’aparells d’aire condicionat requereix autorització municipal, en la que
necessàriament s’ha de fer constar:
-

Tipus d’aparell o dispositiu.
Potència calorífica i mecànica de la instal·lació.
Lloc on s’ubicarà i com s’instal·larà.
Titular de l’aparell.
Dades de l’instal·lador.
Mesures correctores per minimitzar-ne l'impacte acústic i de vibracions, de forma tal que no
se superin els nivells establerts en l’ordenança municipal específica o en la normativa de
sorolls vigent.

Art 9. Aparells d’aire condicionat en edificis de nova construcció
En els projectes d’obres dels edificis de nova construcció, s’hauran de preveure conduccions de secció
suficient perquè tots i cadascun dels locals comercials i habitatges de l’edifici puguin connectar i
evacuar en un futur la instal·lació d’aire condicionat. Els aparells condensadors hauran d’estar a la
coberta.
Art 10. Antenes
1. La instal·lació de tota mena d’antenes i els seus elements auxiliars de connexió a l’exterior ha de
sotmetre’s a aquesta ordenança. S’inclouen tant les antenes de recepció com d’emissió d’ones
electromagnètiques de radiodifusió i televisió, en qualsevol de les seves formes possibles: de
filament, de pilar o torre, parabòliques, per elements o qualsevol altra que la tecnologia actual o
futura faci possible.
2. La regulació de la instal·lació d’antenes i casetes de telefonia mòbil està regulada per l’Ordenança
municipal específica. Els criteris estètics d’aquesta ordenança seran d’aplicació a la instal·lació
d’antenes i casetes de telefonia mòbil, sempre que no se’n regulin de propis a la normativa
específica.
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3. Amb criteri general, en tots els edificis de nova planta, o en les actuacions de rehabilitació o
restauració constructiva en edificis existents, caldrà preveure la reserva d’espai per a les
conduccions i les instal·lacions de connexió de les possibles antenes que s’han de situar a la
coberta dels edificis i s’adaptaran a la normativa relativa de les infraestructures de
telecomunicació.
4. No s’admet la col·locació d’antenes individuals quan el nombre de les instal·lades sigui superior a
dues per edifici, excepte que concorrin causes justificades per incrementar aquest nombre i sempre
que se situïn en el mateix màstil i complint les disposicions del POUM sobre elements d’instal·lacions
per sobre de la coberta de les edificacions. En aquest cas, serà obligatòria la instal·lació de la
infraestructura comuna d’accés als serveis de telecomunicacions, fins i tot en els edificis ja
construïts.
5. No es poden instal·lar antenes o elements anàlegs en obertures, finestres, balconades, façanes i
paraments perimetrals dels edificis, llevat que sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol
via o espai d’ús públic o caràcter comunitari, mitjançant els adients elements constructius
permanents. No es podran instal·lar en els espais lliures d’edificació, tant d’ús públic com privat.
6. Les línies de distribució entre la base de l’antena i les preses de recepció hauran d’anar empotrades
o soterrades. Únicament en ocasions excepcionals, i sobre edificis ja construïts degudament
autoritzats, es podran col·locar, preferentment en tub rígid o amb cable despullat de color neutre,
en terrats, façanes interiors d’illa i patis de serveis interiors dels edificis.
7. Les antenes que siguin visibles des de l’espai públic han de ser de color neutre respecte l’entorn i en
cap cas les antenes poden incorporar llegendes o anagrames de caràcter publicitari.
8. Les antenes de radioafeccionats que no quedin fora de la vista des de qualsevol via pública o
espai de caràcter públic o comunitari només es podran instal·lar a les cobertes dels edificis i s’haurà
de fer, en tot cas, en els espais on sigui menor l’impacte visual des de l’espai públic. Una persona
radioafeccionada no podrà disposar de més d’una instal·lació d’aquesta mena en un edifici i per
instal·lar-la ha d’acreditar que és titular de la instal·lació.
9. Els titulars de les antenes són responsables de mantenir-les en perfecte estat de seguretat i
conservació.
Art 11. Instal·lacions de serveis
1. No es poden col·locar instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de les expressament
autoritzades –instal·lacions bàsiques de servei de l’edifici, telefonia, electricitat, gas i enllumenat
públic–, i amb les condicions d’integració adequades i en els àmbits permesos. Les companyies de
subministrament són responsables del manteniment, seguretat i decòrum d’aquestes instal·lacions, i
tenen l’obligació d’impedir en tot moment les provisionalitats, desordres, deixadeses, com també la
seva visibilitat ostensible en detriment del paisatge. Els projectes dels edificis de nova planta o
rehabilitació integral hauran de preveure reserves d’espais ocults que no sobresurtin del pla de
façana, per a la canalització i distribució de tot tipus de conduccions de serveis.
2. Qualsevol intervenció a realitzar en façanes d’edificis preexistents ha de contemplar les
adequacions de les línies aèries de les instal·lacions d’aigua, electricitat, telefonia, gas, enllumenat
públic i d’altres serveis.
3. Si les instal·lacions no estan soterrades, es disposaran convenientment en els trams horitzontals a
nivell del sostre de la planta baixa. En els trams verticals passaran per les cantoneres de separació
entre parcel·les. Les conduccions de telefonia o altres xarxes d’ús individual, així com les d’extracció
de fum, no podran passar per la façana principal que dóna al carrer i únicament si no hi ha cap
altra alternativa, es disposaran com s’especifica per a les conduccions d’ús comú.
4. Si en una façana hi ha conductes o instal·lacions, com per exemple baixants o cables de
subministraments de serveis (telèfon, electricitat, enllumenat públic, gas, etc) que per la seva
situació o manca d’endreça perjudiquen la percepció de la façana, l’Ajuntament podrà ordenar a
la propietat de l’edifici o a la companyia de serveis titular de la instal·lació, la seva retirada o
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reconstrucció encara que no s’hagi plantejat per part del promotor o propietari cap actuació de
reforma en l’edifici.
5. A la planta baixa de les edificacions preexistents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança
s’admet la col·locació de tubs verticals per canalització de serveis, sempre que estiguin
degudament protegits.
Art 12. Tendals i marquesines
S’admet la instal·lació de tendals de lona o teixits similars, col·locats en els buits arquitectònics. En cap
cas els tendals poden ocultar elements decoratius de l’emmarcament. El color ha d’adequar-se amb
la gamma cromàtica present en l’arquitectura de l’edifici sobre el qual es disposin, i en tot cas, ha
d’ésser el mateix per a tots els tendals de l’edifici. En edificis i en ambients catalogats, la seva
col·locació estarà supeditada a la presentació d’un projecte tècnic i cromàtic, a l’efecte de valorar
les característiques d’integració en l’entorn.
Art 13. Activitats domèstiques: roba, plantes i flors
1. D’acord amb l’Ordenança de convivència ciutadana, està prohibit estendre roba en els balcons o
finestres, de manera que voli sobre els espais o béns públics.
2. En cas d’ubicar els espais de rentar i estendre roba en façana, s’hauran de preveure mesures
d’ocultació des de la via pública, degudament integrades en la composició arquitectònica per tal
de no malmetre la imatge estètica de l’edifici.
3. Les jardineres o torretes de flors que volin sobre la via pública, hauran d’estar degudament
ancorades en suports. Les que es col·loquin en l’espai interior dels balcons o espais oberts han de
disposar també de les degudes proteccions per garantir que no hi hagi perill de caiguda. En tots els
casos, aquests elements de jardineria han de disposar de sistema de recollida d’aigües per evitar
que les procedents del reg caiguin a la via pública.

Art 14. Colors de façanes
1. Els colors de les façanes, així com els materials i les textures, seran similars als existents, en especial
els de les parets, arrebossades i pintades, o bé estucades amb acabats llisos o raspats dels mateixos
colors, o bé amb pedra, amb els especejaments propis de l’entorn. Queden prohibits els acabats
amb ceràmica vista.
2. Excepcionalment, fora de l’àmbit del Nucli antic, es podrà admetre que un edifici o instal·lació es
pinti amb un color diferent sempre que estigui degudament justificat i no generi un impacte negatiu
sobre l’entorn en el que se situa. En el tràmit de llicència, ja sigui d’obra nova o de reforma,
l’Ajuntament podrà denegar de forma motivada les propostes que no respectin aquesta integració.
Art 15. Il·luminació de façanes
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per il·luminació l’acció de destacar, lumínicament, la
façana d’un edifici, ja sigui en la seva totalitat, ja sigui de manera fraccionada o parcial.
2. No s’acceptarà la il·luminació en planta baixa amb cap element d’il·luminació que no formi part
dels rètols indicadors que es puguin disposar segons les determinacions urbanístiques vigents i que
derivin d’aquesta normativa.
Excepcionalment es podrà admetre il·luminació d’elements o espais que per la seva significació ho
requereixin.
3. La il·luminació global de les façanes dels edificis es podrà autoritzar a partir d’un projecte que
acrediti que no es malmet el paisatge ni es creen distorsions a l’espai públic ni molèsties a terceres
persones.
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4. En tot cas, tots els projectes d’il·luminació han de complir la normativa sobre control de la
contaminació lumínica.

CAPITOL 3.

DE L’ESPAI LLIURE D’EDIFICACIÓ I DE L’ESPAI AERI

Art 16. Definició i prohibicions genèriques
1. A l’efecte d’aquesta Ordenança, és espai lliure tota porció de sòl, continua o discontinua, lliure
d’edificació, amb independència que sigui o no edificable segons el POUM de Bellpuig.
2. Es prohibeix qualsevol acte visible des dels espais públics que pugui perjudicar, enlletgir o embrutar
els espais lliures, i en especial l’arbrat, les plantacions de tota mena, les tanques, proteccions, fanals
i altres elements que contribueixin al seu embelliment.
3. Es prohibeix la utilització de l’espai aeri per a la situació o suspensió d’aparells, artefactes, fixos o
mòbils, amb suport o sense, fins i tot raigs lluminosos que continguin missatges d’identificació o de
publicitat, llevat que disposin de la preceptiva llicència específica.
4. Amb caràcter general, l’Ajuntament pot ordenar l’execució de les obres necessàries per conservar
les condicions de seguretat i d’ornament públic dels espais lliures i dels altres elements que
conformen el paisatge. Igualment, per motius arquitectònics de composició o estètics, l’Ajuntament
pot ordenar l’execució d’obres de conservació, de reforma i endreçament de espais visibles des de
la via pública o la restitució del paisatge, sense perjudici de les normes específiques que altres
articles d’aquesta Ordenança contenen sobre aquesta matèria.
Art 17. Tanques de protecció d’obra
1. A l’efecte d’aquesta Ordenança, constitueixen tanca de protecció d’obra els elements no
permanents destinats a la protecció de les obres per evitar l’accés i els accidents.
2. La persona propietària de les tanques de protecció d’obres i l’empresa constructora que les utilitzi
han de mantenir-les en estat d’ornament públic i de seguretat.
3. Les tanques de protecció d’obra s’han de construir en la forma i condicions que expressament
s’estableixin en la llicència, i en qualsevol cas, han de ser homogènies i opaques en tota la seva
extensió, d’alçada mínima de 2 metres i de materials consistents que permetin garantir les
condicions de seguretat.
4. En cas que elements de l’enllumenat públic o semàfors , columnes o quadres quedin dins de l’àmbit
de l’obra s’haurà de prendre les mesures adients perquè el servei de manteniment hi pugui accedir.
Art 18. Tanques de solars i terrenys
1. A l’efecte d’aquesta Ordenança, constitueixen tanca de solars i terrenys els elements permanents o
si més no construïts per tenir-los amb durada indefinida, destinats a impedir l’accés a terrenys o
finques.
2. La persona propietària de les tanques de solars i terrenys les ha de mantenir en estat d’ornament
públic i de seguretat.
3. Les tanques de solars i de terrenys s’han de construir en la forma i condicions que expressament
s’estableixin en la corresponent llicència d’obres, i en sòl urbà han de ser homogènies i opaques en
tota la seva extensió, d’alçada mínima de 2 metres i els materials han de ser d’obra de fàbrica,
amb acabat arrebossat.
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Art 19. Graffitis
1. Es podrà autoritzar la realització de “graffitis” artístics sobre tanques, murs i altres parts de les
edificacions, a través de la corresponent llicència o permís municipal, a la sol·licitud del qual s’hi
adjuntarà una maqueta de l’actuació prevista. No s’admeten aquestes actuacions en elements
que estiguin subjectes a algun grau de protecció arquitectònica, arqueològica o d’altra naturalesa.
2. Amb caràcter general, es prohibeixen els “graffitis” que continguin imatges o expressions que
puguin lesionar els drets fonamentals de les persones o els valors propis de la democràcia.
Art 20. Terrasses, taules, cadires, paraigües i altres ocupacions de la via pública
1. Sense perjudici del que determinin les ordenances municipals sobre la utilització de la via pública,
les terrasses, taules, cadires, paraigües i altres elements anàlegs, que s’hi instal·lin, hauran
d’harmonitzar-se amb l’entorn en el que se situïn.
2. Per Resolució de l’Alcaldia es podran establir i/o modificar les condicions d’harmonització, que
amb criteri general són els següents:
· Respecte la situació de les taules, cadires i parasols.
- Es separaran un distancia mínima d’1 m respecte al extrem de la vorera o del límit del espai
peatonal amb qualsevol espai de circulació rodada.
- Es separaran una distancia mínima de 2,5 m de la façana de tota edificació Quan l’espai,
per la seva configuració i afectació a l’ús públic, sigui apte per encabir-hi taules i cadires
però no per para-sols, s’hi autoritzarà només la col·locació de les taules i cadires.
· Respecte la situació de les taules, cadires (sense parasols).
- Es separaran un distancia mínima d’1,5 m respecte al extrem de la vorera o del límit del espai
peatonal amb qualsevol espai de circulació rodada.
· No s’admet l’ús de tendals.
· Respecte als parasols .
- Parasols (paraigües) plegables de forma quadrada, de 3x3 (ò 3,5x3,5), desplegat, amb suport
metàl·lic d’alumini polit i anoditzat i amb tela de color blanc cru o es podran justificar altres
colors.
- De fer-se necessari, l’ancoratge dels suports s’executarà de forma que, un cop retirats, el
paviment actual quedi completament enrasat amb una tapa metàl·lica
· Respecte a les taules i cadires.
- Les taules seran íntegrament metàl·liques amb base d’alumini fos, polit i anoditzat, i sobre
taula d’acer inoxidable, de forma rodona, quadrada o rectangular, amb un sol peu de
suport o dos peus si es de forma rectangular.
- Les cadires seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i respatller de peces
d’alumini anoditzat, admetent-se també el seient de propilè reciclable, color cru.
3. Com a norma general, sobre el paviment no s’admet cap altre tipus d’instal.lació i/o mobiliari
(jardineres, plafons, tarimes, pissarres d’establiments de restauració o elements similars) sense
perjudici que excepcionalment es puguin autoritzar de forma expressa en la llicència corresponent,
sempre amb la condició que s’hauran de retirar juntament amb la resta d’elements quan acabi la
temporada.
4. La senyalització horitzontal dels límits d’ocupació es farà amb sistema adhesiu al nucli antic i amb
pintura a la resta del territori.
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DE LA PUBLICITAT

Art 21. Definició, objectius i finalitats
1. En el present Capítol es regulen les condicions a què s’hauran de sotmetre les instal·lacions
publicitàries o d’identificació perceptibles des de la via pública o espais públics.
2. S’entén per publicitat, als efectes d’aquesta Ordenança, tota acció orientada a la difusió entre el
públic de marques, símbols o qualsevol altre tipus d’informació de productes i serveis, per tal de
promoure de forma directa o indirecta, el consum, el coneixement o la contractació de béns o
serveis. La llicència de publicitat sempre és temporal.
3. S’entén per identificació tota acció orientada a difondre entre el públic la informació de
l’existència d’una activitat en el mateix lloc on es realitza. Són elements d’identificació, els
missatges que indiquin la denominació social de persones físiques o jurídiques, el seu logotip o
l’exercici d’una activitat, sigui mercantil, professional o del servei. La identificació es podrà mantenir
vigent mentre existeixi l’element o l’activitat que es pretén identificar, i sempre que es compleixin els
requisits establerts en la corresponent llicència d’activitats.
Art 22. Prohibicions genèriques
Amb caràcter general i sense perjudici de les disposicions específiques que s’estableixen en cada cas:
a) No es permeten les activitats publicitàries en el sòls classificats com a urbanitzable i no
urbanitzable.
b) No es permet la col·locació de suports publicitaris que, per la seva ubicació, forma, color,
disseny o inscripcions, impedeixin la visibilitat del conductor o del vianant, es puguin confondre
amb els senyals de trànsit o perjudiquin la seguretat viària.
Tampoc s’admeten les instal·lacions publicitàries que produeixin enlluernament, fatiga o
molèsties als sentits. En les zones de servitud i afectació de carreteres, s’aplicaran les limitacions
que estableixi la legislació vigent.
c) No es permet la instal·lació de suports publicitaris que afectin les llums, les vistes o l’accés a les
dependències dels edificis.
d) No es poden utilitzar materials combustibles en les instal·lacions publicitàries que estiguin a
menys de 30 m de zones de vegetació abundant.
e) No s’admet la publicitat en aquells indrets que dificultin o impedeixin la contemplació dels
espais públics, d’edificis, elements o conjunts monumentals, finques enjardinades, perspectives
urbanes o paisatgístiques de caràcter monumental, típic o tradicional, sempre que hagin estat
incloses en inventari o catàleg públics de protecció, sigui quina sigui la seva naturalesa.
f) No s’admet la publicitat sobre els temples, els cementiris, les estàtues, els monuments, les fonts,
els equipaments públics, els serveis públics, les zones naturals i els espais verds.
g) Es prohibeixen totes les activitats publicitàries a les àrees forestals (públiques o privades) i en les
finques amb masses arbòries, siguin de titularitat pública o privada.
Art 23. Cartelleres
1. Es considera cartellera, als efectes d’aquesta ordenança, l’estructura autònoma, visible des de la
via pública, susceptible de suportar qualsevol tipus de publicitat o identificació d’un establiment o
d’un determinat producte.
2. Les cartelleres, hauran d’incorporar la informació mínima referent al seu titular i a la data de
concessió de la llicència per a la seva instal·lació.
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3. Les dimensions màximes de les cartelleres sense considerar els seus suports, no superaran els 4’5
metres d’altura i 8’5 metres de longitud, inclosos marcs, i fons màxim de 0’30 metres.
4. La situació de les cartelleres s’haurà d’ajustar als paràmetres urbanístics propis del lloc on se situïn,
de manera que no podran vulnerar l’alçada reguladora màxima de les edificacions. Tampoc es
podran instal·lar a una alçada inferior a 3,50 m per sobre de la rasant de la vorera, i el seu vol en
relació al plànol vertical situat sobre l’alineació de l’edifici o de la tanca en el cas d’ordenació
aïllada, no superarà els 15 cm.
5. La seva construcció serà resistent a l’acció dels agents atmosfèrics i geofísics, especialment pel que
fa al vent, haurà de quedar tapada a la vista o integrada estèticament en l’entorn on se situïn, i la
integració haurà de complir-se també quant als elements auxiliars de l’estructura .
6. Amb caràcter general, les cartelleres només s’autoritzaran sobre tanques de terrenys sense edificar i
sobre parets mitgeres. Es podran autoritzar, amb caràcter temporal sobre terrenys qualificats de
sistemes no executats, sempre que no es dificulti la seva execució, i amb les condicions establertes
a la legislació urbanística per als usos i obres provisionals.
7. Les cartelleres de naturalesa identificadora de la denominació genèrica de l’edifici, local o
establiment o l’activitat de qualsevol tipus que s’hi desenvolupi, s’admeten en qualsevol tipus de
mitgeres.
8. Les cartelleres de naturalesa publicitària s’admeten en mitgeres no consolidades. Excepcionalment
s’admetran en les consolidades que no estiguin subjectes a l’obligació de tractament de façana,
sempre que millorin l’aspecte de l’edificació, especialment en els casos d’edificis en situació de
fora ordenació.
9. A la coberta de les edificacions, no s’admetran cartelleres ni cap altre tipus de publicitat, llevat que
l’edifici no tingui assolida l’alçada reguladora màxima. Si no la supera, es podran admetre
cartelleres publicitàries que sense afectar l’harmonia de l’entorn, no excedeixin del perfil regulador
que correspongui a l’edificació permesa pel POUM, i sempre que els edificis no siguin objecte de
cap grau de protecció específica.
10. En cap cas la retolació de la identificació i/o publicitat pot ser pintada directament sobre l’edifici
sinó que ha de disposar d’estructura autònoma subjectada a la paret i/o al sòl amb suports
independents.
Art 24. Identificació immobiliària
1. Les activitats d’identificació d’activitats immobiliàries que es realitzin directament sobre les
edificacions o solars objecte de la promoció, són permeses mentre les obres estiguin en curs i fins a
un any després de la seva finalització.
2. Les persones privades poden anunciar l’oferta de venda o lloguer dels seus habitatges a través de
rètols en la part exterior de la pròpia edificació que s’oferti, per bé que les mides d’aquests rètols no
podran superar els 2 m².
3. En qualsevol cas, els anuncis han de ser de materials rígids, degudament ancorats sobre l’edifici o
instal·lació i no poden volar sobre la via pública.
Art 25. Identificació en els edificis
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideren rètols identificadors:
a) Les plaques indicatives de dependències públiques, centres d’ensenyament, hospitals, clíniques,
dispensaris, farmàcies o institucions benèfiques o activitats professionals col·locades sobre les
portes d’accés o al seu costat.
b) Les plaques indicatives d’activitats professionals col·locades sobre les portes d’accés o al seu
costat, amb una superfície màxima de 0,10 metres quadrats.
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c) Els anuncis col·locats en les portes, vitrines o aparadors d’establiments comercials, limitats a
indicar el nom de l’establiment, l’horari en què es troben oberts al públic, preus dels articles que
s’ofereixen, els motius del seu tancament temporal, de trasllat, liquidacions o rebaixes i altres
semblants.
2. Les normes bàsiques per a la instal·lació d’aquests rètols són les següents:
a) En les plantes baixes dels edificis, s’autoritzarà la col·locació de rètols en plantes baixes amb un
sortint màxim de 0,20 metres sobre el pla de la façana, sempre que la seva implantació no
trenqui la continuïtat de la façana, no ocultant elements d’interès o significatius de l’edifici.
b) En les façanes de les plantes soterrànies que pel seu desnivell dels vials o dels terrenys puguin
quedar descobertes o a les façanes de plantes semisoterrànies construïdes a l’empara de
disposicions anteriors al POUM vigent, se’ls aplicaran les disposicions de planta baixa.
c) Les plantes entresol (plantes immediates sobre la planta baixa) s’assimilaran als efectes de la
identificació, a les plantes baixes en els edificis que hagin estat construïts amb una configuració
arquitectònica que diferenciï aquestes plantes de la resta de plantes altes, amb una previsió
clara de destinar-les a usos terciaris.
d) A la coberta de les edificacions, s’admetrà identificació sempre que no s’alteri l’harmonia de
l’entorn, que els edificis no siguin objecte de cap grau de protecció específica i que no es
generin molèsties al veïnat.
e) En els espais exteriors de l’edifici (patis, jardins, etc.) s’admetrà identificació sempre que no
s’alteri l’harmonia de l’entorn.
Art 26. Publicitat en espais públics i mobiliari urbà
1. En els espais públics, la col·locació de publicitat queda subjecta a concessió administrativa, que
serà la que regularà les condicions adients per garantir la seva integració amb el paisatge.
2. La publicitat al mobiliari urbà queda limitada als quioscos, marquesines de parades d’autobusos,
panels i taulons d’informació municipal, columnes anunciadores d’expressió lliure, elements de
senyalització de polígons industrials i altres elements específicament destinats a l’activitat
publicitària,disposats amb aquesta finalitat per l’Ajuntament, d’acord a la concessió administrativa
de l’ús privatiu.
3. Queda expressament prohibida la instal·lació de cartells i enganxines en tot el mobiliari urbà,
específicament columnes d’enllumenat i semàfors, columnes de senyals de trànsit, papereres,
cendrers, bancs, jocs infantils etc. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicitat d’actes o
certàmens culturals i/o esdeveniments d’interès general, així com la relativa a les campanyes
electorals.
Art 27. Publicitat i identificació d’edificis catalogats.
Sense perjudici de la seva identificació, no s’admet publicitat en els edificis catalogats ni en el seu
àmbit de protecció, de conformitat amb les determinacions del Catàleg de Béns Protegits del terme
municipal de Bellpuig.
Art 28. Publicitat en obres.
1. S’admet la publicitat en obres, sempre que embolcalli edificis en obres de nova planta,
remodelació total, enderroc, etc. En tot cas les obres hauran de comptar amb la preceptiva
llicència en vigor.
2. La publicitat pot estar inclosa en la pròpia lona que cobreixi l’edifici o en cartelleres.
En qualsevol cas, tant la instal·lació com els elements de sustentació hauran de retirar-se quan
finalitzi l’obra. Si les obres, per qualsevol motiu, quedessin aturades per un temps superior a sis mesos,
les instal·lacions podran ser objecte d’ordre de retirada.
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EXECUCIÓ FORÇOSA

Art 29. Execució forçosa
1. Davant de l’incompliment de les disposicions d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament podrà dictar
ordres d’execució o prohibició adreçades a les persones responsables del compliment.
2. L’ordre serà clara, formalitzada per escrit i motivada. Excepcionalment, en situacions d’urgència, es
podran donar ordres verbals.
3. La resolució d’ordre d’execució establirà un termini per al compliment de les obres, mesures o
actuacions que s’ordenin i atorgarà, en qualsevol cas, un termini d’audiència no inferior a deu dies
perquè les persones interessades puguin fer les al·legacions que considerin oportunes, sense
perjudici de la immediatesa en l'execució quan concorrin situacions de risc o perill.
4. L’ incompliment injustificat de les ordres d'execució habilita l'administració per a adoptar qualsevol
de les mesures d'execució forçosa següents:
a) L'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. L'execució subsidiària requereix la prèvia
comunicació del pressupost estimat a la persona obligada, llevat que la complexitat, urgència o
desconeixement de l'abast real dels danys impedís poder fer una estimació amb un mínim rigor
tècnic. Si la realització de les obres o actuacions no requereix una immediatesa per raó de risc o
perill, es podrà practicar una liquidació cautelar prèvia a la persona obligada, per l'import
estimat de les obres a executar.
b) La imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 225.2 del TRLUC que es
pot reiterar fins que es compleixi l'obligació de conservació. Les multes no tenen naturalesa
sancionadora i, per tant, són plenament compatibles amb les actuacions sancionadores.
Art 30. Multes coercitives
Es podran imposar multes coercitives, que no tenen naturalesa sancionadora, per import de 300 a 3000
euros, en la forma i condicions establertes a la legislació urbanística en l’article 225.2 del TRLUC.

CAPITOL 6.

RÈGIM SANCIONADOR

Art 31. Infraccions
1. Sense perjudici de les accions o omissions tipificades com a infracció per la normativa urbanística o
sectorial que correspongui, constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció
municipal les accions i les omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i
prohibicions que estableix la present Ordenança en tot allò que és relacionat amb les
competències municipals.
2. Si les conductes estan tipificades com a infracció administrativa per normes estatals o
autonòmiques i també per aquesta ordenança, s’aplicarà sempre la norma de rang superior.
3. La infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança pot donar lloc a les actuacions següents per
part de l’Ajuntament:
a) Exigència de la reposició al seu estat original de la situació alterada.
b) Execució forçosa de les ordres que hagin estat desateses per la persona responsable.
c) Exigència per danys i perjudicis causats a béns públics de titularitat municipal.
d) Imposició de les sancions corresponents.
4. Constitueixen infraccions concretes a la present Ordenança les següents accions o omissions:
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a) La realització d’obres, activitats, usos o instal·lacions regulades per la present Ordenança sense
haver obtingut l’autorització corresponent quan sigui necessària.
b) La realització d’obres, activitats, usos o instal·lacions regulades per la present Ordenança amb
incompliment de les condicions imposades a l’autorització o establertes a la present Ordenança.
c) La col·locació de suports publicitaris de qualsevol naturalesa que, per la seva forma, ubicació,
color, disseny o inscripcions impedeixi la visibilitat o pugui ser confós amb senyals de trànsit o
perjudiqui la seguretat viària.
d) La instal·lació de suports publicitaris sobre la calçada o l’espai públic, o ancorats sobre la via
pública o elements de mobiliari urbà.
e) L’emissió de projeccions lluminoses que produeixin molèsties visuals als ciutadans, que causin
confusió amb els senyals lluminosos que regulen la circulació viària o que distorsionin les
condicions estètiques del paisatge.
f) Les activitats publicitàries en indrets que dificultin o impedeixin la contemplació dels espais
públics, edificis, elements o conjunts monumentals, perspectives urbanes o paisatgístiques de
caràcter monumental, típic o tradicional.
g) Les activitats de publicitat en els parcs forestals i finques en masses arbòries públiques o privades.
h) La publicitat en les espais visibles des de la carretera, quan no estigui expressament autoritzada.
i) La realització de grafitis o pintades sobre qualsevol element del paisatge, amb incompliment de
les determinacions de la present Ordenança.
j) L’ incompliment de les ordres municipals de restaurar la realitat física alterada i de restituir el
paisatge a la seva anterior situació en els terminis atorgats de forma expressa.
k) L’ incompliment dels terminis d’adequació de les situacions preexistents a la present Ordenança,
d’acord amb les seves disposicions transitòries.
Art 32. Sancions
1. Les infraccions administratives regulades per aquesta Ordenança poden ser sancionades amb
multa de 300 a 3000 euros.
2. En cap cas la infracció pot comportar per a l’infractor un benefici, per la qual cosa els imports de
les sancions podran incrementar-se en aquests casos fins a l’import equivalent al benefici obtingut.
Si la proposta de resolució inclogués una sanció que excedís dels límits autoritzats per a la resolució
en l’àmbit municipal, es remetran les actuacions a l’autoritat competent per raó de la quantia, la
qual resoldrà l’expedient i assignarà a l’Ajuntament l’import de la sanció imposada.
3. Les sancions imposades són independents i autònomes respecte del deure de rescabalament dels
danys i perjudicis que l'actuació infractora hagués produït a l'administració. Les despeses i
indemnitzacions que, si s'escau, satisfaci l'Ajuntament per l'adopció de les mesures de protecció són
a càrrec de la persona propietària de l'edifici, d'acord amb l'article 263 del Reglament de la llei
d'urbanisme de Catalunya.
Art 33. Circumstàncies agreujants i atenuants
Per a la graduació de les sancions, es tindran en compte les circumstàncies que poden agreujar o
atenuar la responsabilitat dels infractors :
a) La transcendència de la infracció des del punt de vista del risc creat i la repercussió social dels
fets.
b) El benefici derivat de l’activitat infractora.
c) El grau d’intencionalitat de la persona infractora.
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d) Els perjudicis ocasionats.
e) La reincidència en la infracció.
f) La viabilitat de la legalització de la infracció comesa.
Art 34. Persones responsables
1. Són responsables de les infraccions les persones que hagin participat en la comissió de la infracció i
en l'àmbit de les seves obligacions.
2. Si la infracció és imputada a una persona jurídica, poden ésser considerades també com a
responsables les persones que integren els seus organismes rectors o de direcció, en el cas que així
s’estableixi en les disposicions reguladores del règim jurídic de cada forma de personificació.
Art 35. Destí de les sancions i multes coercitives
L’import de les multes i sancions es destinarà a actuacions de foment i ajuts per a la conservació i
millora del paisatge.
Art 36. Prescripció
Les infraccions prescriuen al cap de sis mesos d’haver-se comès.
El termini de prescripció comença a comptar el dia en què s'ha comès la infracció, llevat dels casos en
què es persisteixi d'una manera continuada en la conducta constitutiva d'infracció o en els casos en
què el fet únic constitutiu d'infracció es prolongui en el temps. En aquests casos el termini de
prescripció es computa a partir de l'acabament o el cessament de l’activitat il·lícita.
La incoació de l’expedient interromp el termini de prescripció.
Art 37. Procediment
El procediment sancionador serà el que regeix per als òrgans de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, establert en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, o norma que el substitueixi.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. Esdeveniments singulars o excepcionals
En motiu de festes o fires tradicionals, o d’actes singulars o excepcionals de qualsevol naturalesa,
inclosos sinistres, l’Alcaldia podrà autoritzar activitats publicitàries provisionals mentre duri l’acte o
esdeveniment.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES:
Primera. Adequació situacions preexistents : Instal·lacions de climatització
Les instal·lacions de climatització que hagin estat col·locades abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança hauran d’adaptar-se a les seves prescripcions en el termini màxim d’un any si estan
situades en el Nucli Antic o en edificis o ambients que tinguin algun grau de protecció. En la resta
d’espais, el termini màxim per a l’adaptació serà de 3 anys.

Segona. Adequació situacions preexistents : Instal·lacions de telecomunicació i recepció d’ones i
instal·lacions publicitàries
Les instal·lacions d’antenes i aparells de telecomunicació i/o recepció d’obres de qualsevol tipologia,
així com les instal·lacions publicitàries que hagin estat col·locades abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança hauran d’adaptar-se a les seves prescripcions en el termini màxim d’un any si
estan situats en el Nucli Antic o en edificis o ambients que tinguin algun grau de protecció. En la resta
d’espais, el termini màxim per a l’adaptació serà de 2 anys.
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Tercera. Adequació situacions preexistents: Colors, il·luminació de façanes i altres elements
arquitectònics dels edificis
Els edificis o instal·lacions que a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança incompleixin alguna de les
seves prescripcions sobre colors i/o il·luminació i/o altres elements arquitectònics no expressament
inclosos en cap disposició transitòria, s’hauran d’adaptar a l’Ordenança en el moment que els seus
propietaris o usuaris hi vulguin executar obres de reforma o rehabilitació general, i en qualsevol cas
quan s’actuï sobre la façana.

Quarta. Adequació situacions preexistents: Tanques de protecció d’obra i/o de solars
Les tanques de protecció d’obra i/o de solars col·locades abans de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança hauran d’adaptar-se a les seves prescripcions en el termini màxim de sis mesos.

Cinquena. Adequació situacions preexistents: Altres situacions
Qualsevol instal.lació no expressament inclosa en les disposicions transitòries anteriors i que no s’ajusti a
les prescripcions d’aquesta Ordenança, s’hi haurà d’adaptar en el termini de 3 anys des de la seva
entrada en vigor.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació íntegra en el POUM de
Bellpuig, al Butlletí Oficial de la província de Lleida.
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGLAMENT URBANÍSTIC I
D’EDIFICACIÓ

Ordenança núm. 24
REGLAMENT URBANÍSTIC I D’EDIFICACIÓ

CAPITOL 1.
Art 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte la regulació dins l’àmbit municipal dels aspectes constructius, tècnics,
sanitaris, de seguretat i de règim de serveis de l’edificació qualsevol que sigui llur ús o destí i que no
estigui previst o desenvolupat a les NN.SS. del municipi.
Art 2. Àmbit d’aplicació
Aquestes ordenances seran d’aplicació obligatòria dins l’àmbit definit a les NN.SS.
Art 3. Vigència
Aquestes ordenances seran vigents a partir de la seva aprovació definitiva pel Ple de la Corporació.
Art 4. Interpretació
La interpretació d’aquestes ordenances es farà segons el sentit propi de les seves paraules dins el seu
context, subordinades al que disposen les NN.SS. i el preservant els seus objectius i finalitat.
Art 5. Actualització
La Corporació municipal promourà l’actuació de les presents ordenances per adaptar-les a la realitat
social del temps en que s’hagin d’aplicar i a mesura que evolucionin les disposicions sobre els aspectes
que constitueixen els seus objectius.
CAPITOL 2.
Art 6. Consultes i informes
Els interessats a realitzar actes subjectes a llicència urbanística o titulars de drets sobre qualsevol
element situat dins l’àmbit de vigència de les NN.SS. podran sol·licitar informes escrits, previ pagament
dels drets o taxes prefixats, sobre qualsevol dubte tècnic en l’aplicació de les disposicions de les NN.SS.
i d’aquestes ordenances.
Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar amb un plànol d’emplaçament o de la finca o sector interessat.
Art 7. Alineacions i rasants
Els interessats o titulars de drets sobre finques o sectors situats dins l’àmbit de vigència de les NN.SS.
podran demanar a l’Ajuntament l’assenyalament sobre el terreny dels límits i rasants “oficials” que les
afectin.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar amb un plànol a escala 1/2000 de situació i un a escala 1/500
d’emplaçament on s’hi indicaran les dimensions de la finca i la seva situació respecte als veïns i carrers
confrontats.
L’Ajuntament podrà exigir aquest assenyalament com a requisit previ a l’atorgament d’una llicència
d’edificació o obertura d’activitat.
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Per poder efectuar l’assenyalament caldrà acreditar que s’han satisfet els drets i taxes corresponents i
que el terreny on s’ha de treballar es troba net de qualsevol obstacle.
A l’acte de replanteig hi podran assistir:
- El funcionari municipal encarregat de fer-lo.
- El sol·licitant i/o els seus representants designats a l’efecte.
Art 8. Disposicions generals sobre les llicències
Independentment del que es preveu al Capítol X de les NN.SS. estan subjectes a llicència prèvia els
següents actes:
a) El tancament de solars i terrenys ja sigui de manera provisional o definitiva.
b) La construcció de noves canalitzacions de reg o reparació de les existents dins l’àmbit del sòl
urbà i urbanitzable definits a les NN.SS.
c) Els moviments de terres per explanacions o anivellacions de finques rústegues dins l’àmbit del
sòl urbà i urbanitzable definits a les NN.SS.
d) La instal·lació de grues-torre a les obres o indústries.
e) La revisió o reparació o nova construcció de les xarxes de serveis del municipi.
f)

Les obres menors.

Art 9. Peculiaritats de les obres menors
9.1. Obres considerades menors. Tindran consideració d’obres menors les que es detallen seguidament:
9.1.1. Les obres de reparació o modificació interior dels edificis. Cal destacar:
a) Petites modificacions de la distribució interiors, acabats o instal·lacions interiors dels edificis,
habitatges o locals, sempre que no afectin elements estructurals i no suposin variació de les
condicions d’habitabilitat dels habitatges.
b) Obertura de portes o finestres a l’exterior, quan aquesta modificació no suposa modificació
estructural de l’edifici.
c) El cobriment o tancament de patis i terrasses als edificis habitatges o locals i la reparació de les
cobertes i terrasses sempre i quan l’obra no suposi l’ampliació de la superfície o del volum
edificat.
d) La reparació de façanes i dels seus elements sortints exteriors i interiors d’illa.
e) Els revestiments i els acabats de les façanes.
f)

La construcció d’altells en locals sense que es produeixi augment de volum de l’edificació.

9.1.2. Les obres que es realitzin en solars o patis en sòl urbà destinades a millorar-ne l’ús.
Cal detallar:
a) Construcció de tanques definitives als solars.
b) Construcció o enderroc de coberts provisionals d’una sola planta i de menys de 25 m2 de
superfície construïda i que la seva altura no superi els 3 mts.
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Per realitzar aquestes edificacions caldrà acreditar-ne el seu caràcter provisional.
9.1.3. Els actes o instal·lacions que suposin ocupació de la via pública i que estiguin relacionats amb la
construcció d’una obra major. Cal detallar:
a) Establiment de tanques d’obra.
b) La construcció de bastides que suposin ocupació de la via pública.
c) Col·locació d’aparells auxiliars d’obra quan això comporti l’ocupació de la via pública.
d) Realització de sondeig d’exploració del terreny si prèviament no s’ha atorgat llicència d’obres
majors.
La situació no podrà superar en cap cas la vorera i hauran d’estar correctament senyalitzades.
a) Construcció de barracons provisionals d’obra si prèviament no s’ha obtingut llicència d’obres
majors.
b) Obres de connexió de xarxes particulars a la xarxa pública quan la via pública està afectada.
9.1.4. Les obres realitzades a la via pública que estiguin relacionades amb l’edificació confrontant. Cal
destacar:
a) Construcció o reparació de guals.
b) Ocupació provisional de la via pública amb materials o elements d’obra, quan estiguin per
fora dels límits emparats per una llicència d’obres.
c) Construcció de barracons o quioscs de venda al públic.
d) Col·locació de rètols o anuncis a les façanes i cobertes dels edificis.
e) Col·locació de pòsters o suports d’instal·lacions de xarxes de serveis.
f)

Instal·lació de tendals i marquesines a les façanes.

9.2. Requisits per a atorgar llicències d’obres menors.
Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar d’una memòria prou ampla per entendre l’abast de l’obra a
realitzar, il·lustrada amb un croquis acotat que defineixi la situació de l’obra i la modificació proposada
dins d’edifici, habitatge, local o espai públic i un pressupost detallat per unitats d’obra.
L’Ajuntament podrà recabar la informació complementària que cregui adient i si s’escau exigir el
suport tècnic adequat a l’obra que es vol realitzar.
No s’entendrà atorgada la llicència si prèviament no s’han satisfet els drets i taxes que l’hi siguin
d’aplicació.
L’execució de les obres sense gaudir de la llicència, donarà lloc a l’inici d’un expedient sancionador
contra el promotor i el constructor de l’obra.
Art 10. Règim aplicable a l’execució d’obres i instal·lacions
Tota obra considerada menor s’haurà d’executar d’acord amb el contingut de la llicència atorgada,
adequant-se estrictament a les disposicions de les NN.SS. i les ordenances i normes d’obligat
compliment que li siguin d’aplicació, per contractistes que estiguin legalment autoritzats i si s’escau
sota la direcció de tècnic adient.
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Art 11. Prescripcions obligatòries a l’execució de les obres
Per la realització de les obres s’haurà de complir les següents prescripcions:
a) Conservar en el possible les voreres i acabats de la via pública i renovar-los si es deterioren
com a conseqüència de l’obra.
b) Mantenir en bon estat de conservació els elements auxiliars de l’obra.
c) Construir la corresponent tanca que asseguri la inaccessibilitat de persones alienes a l’obra.
d) Respectar la circulació, usos i instal·lacions existents a la via pública.
Art 12. Dipòsits i avals
1.

A fi i efecte d’assegurar el compliment de les disposicions i condicions de la llicència d’obres i
activitats l’Ajuntament podrà recabar del promotor la constitució d’avals i formalització de
dipòsits en els terminis previstos per la normativa.

2.

Els serveis tècnics municipals podran condicionar la concessió de una llicència d’obres, a la
constitució prèvia d’un aval o dipòsit, a fi d’assegurar la correcta execució d’obres que afectin
la via pública (voreres, calçada, camins i demés elements de les vies públiques) o a serveis
públics municipals, o els danys o desperfectes que s’hi puguin ocasionar. Per procedir a la
devolució de la fiança dipositada, el promotor de les obres haurà de comunicar als sis mesos
de l’acabament de les obres als serveis tècnics municipals, els quals en un termini de quinze
dies emetran el seu informe, proposant la devolució de la fiança, requerint la rectificació de les
obres realitzades o la reparació dels danys i desperfectes ocasionats.

Art 13. Obligatorietat de prestació de servituds
Salvat el dret de propietat, els parament de façana amb front a espais públics resten sotmesos a les
servituds que generin la instal·lació i el pas dels serveis públics de caràcter urbà.
Els titulars dels paraments afectats podran preveure i realitzar la canalització d’aquests serveis en
l’àmbit de l’espai de la seva propietat, prèvia autorització municipal.
L’entitat municipal prestadora dels serveis respectarà aquesta previsió, sempre que s’hagi atorgat la
corresponent autorització municipal, entenent que si el titular no exerceix aquest dret es podrà fer ús
dels drets de servitud esmentats.
Aquesta norma afecta exclusivament als serveis de propietat municipal, i en la resta queden subjectes
a l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
Diligència.
Aquesta Ordenança va ser aprovada en sessió plenària el 10-12-92, i modificada el 22-4-93. L’art 13 va
ser incorporat per acord del Ple, en sessió celebrada l’11 de juliol de 1996. L’art. 12 va ser modificat per
acord del Ple, en sessió celebrada el 23 d’octubre de 2003.
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REGULADORA

DE

LES

INSTAL·LACIONS

DE

Ordenança núm. 32
ORDENANÇA MUNICIPAL
RADIOCOMUNICACIÓ

PEL

FUNCIONAMENT

D’INSTAL·LACIONS

DE

Ple 18.08.2000
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT
D’INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
PREAMBUL
La liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat el ràpid creixement de tots aquells
elements de telecomunicació necessaris per prestar un servei de qualitat. Els serveis de
telecomunicació requereixen d’una infraestructura que afecta directament al territori. El procés
d’implantació dels diferents operadors i el ràpid creixement del mercat està creant una sèrie de
disfuncions que provoquen la necessària intervenció de l’administració local en aquest procés.
Els municipis han d’intervenir en aquet procés en funció de les competències de les que disposen en
matèria urbanística i mediambiental reconegudes en els articles 25, 26 i 28 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, regulada de les bases de règim local.
Aquesta ordenança pretén regular no únicament les instal·lacions actuals de suport a la telefonia
mòbil sinó també altres tecnologies que puguin aparèixer en el futur i que suposaran un increment en
el nombre d’instal·lacions respecte dels sistema actual. En aquest sentit l’Administració ha d’afavorir
aquelles infraestructures que produeixen un menor impacte visual i ambiental sobre l’entor.
De l’Ordenança cal destacar, a més els següents punts:
. L’obligació de presentar un Programa de desenvolupament per als operadors que té la funció de
proveir als Ajuntaments de la informació necessària per a la presa de decisions.
. Establir la compartició d’infraestructures entre els operadors, allà on sigui tècnicament convenient,
especialment en el sòl no urbanitzable.
. Establir limitacions d’implantació per impacte paisatgístic i per criteris de no afectació a la salut de les
persones, per afectacions a nuclis històrics o per obsolescència tecnològica.
. Recollir la normativa vigent sobre seguretat per a les persones d’aquest tipus d’instal·lacions.
En definitiva l’ordenança municipal ha de servir per imposar els paraments fonamentals de la relació
ajuntament-operadors de telecomunicació pel que fa al l’ús del domini públic o privat de l’espai per a
la instal·lació d’elements de radiocomunicació.
Finalment cal assenyalar que la intervenció administrativa municipal en l’àmbit ambiental pot quedar
condicionada a l’actuació normativa de la Generalitat, mitjançant la Comissió corresponent, que
determini la incorporació definitiva d’aquest tipus d’instal·lacions a l’annex o annexos més adients de
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de els activitats.
1.OBJECTE
1.1. L’objecte d’aquesta ordenança és regular les condicions a les què s’han de sotmetre la instal·lació
i el funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació al municipi de Bellpuig per tal que la seva
implantació produeixi la menor ocupació d’espai i el menor impacte visual i mediambiental.
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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta Ordenança s’aplica a totes les instal·lacions per a usos de radiocomunicació amb antenes
radiants susceptibles de generar camps electromagnètics en un interval de freqüència de 10KHz a
300GHz que s’emplacin a Catalunya a excepció de les catalogades d’aficionats, sempre que:

a) Siguin de potència inferior a 250w.
b) Transmetin de forma discontínua
c) Estiguin degudament legalitzades.

3. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
3.1. Les instal·lacions de radiocomunicació (com poden ser les estacions base, les antenes, els seus
elements auxiliars de connexió i altres elements tècnics necessaris) estaran subjectes a la prèvia
presentació per part dels diferents operadors de telecomunicacions a l’Ajuntament o en el seu cas, a
un ens supramunicipal, d’un programa de desenvolupament del conjunt de tota la xarxa dintre el
terme municipal.
3.2. Contingut de Programa.
El programa haurà de especificar els elements següents:
A) La xarxa d’instal·lacions existents com a mínim a de contenir:

B)

•

Esquema general de la xarxa amb indicació, en el seu cas, de la localització de la
capçalera i principals nodes.

•

Descripció dels serveis prestats i tecnologies utilitzades

•

Estacions base i antenes: indicació expressa en plànols de la cota altimètrica, nombre,
tipus, zona d’ubicació, àrees de cobertura, marge de freqüències i potència d’emissió,
diagrama de radiació indicant la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) màxim
en W en la direcció de màxima radiació, freqüències de treball i nombre de canals.

El programa de desenvolupament de la xarxa que com a mínim ha de contenir:
•

Esquema general de la xarxa amb indicació, en el seu cas, de la localització de la
capçalera i principals nodes.

•

Descripció dels serveis prestats i tecnologies utilitzades.

•

Calendari orientatiu d’execució.

•

Cel·les planificades i modificacions de cel·les existents.

•

Expressió del grau de dependència o vinculació entre l’emplaçament i la instal·lació,
concrets.

•

Disposició del terreny, accessos i subministres.

•

Possibilitat de compartició.

La informació gràfica ha d’assenyalar els llocs d’emplaçament amb coordenades UTM i a escala no
superior a 1:5000.
3.3. La presentació del programa de desenvolupament es farà per duplicat i haurà d’acompanyar-se
de la corresponent sol·licitud amb els requisits formats de caràcter general que determina la Llei
30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú.
3.4. Els operadors hauran de presentar, quan així ho requereixi l’Ajuntament o, en el seu cas, el
Departament competent en matèria mediambiental de la Generalitat, el Programa de
desenvolupament autoritzat. Qualsevol modificació al contingut del Programa haurà de ser comunicat
d’ofici a l’Ajuntament i al Departament competent en matèria mediambiental de la Generalitat.

Text refós aprovació definitiva

Annexes Normes Urbanístiques: ANNEX V 2

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

El termini de presentació d’aquest Pla de desenvolupament és el següent:
-

1 mes pel que fa a la informació gràfica i 6 mesos pel que fa a la resta d’informació que es
demana en aquest apartat.

-

3 mesos per a la previsió de desenvolupament en el termini d’un any.

-

6 mesos pel que fa al desenvolupament a 4 anys vista.

Aquest termini es computa a partir de la data de l’entrada en vigor d’aquesta norma.
3.5. A partir de la data de registre del Programa, els operadors podran presentar les corresponents
sol·licituds de llicència.
3.6. En tot cas, les dades contingudes en el Programa de desenvolupament presentat diferents
operadors a l’Ajuntament tindrà un caràcter confidencial.

4. LIMITACIONS D’INSTAL·LACIÓ
a) Les instal·lacions de radiotelecomunicació hauran d’utilitzar aquella tecnologia disponible en
el mercat que comporti el menor impacte ambiental i visual.
b) L’Ajuntament de manera justificada per raons urbanístiques, mediambientals o paisatgístiques,
i donant audiència als interessats, podrà establir l’obligació de compartir emplaçaments per
part de diferents operadors, d’acord amb els Programes de desenvolupament proposats. En
tot cas, l’obligació de compartir pot desestimar-se si els operadors justifiquen la impossibilitat
tècnica o l’Ajuntament considera que l’impacte ambiental o visual de la compartició pot ser
superior al d’instal·lacions de radiocomunicació que es pretenguin instal·lar separadament.
En el cas de compartició, el cost de la compartició haurà de ser assumit íntegrament per les empreses
operadores de serveis de radiocomunicació. En el cas de desacord entre els operadors, l’Ajuntament
exercirà les funcions d’arbitratge si així ho consideren oportú els operadors; en cas contrari s’estarà al
que determina la normativa aplicable.
c) Es limitarà, atenent la documentació lliurada pel sol·licitant segons l’article 5 de la present
Ordenança, l’autorització d’aquelles instal·lacions de radiocomunicacions que no resultin
compatibles amb l’entorn per provocar un impacte visual o mediambiental no admissible.
Tanmateix caldrà establir les accions de mimetització i harmonització amb l’entorn que siguin
necessàries.
d) Es limitarà les instal·lacions de radiocomunicació en edificis o conjunts protegits si no es justifica
la seva necessitat i s’incorporen les mesures de mimetització o les solucions específiques que
minimitzin l’impacte visual.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA
5.1. Requisits per a la petició i tramitació de les sol·licituds de llicències urbanística per a les
instal·lacions de radiocomunicació.
5.1.1. La llicència urbanística només es podrà atorgar una vegada presentat el programa de
desenvolupament d’instal·lacions regulat a l’article 3 de la present Ordenança i sempre que aquella
s’ajusti a les seves previsions o a les progressives actualitzacions.
5.2. Requisits per a la petició i tramitació de les sol·licituds de llicències urbanística per a les
instal·lacions de radiocomunicació en sòl urbà o urbanitzable.
5.2.1. La documentació que s’acompanyarà a la sol·licitud, de la qual s’adjuntaran tres còpies, es
presentarà al Registre General de l’Ajuntament. Aquesta documentació anirà acompanyada de la
documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries que determinin les
Ordenances Fiscals Municipals corresponents. El contingut de la documentació serà el següent:
I. PROJECTE
a) El projecte de la instal·lació ha de ser realitzat per tècnic competent.
b) El contingut del projecte ha de ser el següent:
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Primer. Dades de l’empresa
a) Denominació social i NIF.
b) Adressa completa
c) Representant legal

Segon. Dades de la instal·lació.
•

Full on s’assenyalin les característiques tècniques de les instal·lacions. En tot cas s’han
de fer constar les següents dades:
-

Altura de l’emplaçament

-

Freqüències d’emissió, potències d’emissió i polarització

-

Modulació

-

Tipus d’antenes a inslat·lar

-

Guanys respecte a una antena isotròpica

•

Plànol d’emplaçament de l’antena expressat en coordenades UTM, sobre cartografia
de màxim 1:2000 amb quadrícula incorporada. En el plànol s’han de grafiar les
infraestructures que tinguin incidència sobre la seva avaluació ambiental.

•

Plànol a escala 1;500 que expressi la situació relativa als edificis confrontats.

•

Comprovació de la classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació segons
planejament urbanístic vigent

•

Justificació tècnica de la possibilitat de compartició de la infraestructura per altres
operadors.

II. MEMÒRIA
•

Els càlculs justificatius de l’estabilitat de les instal·lacions des d’un punt de vista estructural i de
fixacions a l’edifici amb els plànols constructius corresponents.

•

Justificació de la utilització de la millor tècnica disponible, tècnica i econòmicament viable,
quant a la tipologia i característiques dels equips a implantar per tal d’aconseguir la màxima
minimització d’impacte visual i Ambiental.

•

La descripció i justificació de les mesures correctores adoptades per la protecció contra
descàrregues elèctriques d’origen atmosfèric i per evitar interferències electromagnètiques
amb altres instal·lacions.

•

Documentació fotogràfica, gràfica i escrita, justificativa de l’impacte visual, que expressi
clarament l’emplaçament i el lloc de col·locació de la instal·lació en relació amb la finca i la
situació d’aquesta: descripció de l’entorn dins del qual s’implanta, grandària, forma, materials i
altres característiques.
Haurà d’aportar-se simulació gràfica de l’impacte visual des de la perspectiva de la visió del
vianant.

•

Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de seguretat.

•

Document que expressi la conformitat del titular del terreny o finca sobre la qual s’instal·len les
infraestructures.

•

Certificació d’acompliment dels nivells i limitacions establerts en la normativa mediambiental.

5.2.2. La manca de qualsevol dels documents establerts en l’apartat 5.2.1 d’aquesta Ordenança haurà
de ser solucionada en el termini de 10 dies a partir de la notificació que faci l’Ajuntament a l’interessat
d’aquests defectes. La manca de presentació de la informació requerida en el termini esmentat
comportarà el desistiment de la sol·licitud, prèvia la resolució que es dicti a l’efecte. Aquesta resolució
exhaureix la via administrativa.
5.2.3. La data d’inici del procediment administratiu a efectes del còmput del termini per resoldre serà la
data d’entrada al Registre de la sol·licitud o de la subsanació, en el seu cas.
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5.2.4. Les sol·licituds de llicència per a la instal·lació d’elements de radiocomunicació seran sotmesos a
informe dels tècnics municipals. L’Ajuntament podrà sol·licitar suports d’ens supramunicipals, dels
tècnics que estimi oportú o del Centre de Telecomunicacions de Catalunya.
5.2.5. El tècnic competent en la matèria segons l’apartat anterior emetrà el seu informe en un termini
màxim de 10 dies manifestant la conformitat o no de la documentació tècnica a la normativa
aplicable i concloent si l’informe és favorable o desfavorable a la concessió de la llicència.
L’informe desfavorable haurà de concretar la subsanabilitat o insubsanabilitat de les deficiències
observades a l’expedient.
S’haurà d’atorgar un termini de 10 dies al sol·licitant de la llicència per a què solucioni la deficiència.
5.2.6. Deficiències insubsanables o subsanables no subsanades dins de termini.
Si l’informe desfavorable dels serveis municipals es fonamentés en deficiències insubsanables o si
tractant-se de deficiències subsanables no haguessin estat subsanades en el termini establert a efecte,
s’atorgarà un termini d’audiència a l’interessat de deu dies, previ a la resolució denegatòria, perquè
pugui al·legar allò que estimi oportú i aportar els documents i justificacions que consideri convenients.
5.2.7. Transcorregut el termini d’audiència, a la vista de les al·legacions formulades, en el seu cas, i de
l’informe que sobre les mateixes hagi emès el responsable tècnic municipal informe que s’ha de
realitzar en un termini de deu dies es resoldrà estimar les al·legacions i prosseguir el tràmit, si procedís, o
per contra, desestimar les al·legacions i denegar la llicència.
5.2.8. Amb caràcter previ a la proposta de resolució es donarà audiència de l’expedient al sol·licitant
de la llicència i aquells que haguessin comparegut a l’expedient, per un termini de deu dies, podran
al·legar allò que considerin oportú.
5.2.9. Finalitzat el termini d’audiència prèvia i, si s’escau, informades les al·legacions que es formulin es
redactarà la proposta de resolució que procedeixi, pronunciant-se respecte a la llicència amb
especificació de les condicions que s’imposin.
5.2.10. A l’objecte d’assegurar l’adaptació de les instal·lacions de radiocomunicació a les millors
tecnologies existents en cada moment pel que fa a la minimització de l’impacte visual i ambiental o a
la modificació substancial de les condicions de l’entorn que facin necessari reduir aquest impacte la
llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament per a la instal·lació d’elements de radiocomunicació
determinaran l’obligació per part dels operadors de revisar les instal·lacions transcorregut el termini de
dos anys des de la data de la llicència o de la seva darrera revisió.
Les entitats col·laboradores de l’Administració degudament acreditades podran dur a terme la revisió.
Els criteris per a aquesta revisió es fonamentaran en l’eventual existència de noves tecnologies que
facin possible la reducció de l’impacte visual o ambiental en funció d’allò que estableix la Llei 20/2009,
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de els activitats.
5.2.11. L’òrgan competent per la resolució de l’atorgament de la llicència és l’alcalde excepte en
aquells casos de delegació establerts en els articles 53 i 54 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
5.2.12. La resolució concedint o denegant la llicència urbanística s’ha de dictar en el termini d’un mes,
computats des del dia següent hàbil al d’iniciació del procediment segons allò que estableix l’article
5.2.3 d’aquesta Ordenança.
El còmput del termini de resolució restarà en suspens durant el termini que es concedeix a l’interessat
per solucionar deficiències segons allò que estableix l’article 5.2.3 d’aquesta Ordenança. Aquest
termini de suspensió no podrà excedir de tres mesos.
Transcorregut el termini del primer paràgraf d’aquest apartat o, en el seu cas, el del segon paràgraf
sense haver-se notificat a l’interessat resolució expressa, s’entendrà concedida la llicència excepte
que s’adquireixin facultats contràries a la legalitat urbanística o del planejament vigents. En aquests
casos la llicència s’entendrà denegada.
La llicència produïda per silenci administratiu produeix efectes des del venciment del termini màxim en
què s’hagi de dictar i notificar la resolució expressa sense que la mateixa s’hagi produït i la seva
existència es pot acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en Dret.
5.3. Requisits per a la petició i tramitació de les sol·licituds de llicències urbanística per a les
instal·lacions de radiocomunicació en sòl no urbanitzable.
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L’Ajuntament haurà de trametre l’expedient a l’òrgan del Departament de Política Territorial i
Urbanisme competent en la matèria.
6. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
RADIOCOMUNICACIÓ.

PER

L’IMPACTE

AMBIENTAL

DE

LES

INSTAL·LACIONS

DE

6.1. Les instal·lacions de radiocomunicació resten subjectes al règim d’intervenció administrativa
corresponent a les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
els activitats.

7. CONSERVACIÓ I SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS.
7.1. Els titulars de les llicències i de les concessions s’encarregaran que aquestes instal·lacions es
mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació.
7.2. Quan els serveis municipals detectin un estat de conservació deficient, ho comunicaran als titulars
de la llicència perquè en un termini de quinze dies a partir de la notificació de la irregularitat adoptin
les mesures oportunes. Quan existeixin situacions de perill per a les persones o els béns, les mesures
hauran d’adoptar-se de forma immediata atenent a allò que estableix la normativa urbanística.
7.3. El titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions haurà de realitzar les actuacions
necessàries per desmantellar i retirar els equips de radiocomunicació o els seus elements a l’estat
anterior a la instal·lació dels mateixos, així com el terreny i la construcció o edifici que serveix de suport
a l’esmentada instal·lació en els supòsits de cessament definitiu de l’activitat o dels elements de la
mateixa que no es facin servir.
7.4. L’Ajuntament podrà reclamar una fiança en concepte de garantia per a l’assumpció per part dels
operadors dels riscos corresponents.
8. RÈGIM SANCIONADOR.
Quan no es disposi de la preceptiva llicència municipal, s’adopatran aquelles mesures escaients, a fi i
efecte de restablir la legalitat infringida, segons el que estableix la Normativa Urbanística General.
D’altra banda, i per les qüestions que afectin a l’impacte en el mediambient serà d’aplicació el règim
sancionador de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de els activitats.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA. Les instal·lacions de radiocomunicació existents en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança que disposen de les llicències preceptives s’han d’adequar a les seves
prescripcions abans de l’1 de gener de l’any 2004.
SEGONA. Pel que fa a l’exposició dels camps electromagnètics, les instal·lacions de
radiocomunicacions existents hauran de complir la normativa que en matèria d’emissions
electromagnètiques puguin establir les administracions competents. En tant en quant aquesta
normativa no sigui promulgada, serà d’aplicació la Recomanació del Consell (UE) de 12 de juliol de
1999 relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics. Les instal·lacions que no
compleixin amb aquests límits han d’adaptar-se als mateixos abans de l’1 de gener de l’any 2001.
TERCERA. Les instal·lacions existents en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança que no
disposen de llicències preceptives s’han de legalitzar abans de l’1 de gener de l’any 2001.
Aprovat inicialment en la sessió plenària del dia 18.08.2000
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ANÀLISI DE LES XARXES EXISTENTS DE TELECOMUNICACIONS

Amb resposta a l’escrit de data 20 de maig de 2010, es fa un anàlisis, de manera concreta, dels serveis
de televisió, de telefonia fixa i mòbil i d’accés a Internet del municipi de Bellpuig.
A continuació es pot veure una detallada descripció de l’estat actual dels serveis de
telecomunicacions del municipi:
1. CENTRES DE TV des dels que es rep senyal al municipi
a. Centre emissor: ALPICAT
b. Estacions repetidores: Talladell ( Tàrrega)
c. Qualitat: BONA
d. Zones de recepció dificultosa: NO CONSTEN
e. Documentació annexa: S’adjunten plànols de cobertura de les Canals publiques,
nacional i estatals, privades i TDT L1
2. SERVEIS DE TELEFONIA FIXA:
a. Ubicació dels nodes:
i. Central de telefonia: Esta ubicada al c/ Castell de dins del nucli urbà de
Bellpuig
ii. Operadors: A través de la xarxa fixa de Telefònica funcionen totes les
operadores menys ONO fibra òptica.
3. SERVEIS DE TELEFÒNIA MÒBIL:
a. Operadors: MOVISTAR , VODAFONE I ORANGE
b. Infraestructures ubicades a fora municipi: no n’hi ha
c. Infraestructures dins del terme municipal: Antenes damunt dels dos silos existents al
poble.
d. Estacions base: Silo situat darrera la Empresa Fito situada a l’Av.Lleida
e. Zones amb manca de Servei: NO CONSTEN
4. SERVEIS DE BANDA AMPLA RURAL:
a. Estacions: PREIXANA, ARBECA i TALLADELL
b. Modalitat de cable: no n’hi ha
c. Modalitat sense fil: WIFI I WIMAX
d. Operadors: Iverbanda ( de Telefónica ) i Banda ampla ( Lleida)
e. Infraestructures que proporcionen el Servei: hi ha les antenes particulars de cada client.
f. Zones amb manca de Servei: NO CONSTEN
En relació a analitzar els dèficits poden veure, tal com hem detallat anteriorment, que no hi consten,
per tant podem dir que no es preveu cap deficiència ens els serveis de Telecomunicacions en la
situació actual del municipi ni en l’evolució futura que estableix el POUM.
A continuació es mostren els plànols amb les diferents xarxes de telecomunicacions i els nivells de
cobertura de cada instal·lació.
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XARXA TELEFONIA MÒBIL

XARXA BANDA AMPLA RURAL
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XARXA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE

PLÀNOLS COBERTURES
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Plànol Cobertura Telefonia Mòbil

Plànol Cobertura Banda Ampla
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Plànol Cobertura TDT públiques nacionals i estatals

Plànol Cobertura TDT privades
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Plànol Cobertura TDT – L1
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MUNICIPAL

REGULADORA

DE

LES

ACTIVITATS

Ordenança Fiscal núm.25
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT I DE LES
MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES DEL
TERME MUNICIPAL DE BELLPUIG.
1. ANTECEDENTS
1.1. JUSTIFICACIÓ.
El constant creixement de la ramaderia intensiva com a font d’ingressos complementària, i en molts
casos principal, de l’empresa agrària ha arribat a generar un problema en el benestar i sanitat
ambiental que requereix una actuació municipal reguladora, que compatibilitzi els interessos específics
del sector ramader amb els interessos generals de la societat.
1.2. DADES DEL MUNICIPI.
El municipi de Bellpuig compta amb 3.927 habitats de dret i una superfície de 3.506 Ha.
2. NORMES REGULADORES DEL ES ACTIVITATS RAMADERES.
2.1. EMPLAÇAMENT
1.- Queda prohibida la ubicació en sòl urbà de qualsevol tipus de granja, estable, quadre o corral de
bestiar amb finalitats industrials.
2.- Les activitats ramaderes existents dins del sòl urbà, abans de l’aprovació d’aquestes ordenances
podran desenvolupar la seva activitat i se’ls hi dóna un termini improrogable de 10 anys, a partir de
l’aprovació d’aquestes ordenances perquè procedeixin al seu trasllat fora del sòl urbà, essent
considerades aleshores com de nova instal·lació, i havent de respectar les distàncies previstes en
aquesta mateixa ordenança, en el seu punt 2.1.3. Els propietaris que traslladin les seves explotacions,
respectant les distàncies esmentades, es subvencionaran amb l’import de l’impost d’obres i
construccions del projecte corresponent.
Totes aquestes explotacions estan sotmeses, a més, a les següents limitacions:
a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents.
b) Bo podran sol·licitar el canvi d’activitat ramadera.
c) No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les instal·lacions, i havent de
respectar les distàncies esmentades, es subvencionaran amb l’import de l’impost d’obres i
construccions del projecte corresponent.
d)No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la seva venda, cessió
o transmissió patrimonial, excepte que es tracti d’una transmissió per herència.
En el cas puntual de granges ubicades en part fora del límit urbà, a les que s’hagi donat llicència per
implantació i millora d’instal·lacions durant els tres últims anys, i sempre que no es tracti de granges de
vaquí i porcí, se’ls hi donarà el tractament previst a l’apartat 2, 1, 4 d’aquesta ordenança.
3.- Les explotacions ramaderes de nova instal·lació s’hauran d’ubicar a la distància mínima envers el
sòl urbà o urbanitzable que segueix:
a) granges de conills i granges d’aviram: 200m.
b) granges d’oví: 300m.
c) granges de vaquí: 400m.
d) granges de porcí: 500m.
La distància mínima d’una explotació ramadera envers habitatges aïllat habitats permanentment serà,
així mateix, de 100 metres, excepte quan l’explotació ramadera disposi d’habitatge permanent, tan si
es tracta d’explotació pròpia o veïna.
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Tota nova activitat ramadera haurà de ser ubicada com a mínim a distància de 1.000m. en línia recta
de qualsevol altre de la mateixa espècie, llevat el cas de que de la nova explotació formi part d’una
Agrupació de Defensa de bestiar si les dues explotacions formen part de l’ADS.
4.- Les explotacions ramaderes existents abans de l’aprovació de les ordenances municipals que no
estiguin dins del nucli urbà però que es trobin a menys distància de la permesa per aquestes
ordenances municipals, se’ls permetrà el desenvolupament de l’activitat, havent d’adequar, si
s’escau, les instal·lacions ramaderes a una correctora gestió dels residus ramaders i demés qüestions
necessàries en les explotacions ramaderes.
Per aquestes explotacions s’estableix un termini de 15 anys per a la seva clausura o trasllat.
En el cas puntual d’alguna granja de la quan se’n demostri un antiguitat mínima de 10 anys i que es
demostri també que representa el mitjà de vida de la família del titular i que , pel motiu que sigui, no
estigui al corrent de les distàncies establertes, i una vegada escoltats els afectats, es podrà regularitzar
la seva situació, sempre i quan en el termini fixat en el paràgraf anterior s’emplaci en el lloc adient.
Alhora, se’ls imposen les següents limitacions:
a)No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents.
b) No podran sol·licitar canvi d’activitat ramadera.
c) No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas de venda o cessió i, només
respondrà efectuar una vegada, la seva transmissió patrimonial.
Les úniques modificacions que s’autoritzaran seran aquelles que suposin el canvi a un tipus
d’explotació menys molesta.
S’entén, en ordre creixent de menys a més molestes, la següent gradació: conills i aviram, oví, vaquí i,
finalment, porcí.
5.- En el supòsit que l’Ajuntament o qualsevol altre Organisme que tingui competències per variar,
ampliar o modificar els límits de sòl urbà que actualment hi ha definits, ho faci a l’emparo de les
disposicions legalment establertes i que per aquest fet entrin a formar part del sòl urbà instal·lacions
ramaderes que es l’actualitat són al sòl rústic, els hi serà d’aplicació el disposat en l’apartat 2 de la
present normativa, i pel que fa referència al termini dels any per al seu trasllat fora del nucli urbà,
aquest comptarà a partir del dia 1 de gener de l’any següent al de l’aprovació definitiva de la
variació soferta pels límits del sòl urbà.
2.2. MESURES CORRECTORES.Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i condicions de maneig suficient
per a la correcta gestió ambiental, i hauran de garantir el benestar animal.
A. INSTAL·LACIONS.Pel que fa ales instal·lacions aquestes mesures se sintetitzen en:
1.- Hauran de disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als purins, construïts amb materials i formes
que garanteixen l’estanqueïtat i una capacitat d’emmagatzematge dels excrements i aigües residuals
que equivaldrà, com a mínim, a la producció d’aquestes en quatre mesos, o bé disposar de qualsevol
altre sistema oficialment aprovat de gestió d’excrements líquids i sòlids.
2.- S’haurà de disposar de fossa de cadàvers o acreditar que es disposa o participa en algun sistema
de recollida i eliminació oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans competents.
3.- Respecte les instal·lacions complementaries a una explotació ramadera cal remarcar que
l’explotació ramadera es defineix com el conjunt d’animals, instal·lacions i altres béns i drets organitzats
empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera (bestiar, ous, llet i/o altres productes
ramaders) que constitueixen en si mateix una unitat tècnico-econòmica caracteritzada per la
utilització d’uns mateixos mitjans de producció i per estar ubicada en una finca o conjunt de finques
explotades per un mateix titular. En base aquesta definició no s’autoritzaran les explotacions ramaderes
que tinguin les pròpies basses d’emmagatzematge de purins i femers i demés instal·lacions necessàries
per a una correcta gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la integritat
territorial de l’explotació ramadera.
Les mesures generals esmentades es concreten, per als diferents tipus de bestiar, en el següent:
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*Granges porcines:
- Si els generats en l’explotació són sòlids caldrà disposar d’un femer impermeable amb fossa de
recollida de lixiviats. La fossa de recollida de lixiviats tindrà una capacitat del femer serà d/1 m3 per
plaça d’engreix i de 2m3 per cada reproductor.
- Si els residus ramaders generats en l’explotació són líquids caldrà disposar d’una bassa de purins
impermeable, encerclada amb una tanca i una capacitat per emmagatzemar el purí produït durant
quatre mesos. Es recomanable l’existència de dues fosses independents a fi que, mentre una es buida
l’altra estigui plena.
La capacitat mínima d’emmagatzematge de purins serà la suma de la bassa, els slats i equivaldrà a
0,75m3 per plaça d’engreix i de 1,5m3 per plaça de reproductor.
- Fossa de cadàvers estanca, permeable, hermèticament tancada per sobre, o altre sistema de
destrucció i/o gestió, recomanant-se en aquest cas la recollida de cadàvers per empresa autoritzada
per el seu aprofitament en l’indústria farina de carn.
* Granges avícoles:
- En el cas de que es produeixin líquids, la fossa de purins haurà d’ésser impermeable, vallada i amb
capacitat per a quatre mesos. Es recomana l’existència de dues fosses independents.
Capacitat mínima: (Fossa + Slat) 0,01m3/animal.
- Si els residus produïts són sòlids (gallinassa), s’haurà de disposar d’un femer, amb capacitat mínima de
0.01m3/animal.
- Fossa de cadàvers estanca, permeable i hermèticament tancada.
* Granges vacunes:
- Bassa de purins impermeable (capacitat mínima: 2 m3/animal) o femer impermeable de la mateixa
capacitat amb fossa de recollida de lixiviats ( de capacitat igual al 5% del volum total del fem
emmagatzemat).
- Fossa de cadàvers estanca, i/o altre sistema de destrucció i/o gestió, recomanant-se, en aquest cas,
la recollida dels cadàvers per empresa autoritzada amb destinació a la indústria de farina o carn.
* Granges cunícoles:
- Femer impermeable (de 0,03 m3 de capacitat pe gàbia de reproductor).
- Fossa de cadàvers estanca, permeable i tancada o altre sistema de destrucció.
*Granges ovines:
- Femer impermeable ( de 0,5 m3 de capacitat per reproductor).
- Fossa de cadàvers estanca, permeable i tancada o altres sistemes de destrucció.
B. MANEIG
El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de terra de correu, pròpia o contractada,
suficient per a una correcta utilització agrícola dels fems i/o dels purins, o bé haurà de justificar que
participa o disposa d’altre sistema de gestió de residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels
òrgans competents.
L’aplicació dels fems i/o purins en el camp es farà atenent les següents recomanacions:
- Queda prohibida l’aplicació de purins als camps ubicats a una distància inferior als 50m. de fonts,
canals, sèquies o qualsevol tipus de conducció d’aigua.
-Queda prohibit l’abocament de purins a menys de 100m. dels nuclis de població i/o de qualsevol tipus
d’habitatge o indústria.
- Els purins un cop escampats en els terrenys s’hauran de colgar en u termini de temps no superior a les
24 hores excepte durant els mesos d’estiu, en quan hauran de ser colgats immediatament.
- El pas de vehicles que transportin purins i/o fems per dins les poblacions està subjecte a les següents
limitacions:
- Els vehicles que transportin fems, a més, hauran de portar un toldo que cobreixi els mateixos.
C. INFRACCIONS.
Tota infracció que vulneri el que estableix la present ordenança serà denunciada al Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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DISPOSICIÓ FINAL 1a.
L’Ajuntament de Bellpuig es reserva el dret de disposar en qualsevol moment en relació a l’autorització
de noves instal·lacions porcines, una vegada legalitzades les actuals, escoltant els casos especials i els
informes corresponents, i sempre d’acord amb el Reglament d’activitats molestes.
DISPOSICIÓ FINALS 2a.
En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança, serà d’aplicació el que preveu la normativa
vigent referent a activitats classificades i molestes, i se sotmetran les possibles controvèrsies ala Comissió
Territorial d’Indústries i Activitats Classificades.
DILIGÈNCIA.Aquesta ordenança que consta de 2 articles i 2 disposicions finals va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament el 16 d’abril de 1998.
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PLA TERRITORIAL PARCIAL DE PONENT (TERRES DE LLEIDA)

Normes d’Ordenació Territorial

Títol VI. Paisatge
Article 6.1. Normes territorials sobre el paisatge
1. El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció entre les activitats humanes i la matriu
biofísica del territori, és una característica essencial del territori i constitueix matèria de planejament
territorial, d’acord amb el que estableix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge.
El Pla, pel fet que estableix regulacions que afecten els sistemes bàsics del territori, intervé en tot cas,
de formaindirecta, en l’evolució del paisatge. Així mateix, el Pla estableix també en aquest títol normes
encaminades a regular directament els fenòmens de transformació del paisatge.
2. Entesos el paisatge i la seva percepció social com a fenòmens evolutius i canviants al llarg del
temps, la finalitat de les regulacions d’ordre específicament paisatgístic és propiciar que l’evolució del
paisatge sigui harmònica amb l’evolució de la sensibilitat social, sense perjudici de fixar, amb un
objectiu de permanència indefinida, aquells elements, paratges o pautes paisatgístiques d’especial
valor patrimonial ja sigui per la seva especial configuració natural, per l’excel·lència estètica, el valor
simbòlic o la significació econòmica.
Article 6.2. Condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals
1. Tot assumint el fet de la inevitable evolució del paisatge rural, el Pla adopta el criteri de preservar els
seus valors i gestionar la seva transformació davant els riscos d’una progressiva uniformització de
l’espai.
2. Sense perjudici dels requeriments específics que calgui admetre en operacions d’interès estratègic
general expressament aprovades per la Generalitat de Catalunya, els projectes de transformació del
territori rural compliran les condicions següents:
a) Les actuacions de transformació de sòl haurien de mantenir en termes generals l’escala de la
compartimentació de l’espai agrícola productiu en les diverses peces (camps o unitats de
producció agrícola) que, amb la seva dimensió, proporció, ritme i seqüència, defineixen els
diversos paisatges rurals.
b) Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats productives, ja
siguin murs de pedra o altres materials, o bé marges o espais residuals que concentren el
desnivell i que poden presentar diferents formacions vegetals (brolles, retalls de bosc, fileres
d’arbres,...).
c) Per tal de mantenir la biodiversitat i els components paisatgístics en els àmbits
predominantment agrícoles, cal conservar les peces relictes de bosc i la vegetació dels marges,
i afavorir la diversitat de conreus.
d) Convé conservar i mantenir la xarxa de drenatge natural del territori (rieres, torrents, còrrecs,...)
com a components destacats del mosaic agroforestal característic del paisatge de Catalunya.
e) Són objecte de protecció, i en principi s’han de conservar, la xarxa de camins rurals, les feixes,
les infraestructures de rec i les construccions d’abric tradicionals complementàries de l’ús agrari,
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sense perjudici de les obres de manteniment i millora que siguin necessàries. Caldrà, a més, pel
que fa als camins, mantenir-los oberts i accessibles.
f) En l’obertura de camins i en l’estesa de xarxes d’infraestructura de servei local, s’aprofitaran
prioritàriament els canals de pas i els corredors existents i se seguiran les actuals vies de
comunicació procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitar la fragmentació dels
camps.
3. L’autorització dels projectes de transformació del sòl que hagin d’afectar el paisatge rural requerirà
la redacció d’un estudi d’impacte i integració paisatgística i l’emissió del corresponent informe
preceptiu de l’òrgan de l’administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de
paisatge.
4. Els departaments competents establiran programes d’ajuts i incentius per tal que l’observança de les
condicions paisatgístiques que assenyala aquest article no gravin significativament l’activitat agrària.
Article 6.3. Condicions generals per a les edificacions aïllades
1. Les edificacions que s’ubiquen separades dels assentaments urbans són alteracions potencials al
paisatge existent i, sense perjudici de les regulacions motivades per altres objectius, han d’estar
subjectes a regulacions d’ordre paisatgístic.
2. Als efectes d’aquest article, es consideren edificacions aïllades les que es poden realitzar en sòl no
urbanitzable a l’empara del que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret
legislatiu 1/2005) i també aquelles altres que estaran aïllades de fet, encara que s’ubiquin en peces de
sòl que es classifiquen com a urbanitzables o urbanes amb la finalitat de possibilitar la implantació de
l’ús i la construcció, per no estar aquestes edificacions compreses entre les admissibles en sòl no
urbanitzable.
3. Les edificacions aïllades podran, segons els casos, seguir les següents estratègies d’integració en el
paisatge:
− harmonització
− mimesi / ocultació
− monumentalització
L’estratègia d’harmonització és la preferent i pretén que les noves edificacions s’integrin en el paisatge
com a components positius, o com a mínim neutres, pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge.
L’estratègia d’ocultació és la indicada en aquells casos en què no és possible assolir un grau
acceptable d’harmonització i la integració només és possible adoptant les mesures adequades per a
ocultar o fer escassament perceptible la imatge de la seva implantació. Aquesta estratègia pot
complementar, quan convingui, la d’harmonització.
Excepcionalment podrà optar-se per l’estratègia de monumentalització que pot ser indicada per a
determinades construccions en què la seva imatge hagi de passar a ser un component principal del
paisatge.
4. En defecte de regulacions específiques per a les diferents unitats de paisatge establertes per les
directrius de paisatge derivades dels catàlegs, les edificacions hauran de complir les condicions que
s’assenyalen a la disposició transitòria primera, sense perjudici del compliment de les normes
contingudes en plans urbanístics quan siguin més restrictives o específiques.
5. Les edificacions que pel seu caràcter optin per l’estratègia de monumentalització no estaran
subjectes a les limitacions assenyalades a la disposició transitòria primera, sense perjudici de
l’observança de les distàncies i servituds i d’altres condicions establertes amb criteris funcionals, de
seguretat i ecològics. L’autorització d’aquestes edificacions requerirà un informe preceptiu de l’òrgan
de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de paisatge. En defecte de valoracions de
major rang, l’apreciació que l’edificació segueix una estratègia d’integració per monumentalització la
farà l’ens que hagi de donar la llicència.
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6. Els projectes de construccions destinades a activitats agrícoles, ramaderes, d’explotació de recursos
naturals o, en general, rústiques, s’han de sotmetre al procediment regulat per l’article 48 del Text refós
de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) si en el seu conjunt superen algun dels següents
paràmetres:
− Ocupació en planta: 500 m²
− Sostre: 1.000 m²
− Alçada total: 10 m
7. Aquelles edificacions compreses entre les autoritzables segons el que determina l’article 47 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), que per motius funcionals inevitables hagin de
situar-se en una ubicació en la qual pels seus requeriments de forma no pugui complir algunes de les
condicions establertes, utilitzarà els mitjans adequats, en especial l’arbrat i les barreres visuals vegetals,
per a assolir un grau d’integració acceptable en el paisatge.
8. Totes les anteriors condicions per a la integració paisatgística de les edificacions aïllades de nova
planta són també d’aplicació en els procediments de renovació, rehabilitació o reconstrucció de les ja
existents.
Article 6.4. Estudis d’impacte i integració paisatgística
1. Per a l’atorgament de llicències de moviments de terres, de construcció d’infraestructures i
d’edificació i instal·lació d’aquells elements que hagin de tenir una presència visual rellevant en el
territori, s’incorporaran al projecte tècnic que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització els estudis
necessaris per a mostrar la seva inserció en el paisatge i que permetin avaluar-ne els efectes. En aquells
casos en què l’autorització requereixi prèviament l’aprovació d’un instrument urbanístic, aquest ja
inclourà un estudi paisatgístic adequat al tipus de determinacions pròpies de l’instrument.
2. Els estudis a què es refereix aquest article es corresponen, en contingut i finalitat, amb l’estudi
d’impacte i integració paisatgística a què fan referència l’article 48.1.b del Text refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i les
normatives que les desenvolupin. En els casos en què calgui la tramitació dels subsegüents informes
d’impacte i integració paisatgística s’efectuarà d’acord amb allò que estableixen les lleis esmentades,
els instruments que les desenvolupin i la disposició transitòria tercera d’aquestes normes.
3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, a més de les infraestructures que per la seva naturalesa
siguin visualment rellevants, s’entendrà que també ho són totes les edificacions de localització aïllada,
incloses aquelles motivades per les activitats agrícoles, ramaderes i primàries en general, els grans
equipaments comercials i també aquelles situades en les franges exteriors dels nuclis urbans, en
especial aquelles que per la seva envergadura –volum, alçada, longitud de façana– puguin tenir una
presència important en la futura imatge del nucli urbà. També s’han de considerar visualment
rellevants aquelles actuacions d’urbanització o d’edificació formalment diferenciades de les àrees
urbanes que s’admetin en sòl de protecció territorial o preventiva.
4. L’estudi d’impacte i integració paisatgística partirà d’una anàlisi estructural i formal del paisatge
existent i comprendrà com a mínim un mapa de visibilitat amb les conques visuals dels elements en
estudi, seccions i alçats territorials de la implantació dels edificis i del moviment de terres necessari,
imatges simulades de les vistes principals dels nous edificis o construccions presentades en el seu
context paisatgístic, com també l’explicació de les solucions complementàries d’integració
adoptades: materials, colors, vegetació,...
5. Quan, a criteri de l’administració que ha d’emetre l’informe, o ha de concedir la llicència, la
integració paisatgística no sigui satisfactòria es denegarà l’aprovació o l’autorització en aquells casos
en què es consideri que no hi ha cap fórmula raonable que solucioni els problemes constatats. En els
altres casos, es requerirà el promotor de la construcció, edificació o instal·lació per a què introdueixi les
esmenes necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La resolució de l’administració
especificarà els aspectes a modificar del projecte per a fer-lo paisatgísticament acceptable.
6. Els elements de referència per a l’avaluació del grau d’integració paisatgística són les disposicions al
respecte que estableixen aquestes normes d’ordenació territorial, les directrius del paisatge quan
s’incorporin al Pla i les normes que es continguin en els instruments de planejament urbanístic.
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Article 6.5. Les edificacions agràries en el paisatge rural
1. El Pla reconeix que les activitats agràries han estat constructores del paisatge rural que coneixem i
que, com a bé col·lectiu, cal que es preservi el seu nivell de qualitat. Amb aquesta finalitat, el Pla
estableix condicions per tal que les edificacions motivades per aquestes activitats siguin coherents
amb els valors de paisatge que l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura contribueixen a crear.
2. Les edificacions agràries, quan no estiguin integrades en un nucli urbà, compliran les condicions que
el Pla estableix en l’article 6.3 per a totes les edificacions aïllades i requeriran per a ésser autoritzades la
incorporació al projecte d’un estudi d’impacte i integració paisatgística, les finalitats i contingut del
qual estableixen l’article 6.4 i es precisen en aquest article.
3. El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística de les edificacions agràries s’adequarà a
la transcendència visual que pugui tenir l’edificació, comprendrà, com a mínim:
− Recull d’imatges de l’edificació des d’un conjunt de punts representatius de la seva percepció
en el territori que permetin avaluar l’impacte visual, derivat del seus emplaçament i volumetria,
en el paisatge.
− Propostes de tractament de façanes i cobertes.
− Mesures complementàries d’integració: vegetació, arbrat, ...
− Memòria explicativa i justificativa de la integració paisatgística proposada.
4. Quan en funció de les característiques de les diverses àrees o unitats de paisatge s’haguessin
establert condicions específiques o s’haguessin homologat prototipus per a les diverses necessitats
d’edificacions agràries, l’estudi d’impacte i integració paisatgística podrà limitar-se a expressar la
subjecció a les esmentades condicions o prototipus de l’edificació.
5. En defecte de determinacions específiques sobre edificacions agràries referides a àrees o unitats de
paisatge, els plans d’ordenació urbanística municipal podran establir-les dins l’àmbit del municipi. En
tot cas, el planejament municipal ha d’establir les pautes d’integració formal i funcional de les
edificacions i usos agraris que s’hagin de produir en contigüitat o en l’entorn immediat dels nuclis
urbans.
6. Les edificacions d’agricultura i ramaderia intensives (hivernacles, granges,...) que hagin d’ubicar-se
en sòl de protecció especial incorporaran a l’estudi d’impacte i integració paisatgística les
consideracions relatives a la seva inserció en l’entorn territorial d’acord amb el que assenyala l’article
2.6, l’abast de les quals s’adequarà a la importància de la implantació i a les condicions de l’entorn on
s’ha d’ubicar.
Article 6.6. Catàleg i directrius del paisatge
1. D’acord amb el que disposa la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, està en procés de
tramitació i s’aprovarà un catàleg de paisatge que comprèn tot l’àmbit del Pla, el qual establirà els
objectius de qualitat paisatgística i la informació paisatgística necessària per als processos d’avaluació
ambiental de plans i programes, per als estudis d’impacte ambiental i per als estudis d’impacte i
d’integració paisatgística. També, el catàleg de paisatge diferenciarà el territori en unitats de paisatge
que són els àmbits estructuralment, funcionalment i visualment coherents sobre els quals pot recaure un
règim diferenciat de protecció, gestió i ordenació.
2. A partir del catàleg de paisatge del territori s’incorporaran al Pla les directrius de paisatge que
precisaran normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística.
3. Les directrius de paisatge inclouran les oportunes regulacions dels processos de transformació del sòl
i edificació considerats en aquestes normes i podran introduir, si cal, ajustaments i variacions a les
disposicions establertes inicialment pel Pla, per a adequar-les als diferents caràcters de les unitats
establertes pel catàleg. La incorporació de les directrius de paisatge podrà comportar la delimitació
d’àrees de sòl que no admeten cap tipus d’edificació per motius de paisatge.
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4. La formalització articulada de les directrius de paisatge en el Pla determinarà, d’acord amb l’article
12 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, els supòsits en els quals les directrius són
d’aplicació directa, els supòsits en els quals són d’incorporació obligatòria quan es produeixi la
modificació o la revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal i els supòsits en els quals les
actuacions requereixen un informe preceptiu de l’òrgan competent en matèria de paisatge.

Disposicions transitòries
Primera: Condicions que han de complir les edificacions aïllades en el medi rural en absència de
directrius de paisatge
En absència de directrius de paisatge, les edificacions aïllades compliran les condicions que
s’estableixen en aquesta disposició, les quals seran d’obligat compliment de manera indefinida en
aquells aspectes en què les directrius no estableixin una regulació alternativa.
a) Implantació
Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració paisatgística,
s’avaluaran diverses alternatives d’emplaçament i se seleccionarà la més adient amb relació al
paisatge.
b) Perfil territorial
Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i s’evitarà la localització
d’activitats sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes del territori, on la
projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible
del paisatge.
c) Proporció
Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera
que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència
impròpia i desproporcionada.
d) Pendent
En totes les intervencions s’evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin
necessaris anivellaments, es procurarà evitar l’aparició de murs de contenció de terres, i se
salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació. Per
tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’esglaonaran o es descomposaran en diversos
elements simples articulats evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en
els seus extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.
e) Parcel·la
La correcta inserció en el medi rural de qualsevol implantació requereix que aquesta ocupi la
mínima part possible de la parcel·la, i que la resta mantingui el caràcter d’espai rural no
artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, tot i que s’admeten les
actuacions necessàries per donar un correcte tractament als límits de la implantació.
f) Distàncies
Les edificacions se separaran com a mínim 100 m de les lleres dels rius, rieres i barrancs. Així
mateix, se separaran dels marges de les infraestructures lineals de comunicació, un mínim de 50
m de les vies locals, 100 de les generals i 150 de les autopistes, autovies i vies convencionals amb
doble calçada. La distància de separació a vies fèrries serà de 100 m. Aquestes distàncies que es
consideren com els mínims desitjables es podran disminuir justificadament en aquells casos
d’edificacions agràries o d’interès públic de necessària ubicació en una parcel·la, en què la
configuració del territori les faci inabastables.
g) Tractament exterior
Serà obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les edificacions
sigui quina sigui la seva finalitat i com a materials d’acabament només s’utilitzaran aquells que
presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no introdueixin
contrastos estranys que desvaloritzin la seva imatge dominant.

Text refós aprovació definitiva

Annexes Normes Urbanístiques: ANNEX VIII 5

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Bellpuig

h) Vegetació
Es recomana la utilització de vegetació, i en concret d’arbrat, amb espècies i plantacions
pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de l’edificació.
Segona: Tanques
En tant el Pla no hagi incorporat les directrius de paisatge derivades de l’aprovació del Catàleg de
paisatge, d’acord amb el que disposa la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i en tot cas
en allò que no sigui regulat de manera més específica per les esmentades directrius, les tanques de
finca, parcel.la o recinte dins l’àmbit dels espais oberts compliran les condicions que s’estableixen en
aquest article per tal que els pugui ser atorgada la llicència preceptiva a què obliga l’article 179 del
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2005).
a) La construcció de tanques en els espais oberts ha de limitar-se a aquells casos en què siguin
imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. El Pla recomana, quan sigui
funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per l’assenyalament del límit
de la propietat o de l’àmbit de l’activitat.
b) Les tanques transparents podran complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per
aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi.
c) Les tanques tindran un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud.
d) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran colors discrets per tal que s’integrin
bé en el fons cromàtic del lloc.
e) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques,
aquestes permetran el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc.
L’administració competent exigirà el compliment d’aquestes condicions per a la concessió de la
llicència corresponent, sense perjudici de les determinacions més restrictives o més específiques que
continguin els plans d’ordenació urbanística.
Tercera: Informe de l’òrgan competent en matèria de paisatge
1. D’acord amb el que disposa la transitòria primera de la Llei de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, en absència de directrius del paisatge, l’informe d’impacte i integració paisatgística que ha
d’emetre l’òrgan competent en matèria de paisatge serà preceptiu en els següents casos:
a) Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable als quals fa
referència l’apartat 4 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2005).
b) Projectes de construccions i dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera,
d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica i les destinades a habitatge familiar o a
allotjament de treballadors temporers a què fan referència els apartats 6.a) i 6.b) de l’article 47
del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) quan superin algun dels següents
paràmetres:
− Ocupació en planta 500 m2
− Sostre 1.000 m2
− Alçada total 10 m2
c) Plans especials urbanístics per a la ubicació de construccions de nova planta destinades a
activitats de turisme rural o de camping a què fa referència l’apartat 6 e) de l’article 47 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005).
d) Edificacions de qualsevol tipus en sòls urbans i urbanitzables que hagin de romandre aïllades
de manera indefinida, o ubicades en punts molt visibles, i per les seves dimensions hagin de tenir
una presència acusada en el paisatge. L’informe serà preceptiu quan, a més de la ubicació
especialment visible, la construcció superi algun dels paràmetres establerts a l’apartat b).
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e) Canvis de paisatge rural motivats per concentracions parcel·làries que afecten un àmbit de
més de 100 ha.
f) Nous traçats de camins rurals, i les variacions de traçat dels existents, de més de 1.000 metres
de longitud.
g) Tanques de finques, parcel·les o àmbits d’activitats de més de 1.000 metres de longitud.
h) Totes les construccions visibles que se situïn en les proximitats dels penyassegats, de les riberes
fluvials i de les làmines d’aigua de llacs o embassaments.
2. A més dels casos previstos en aquesta norma, l’òrgan que hagi d’atorgar la llicència podrà demanar
un informe d’impacte i integració paisatgística en aquells casos en què ho consideri convenient.
3. Tots els projectes que s’hagin de sotmetre a l’informe d’impacte i integració paisatgística
incorporaran l’estudi d’impacte i integració paisatgística a què fa referència l’article 6.4.
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DIRECTRIUS DE L’ESPAI SECANS DE BELIANES-PREIXANA

Directrius per a la gestió i conservació de l’espai secans de Belianes-Preixana (LIC+ZEPA
ES5130037) inclòs en el sòl de protecció especial de Bellpuig. Clau 20b
D’acord amb l’acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), i d’acord
amb la Directiva aus 79/409/CEE i la Directiva 62/43/CEE hàbitats, en els espais Secans de BelianesPreixana (LIC+ZEPA ES5130037) inclòs en el sòl de protecció especial de Bellpuig, són d’aplicació les
següents directrius de gestió i conservació.

1. Directrius generals
A més de les directrius generals definides pel conjunt dels espais de la xarxa Natura 2000, en els espais
definits a la plana agrícola s’hi aplicaran els següents criteris:
- Els criteris establerts en el present document s’incorporaran en el Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge que es redactin dels espais de la xarxa.
- En el cas dels espais que ja tenen Pla especial aprovat caldrà tenir en consideració les
regulacions que aquest especifica per a l’espai.
- Els objectius de conservació en els espais de plana agrícola en el marc d’aquestes Directrius de
gestió seran els hàbitats inclosos a l’Annex I i les espècies incloses a l’Annex II de la Directiva
92/43, d’Hàbitats i la seva actualització de la Directiva 97/62 (anomenats d’interès comunitari)
més significatius presents a l’espai. Així mateix, també ho seran totes les espècies d’aus de
l’Annex I de la Directiva 79/409, d’Aus, o la seva actualització 91/244/CE. Seran els formularis
oficials que es presenti a la Comissió europea en el moment en que s’aprovi la proposta d’espais
a incloure a la xarxa Natura 2000 els que detallaran aquests objectius de conservació.
- Les Directrius fan una referència explícita als elements prioritaris de conservació que són aquells
que són objecte d’una protecció específica en funció de la seva significació, fragilitat i grau
d’amenaça a nivell de Catalunya. Aquests es troben definits al Punt II.1 i presenten unes
directrius específiques al final d’aquest capítol. - La gestió i les regulacions que es realitzin en els
espais de plana agrícola caldrà que garanteixi un estat de conservació favorable dels hàbitats i
espècies objectius de conservació definits al punt tercer.
- Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable els espais de la XN
2000 s’han de sotmetre a una adequada avaluació de les seves repercussions en l’espai i tenint
en compte els objectius de conservació definits al tercer punt. Només s’autoritzaran en el cas
que s’asseguri que no causarà perjudici a la integritat de l’espai en qüestió o que demostrin la
seva compatibilitat amb els valors naturals de l’espai. Malgrat causi perjudici a la integritat de
l’espai, i a falta de solucions alternatives, es podran autoritzar per raons imperioses d’interés
públic de primer ordre, incloses raons de naturalesa social o econòmica, prenent les mesures
compensatòries que siguin necessàries per garantir la coherència global de la xarxa Natura
2000.
- En el cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es podran autoritzar
per raons de salut humana, seguretat pública o beneficis ambientals de primordial importància.
En el cas d’altres raons imperioses d’interès públic caldrà consultar prèviament a la Comissió
Europea.
- Els Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge determinaran els hàbitats i les
espècies de conservació prioritària en cada espai, i, si és necessari, les seves àrees crítiques de
conservació. Aquests Plans han de ser aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Amb caràcter general, es considera incompatible qualsevol actuació que afecti de forma
apreciable els hàbitats d’interès comunitari i/o afecti negativament els hàbitats d’espècies
interès comunitari.
- De cara a les directrius de gestió es diferencien dos grans grups d’ambients estèpics: els secans
occidentals (secans de Balaguer, Alguaire, Mas de Melons-Alfés i Granja d’Escarp) i els secans
orientals (secans de Bellmunt, Plans de Sió, Belianes i Anglesola). Aquesta classificació es basa en
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diferencies en les espècies d’interès comunitari presents i les característiques ecològiques dels
espais.
- Es declararà espais de protecció especial, a l’empar de la Llei 12/85, d’espais naturals, en els
sectors més rellevants de la xarxa Natura 2000.
- Es considera d’interès per part de l’Administració l’adquisició i/o l’arrendament de finques d’alt
valor ecològic per la conservació dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari als espais de la
xarxa Natura 2000.
- Es promourà, en tot moment, el treball conjunt amb els col·lectius implicats en la gestió així com
els Ajuntaments dels espais de la xarxa Natura 2000, per tal de definir conjuntament les accions a
realitzar i aconseguir una major conscienciació respecte als valors naturals d’aquests espais. En
aquest sentit caldrà promoure, a proposta de la Generalitat, dels ajuntaments o altres ens locals,
o de les organitzacions territorials, sectorials o socials, la creació de consorcis, taules de treball, i
d’altres sistemes de discussió i participació per a la presa de decisions, pel global de la gestió
d’un espai o per aspectes concrets d’aquesta.
- L’Administració realitzarà un seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies
d’interès comunitari.
- Es redactarà i aprovarà un Pla de conservació dels hàbitats d’interès comunitari.
- Es redactarà i aprovarà un Pla de conservació de les espècies d’interès comunitari.

2. Directrius per a l’agricultura i la ramaderia
La gestió agrària anirà encaminada al manteniment de les explotacions existents d’una manera
compatible amb la conservació dels valors naturals de l’espai. Els criteris que hauran de regir seran els
següents:
- Es promourà el manteniment de l’agricultura de secà utilitzant, quan s’escaigui, els contractes
globals d’explotació i l’aplicació de mesures agroambientals com a instruments de gestió
contractual entre l’Administració i els titulars de les explotacions, com a eines principals pel
manteniment de la renda agrària de forma compatible amb la conservació dels valors naturals
lligats a l’activitat agrària.
- Els criteris i mesures ambientals contemplats en els contractes globals d’explotació i les mesures
agroambientals que promogui l’administració agrària, es definiran amb la col·laboració de la
Direcció General del Medi Natural del DMAH.
- Es promourà, quan sigui convenient, una marca de qualitat local agrícola, que posi èmfasi en
l’agricultura tradicional realitzada en explotacions sostenibles en espais de la xarxa Natura 2000.
- Es realitzarà un estudi científic específic encaminat a estudiar la possibilitat d’implementar un reg
de suport (dotació màxima de 3.500 m3/ha/any) en cultius cerealístics de secà. Si els resultats
d’aquest estudi ho avalen,s’admetrà el regadiu de suport als cultius cerealístics de secà amb
una dotació màxima de 3.500 m3/ha/any, sempre que aquest regadiu sigui compatible amb la
conservació dels valors naturals de l’espai, i molt especialment de les aus estèpiques.
Mentrestant es podran autoritzar regs d’hivern per garantir les collites mitjanes de la zona fins el
30 % de la superfície de la ZEPA. Excepcionalment, en aquells indrets d’especial valor agrari es
podrà produir un increment en percentatge en el reg d’hivern tot garantint alhora els objectius
previstos en aquestes Directrius. Aquesta implementació anirà lligada a l’aplicació de mesures
correctores contrastades que produeixin una millora de les poblacions d’aus estèpiques de
l’espai.
- Es considera compatible la implantació de reg de suport, amb dotació màxima de 1.500
m3/ha/any, en els cultius llenyosos existents en el moment de l’aprovació de l’espai. Es podran
incrementar les superfícies d’aquests cultius sempre i quan siguin compatibles amb la
conservació dels valors naturals de l’espai, i molt especialment de les aus estèpiques. En aquest
sentit, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada espai establirà la
zonificació amb els límits màxims de superfície d’aquests conreus en cada sector.
- Amb caràcter general, i llevat dels casos considerats en els apartats anteriors, les diferents
modalitats de reg de suport plantejades en espais de la xarxa Natura 2000 no podran comportar
canvis en les tipologies de conreus existents (herbaci de secà, llenyosos de secà, etc...).
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- Els regs d’hivern històrics es podran continuar desenvolupant en les mateixes condicions.
- És incompatible el reg de transformació amb dotació total als espais de la xarxa Natura 2000
excepte en els llocs ja regats en el moment d’aprovació de l’espai. En aquests casos, es
promourà l’aplicació de mesures de gestió per tal d’incrementar la seva capacitat d’acollida
de les espècies d’interès comunitari menys exigents.
- Les infraestructures associades a la posada en marxa del reg de suport hauran de minimitzar
l‘impacte als hàbitats d’interès comunitari i a les poblacions espècies d’interès comunitari.
- La concentració parcel·lària és compatible sempre que no comporti un moviment de terres
significatiu.
- Es fomentarà la recuperació i millora dels marges entre conreus.
- Es fomentarà el manteniment dels rostolls de certes àrees de distribució de les aus estèpiques,
tenint en compte la creació d’una franja perimetral de seguretat contra incendis en els espais
més forestats.
- Es fomentarà l’increment de guarets, erms i vegetació natural a l’espai, així com l’aplicació de
criteris de gestió encaminats a la millora de l’estructura i funcionalitat dels cultius.
- Es fomentarà la presència de guarets de diferents tipologies a un mínim del 20% de l’explotació.
a les àrees de distribució de les aus estèpiques.
- Es fomentarà la ramaderia extensiva de secà de forma ordenada, incentivant l’aplicació de
bones pràctiques ramaderes.
- Es fomentarà l’establiment d’acords amb els ramaders per tal que la pastura sigui una eina de
gestió de la vegetació i del paisatge, amb l’objectiu de millorar els hàbitats de les espècies
d’interès comunitari i els hàbitats d’interès comunitari.
- En el pla especial de cada espai, i de forma conjunta amb l’administració agrària i la
col·laboració del sector ramader, es podrà definir quan sigui convenient la càrrega ramadera i
la zonificació més adient per compatibilitzar les explotacions ramaderes extensives i els objectius
de conservació, assegurant sempre un correcte sanejament i identificació del ramat. També
s’elaborarà un Llibre de Pastura amb tots els ramaders extensius dels espais que ordeni l’activitat
en aquest sentit.
- Es promourà la restauració i creació d’abeuradors pels ramats, de manera que siguin
compatibles amb l’ús per part de la fauna silvestre.
- Es permetrà la construcció de noves granges d’acord amb l’actual legislació sectorial que les
regula i el procediment actual administratiu per a la seva autorització. No obstant, sempre
hauran de ser compatibles amb la conservació dels valors naturals de l’espai, molt especialment
de les aus estèpiques, la qual cosa serà objecte d’avaluació en el procediment
- d’autorització. Aquesta avaluació haurà de tenir en compte l’impacte acumulat pel total
d’explotacions a la zona.
- La gestió de dejeccions ramaderes en espais de la xarxa Natura 2000 estarà regulada per la
legislació sectorial tot i que, puntualment i de forma molt ustificada, en el marc del pla especial
de cada espai es podrà fer alguna regulació específica amb motiu d’una millor protecció dels
valors naturals en sectors concrets. En aquest sentit, el possible increment de costos de
l’explotació ramadera afectada per aquesta regulació caldrà que sigui previst i compensant pel
programa d’actuacions de l’esmentat pla.
- Es promourà l’assessorament als agricultors per l’ús de productes fitosanitaris que no afectin la
fauna silvestre (categoria toxicològica de baixa toxicitat per a la fauna).
- L’Administració facilitarà la creació i implementació del pla de gestió de residus de les
explotacions ramaderes.
- S’estudiarà la possibilitat de crear un banc de terres que pugui contribuir a la consecució dels
objectius de conservació en els espais de la xarxa Natura 2000.
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3. Directrius per a la gestió forestal
Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels terrenys
forestals, i de forma que sigui compatible l’aprofitament dels recursos forestals amb la conservació dels
valors naturals de l’espai. - Es potenciarà la planificació forestal amb criteris de conservació del bosc i
dels seus valors ecològics. En aquest sentit, en la redacció dels nous Plans de Gestió, o la revisió de les
actuals, es tindran en compte aquestes consideracions i la seva ubicació dins un espai de la xarxa
Natura 2000.
- Els treballs forestals hauran de tenir en compte el període de màxima sensibilitat de les diferents
aus estèpiques.
- En la redacció dels Plans de prevenció d’incendis i les mesures associades (punts d’aigua,
cremes, desbrossades, tallafocs, etc.) caldrà tenir en compte la presència d’hàbitats i/o
espècies d’interès comunitari i caldrà assegurar la seva no afectació per l‘aprovació definitiva
dels Plans. - Les autoritzacions de rompudes de terrenys forestals a la xarxa Natura 2000 hauran
d’avaluar les repercussions sobre els objectius de conservació de cada espai. Cal recordar que
els erms, les timonedes i les formacions arbustives estan catalogats com a terrenys forestals.
- No s’autoritzaran rompudes de terrenys forestals que afectin hàbitats d’interès comunitari ni
sectors de màxima importància per a les aus estèpiques.
- S’evitaran les reforestacions i aforestacions arbòries en espais de la xarxa Natura 2000 que
impliquin una disminució dels espais oberts, a excepció dels cursos d’aigua naturals.
- S’afavoriran les tallades en reforestacions de baix interès ecològic en les àrees que es consideri
necessari per la recuperació d’hàbitats d’interès comunitari i d’hàbitats aptes per les espècies
d’interès comunitari.
- L’obertura de nous vials es realitzarà en una època de l’any que no resulti perjudicial per a les
espècies d’interès comunitari.

4. Directrius per a la caça i la pesca continental
La gestió cinegètica es considera compatible en el conjunt de l’espai i s’entén com una activitat
econòmica sostenible ambientalment.
- Es promourà la col·laboració activa amb el col·lectiu de caçadors i pescadors a l’hora de dur a
terme les mesures proposades.
- Es promourà l’ordenació i planificació de l’aprofitament de les espècies cinegètiques, i es
fomentaran les mesures de gestió de l’hàbitat (abeuradors, refugis per a conills, sembrat de
parcel·les cinegètiques, etc.) i de seguiment i control sanitari.
- El Pla Especial promourà una planificació cinegètica amb directrius de gestió comunes per la
totalitat de l’espai. Així mateix, en ell es regularà la caça menor durant la mitja veda en funció
de la possible afectació a les aus estèpiques podent establir àrees on no sigui permesa aquesta
activitat.
- Per a la realització de batudes excepcionals de senglar i altres espècies de caça major entre els
mesos de febrer a juny en l’espai caldrà una autorització específica prèvia dels responsables de
la gestió de l’espai natural o, en el seu defecte, de la Direcció General del Medi Natural del
DMAH.
- Es promouran programes per a limitar la densitat de porc senglar i prevenir els conflictes que
pugui ocasionar a les activitats econòmics de la zona i conservar els hàbitats i les espècies
d’interès comunitari que pugui afectar.
- No es permetran les àrees privades de caça amb reglamentació especial.
- S’admeten les repoblacions cinegètiques sempre que vagin dirigides al reforçament de les
poblacions naturals i amb totes les garanties sanitàries i genètiques requerides per la normativa
sectorial aplicable.
- No es permetrà la reintroducció i alliberament d’espècies de fauna al·lòctones,a excepció del
faisà (Phasianus colchicus) i sempre i quan aquesta espècie sigui compatible amb la
conservació i protecció de les espècies d’interès comunitari presents en aquests espais.
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- Es fomentarà, conjuntament amb les Societats de caçadors, la creació de zones de refugi de
caça en àrees d’especial interès per a les aus estèpiques.
- Totes les directrius i aspectes que incideixen sobre la pesca i la conservació dels ambients
aquàtics continentals determinats a les directrius dels espais d’aigües continentals seran
d’aplicabilitat al present espai.

5. Directrius per a les activitats extractives
Les activitats extractives són un activitat productiva necessària, amb un impacte significatiu sobre el
medi natural que cal minimitzar mitjançant mesures preventives i correctores. Les regulacions que han
de regir aquestes activitats en el marc dels espais de la xarxa Natura 2000 cal inspirar-les en el principi
de la Directiva 92/43, d’Hàbitats, de prevenció i autorització quan no tenen un impacte significatiu
sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari de l’espai. Amb l’objectiu de fer compatible
aquesta activitat econòmica amb la preservació del medi ambient es defineixen les següents
directrius:
- Es permetran les activitats extractives ja autoritzades en els espais de Natura 2000.
- Durant la fase d’explotació, s’intentarà afectar la mínima superfície possible, i s’aplicaran
mesures compensatòries per afavorir els hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
- Les noves activitats extractives, i les ampliacions de les existents, evitaran causar perjudici a la
integritat dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són
objectius de conservació de cada espai. Malgrat causin perjudici a la integritat de l’espai, a
falta de solucions alternatives, les noves activitats extractives i les ampliacions de les existents,
necessàries per complir els objectius públics de primer ordre establerts pel Govern de la
Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures preventives, correctores i
compensatòries relatives als objectius de conservació de l’espai i a la coherència global de la
xarxa Natura 2000.
- És incompatible l’obertura de noves activitats extractives en aquells sectors en que la seva
reduïda superfície no permet una pèrdua, encara que temporal, de l’àrea ecològicament
viable per a la conservació de les espècies d’aus estèpiques (sup. mínima de 3.000 ha) excepte
en aquells casos en que les mesures compensatòries que s’apliquin permetin mantenir aquesta
superfície mínima ecològicament viable.
- Les activitats d’extracció d’argiles i d’àrids es consideren compatibles a causa de la seva
reduïda afectació temporal i superficial sens perjudici del que especifica la legislació sectorial
per a la seva autorització i sempre que s’apliquin les mesures compensatòries i correctores
necessàries.
- Un cop finalitzada la fase d’explotació, la restauració de la superfície afectada haurà de fer-se
de manera que sigui òptima pels hàbitats i les espècies d’interès comunitari presents a l’espai
protegit.
- Es fomentarà la restauració i millora de les àrees afectades per activitats extractives en el passat.

6. Directrius per al turisme, el lleure i la circulació rodada
La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha d’anar encaminada a
la seva realització de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d’aquests espais així
com a la seva promoció com a recurs econòmic d’aquestes àres. Les condicions que han de regir
aquestes activitats seran les següents:
- Es realitzarà una promoció turística dels valors naturals i el patrimoni cultural i arquitectònic lligats
a l’agricultura tradicional de secà.
- Es promouran activitats turístiques sostenibles (agroturisme) i la comercialització de productes
artesanals, amb el recolzament de la imatge d’espècies animals especialment significatives com
a símbol i marca de qualitat.
- Es fomentarà la iniciativa pública i privada per a les activitats de turisme i lleure relacionades
amb els valors naturals i culturals de la zona.
- L’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure comercialitzades en espais de la
xarxa Natura 2000 requeriran de l’autorització corresponent del DMAH.
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- L’accés motoritzat a l’espai es regularà per les normes definides per als espais del PEIN de la Llei
9/1995 i el Decret 166/1998. En el marc de la redacció del Pla especial es definirà els sectors
crítics i les èpoques on es regularà l’accés motoritzat a vehicles no autoritzats i visitants foranis.
- Es regularà l’organització d’activitats turístiques, esportives i de lleure amb la finalitat d’evitar les
interferències amb la conservació de les aus estèpiques, tenint en compte les seves àrees
distribució i els períodes de màxima sensibilitat.
- L’acampada organitzada amb caràcter temporal tan sols es permetrà dins les àrees
d’acampada i quan tingui lloc en funció del que disposa la legislació vigent sobre colònies,
campaments, camps de treball i rutes per a joves i requerirà informe previ dels Serveis Territorials
del DMAH.
- Per a la creació i ampliació d’instal·lacions esportives (circuits de MotoCross, camps
d’aeromodelisme etc.) es tindrà en compte la no afectació de les àrees de major interès de les
aus estèpiques - Es promouran campanyes d‘informació i sensibilització de persones i col·lectius
relacionats amb aquest tipus d'activitats.

7. Directrius per a l’edificació
Serà en el marc dels Plans Especials on es regularà l’edificació admesa a cada espai. No obstant, i a
grans trets, aquest regulació seguirà les següents premisses:
- A tota la superfície dels espais de Xarxa Natura 2000 se li aplicarà el règim de sòl no urbanitzable
tal com defineix el Decret 328,1992, del PEIN. En aquest sentit, queda prohibida la urbanització
però no l’edificació. En cas d’haver sòls urbans classificats com a tal en el moment de
l’aprovació de la proposta d’ampliació dels espais de la xarxa Natura 2000 per part del Govern
aquests es consideraran automàticament exclosos de l’espai.
- En les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari, no s’admetran
instal·lacions ni usos que siguin incompatibles amb la seva conservació.
- Abans de disposar del Pla especial, l’edificació estarà regulada pel planejament urbanístic
municipal i la Llei 3/1998, d’IIAA. - S’oferirà informació i criteris als municipis inclosos dins els espais
de la xarxa Natura 2000 per a l'exercici de les seves competències en matèria de planejament
urbanístic i protecció d'espais naturals.
- La construcció i rehabilitació d’edificis es regularà pel que determina la legislació vigent en
matèria urbanística i haurà de comptar amb informe previ de compatibilitat del DMAH per a la
seva autorització.
- Es promocionarà la rehabilitació de construccions d’ús agrícola i ramader amb criteris de
conservació que afavoreixin la nidificació d’aus estèpiques.

8. Directrius per a l’ús de l’aigua i les infraestructures hidràuliques
La gestió de l’ús de l’aigua ha d’anar encaminada al manteniment de les característiques actuals i a
permetre la millora de la seva eficiència o la seva intensificació en el marc de la conservació dels
valors naturals dels espais de la xarxa Natura 2000. Les condicions que han de regir aquesta activitat
seran les següents:
- Les infraestructures hidràuliques han d’evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la
xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de
cada espai. A falta de solucions alternatives, les infraestructures hidràuliques necessàries per
complir els objectius públics de primer ordre definits en la planificació hidràulica del Govern de
la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per
garantir la coherència global de la xarxa Natura 2000.
- Les infraestructures hidràuliques associades al rec agrícola hauran de ser compatibles amb la
conservació de les aus estèpiques.
- En la construcció de noves infraestructures hidràuliques s’aplicaran les mesures correctores
adients amb l’objectiu d’assegurar la permeabilitat de les infraestructures per la fauna silvestre.
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9. Directrius per a les infraestructures energètiques
La construcció de noves infrastructures energètiques als espais de la xarxa Natura 2000 ha de fer-se de
forma compatible amb la conservació dels valors naturals d’aquests espais. Fins el moment en que es
redacti el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada espai, les condicions que
les han de regir seran les següents:
- Les infraestructures energètiques han d’evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la
xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de
cada espai. A falta de solucions alternatives, les infraestructures energètiques necessàries per
complir els objectius públics de primer ordre definits en la planificació energètica del Govern de
la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per
garantir la coherència global de la xarxa Natura 2000.
- En el cas concret dels parcs eòlics només es podran autoritzar, en espais de la xarxa Natura
2000, en les àrees definides en la planificació de la implantació de l’energia eòlica del Govern
de la Generalitat. Aquestes àrees hauran de ser imprescindibles per assolir l’objectiu de
producció de 8.800 GWh d’electricitat d’origen eòlic amb 3.500 MW de potència instal·lada
perquè no tenen solucions alternatives fora de la xarxa Natura 2000.
- S’instarà al condicionament de les línies d’alta i mitja tensió ja existents a les àrees amb
presència d’espècies d’aus d’interès comunitari, amb mesures correctores que disminueixin la
mortalitat per electrocució i col·lisió d’espècies protegides.
- La creació de noves infrastructures de distribució de menys de 30 kV requerirà consulta prèvia al
DMAH per tal de valorar si cal que siguin sotmeses al procediment d’impacte ambiental. El
DMAH consultarà al departament competent en matèria d’energia sobre la necessitat de la línia
abans del seu pronunciament.

10. Directrius per a les infraestructures viàries
- En el marc de la avaluació de l’impacte ambiental de les infraestructures viàries, s’analitzarà, de
forma preferent, la seva repercussió sobre hàbitats i espècies d’interès comunitari i es tindrà cura
en la no afectació de les àrees amb la seva presència.
- La planificació, construcció o ampliació d’infraestructures viàries (carreteres, camins, pistes
forestals):

∙ consideraran com aspecte decisiu la incidència sobre els hàbitats i les espècies d’interès
comunitari,

∙ escolliran l’alternativa que no afecti els hàbitats o les espècies d’interès
∙ comunitari,
∙ evitaran qualsevol possibilitat de fragmentació dels hàbitats de les espècies d’interès
comunitari,

∙ avalaran el correcte compliment del pla de seguiment per a tots aquells projectes que

puguin tenir efectes adversos per a la conservació dels hàbitats i les espècies d’interès
comunitari,

∙ garantiran que les mesures correctores que s’estableixin en les actuacions o projectes
sotmesos a AIA hauran d’incidir en la millora de la qualitat dels hàbitats d’interès comunitari i
dels hàbitats de les espècies d’interès comunitari.

- La modificació i millora de les infraestructures viàries existents requerirà un informe favorable del
DMAH en el que es defineixi les mesures correctores adients (períodes d’obres, etc.).
- En la construcció de noves infraestructures viàries s’aplicaran les mesures correctores adients
amb l’objectiu d’assegurar la permeabilitat de les infraestructures per la fauna silvestre.

11. Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació
Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han
condicionat de forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents:
Hàbitats
Text refós aprovació definitiva
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- Matollars guixencs
Espècies
- Esparver cendrós (Circus pygargus)
- Sisó (Tetrax tetrax)
- Terrerola rogenca (Calandrella rufescens)
- Terrerola comú (Calandrella brachydactyla)
- Calàndria (Melanocorypha calandra)
- Gaig blau (Coracias garrulus)
- Alosa becuda (Chersophilus duponti)
- Xoriguer petit (Falco naumanni)
- Trenca (Lanius minor)
- Ganga (Pterocles alchata)
- Xurra (Pterocles orientalis)
Matollars guixencs (Vegetació gipsícola ibèrica –Gypsophiletalia-)
A les àrees amb presència de matollars guixencs s’aplicaran les següents mesures:
- Regulació de l’activitat ramadera extensiva, amb l’objectiu de no sobreexplotar aquest hàbitat,
i no afavorir l’erosió del sòl.
- No es podrà recol·lectar font de llenya per a cremar ni altres aprofitaments.
- Prohibició de realitzar activitats esportives.
Aus estèpiques
A les àrees amb presència d’aquestes espècies s’aplicaran les següents mesures:
- A les àrees amb presència de xoriguer petit (Falco naumanni) i gaig blau (Coracias garrulus) es
promocionarà la rehabilitació de construccions d’ús agrícola i ramader amb criteris de
conservació que afavoreixin la seva nidificació.
- Les noves basses de rec es dissenyaran tenint en compte les necessitats de canyissar de l’arpella
vulgar (Circus aeroginosus) a l’època de nidificació, i el seu disseny i construcció requerirà
l’informe previ dels Serveis Territorials del DMAH.
- Es promocionarà l’aplicació de mesures correctores a les basses de rec existents per tal
d’afavorir el canyissar, i així afavorir la nidificació de l’arpella vulgar (Circus aeroginosus).
- A les àrees amb presència d’esparver cendrós (Circus pygargus) s’afavorirà la naturalització de
les zones no cultivades amb l’objectiu de:

∙ incrementar la superfície de garrigues i herbassars susceptibles de ser utilitzats per aquesta
espècie per nidificar,

∙ disminuir el número de nius de l’espècie en camps de cereal.
∙ reduir les despeses ocasionades pel salvament de nius en camps de cereal (subvencions,
treball dels tècnics. etc).

∙ plantació de pollancres a sèquies situades en àrees amb presència de trenca (Lanius minor)
per facilitar la nidificació d’aquesta espècie.

- La tala d’arbres a sèquies situades en àrees amb presència de trenca (Lanius minor) requerirà un
informe previ dels Serveis Territorials del DMAH.
- A les àrees amb presència de ganga (Pterocles alchata) i xurra (Pterocles orientalis) es regularà
l’ús públic dels punts d’aigua naturals, i es mantindran en bon estat els abeuradors de ramats.
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Objectius

OBJECTIUS

La formulació dels punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces realitzada de manera general per la globalitat dels
Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida, així com de manera específica per cadascun d’ells, incloent la definició
d’objectius concrets pels hàbitats d’interès comunitari en ells presents, permet formular la següent relació d’objectius
generals i específics per al Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits de la
Plana de Lleida. Aquests objectius són compartits amb els del Pla de Gestió, de manera que alguns resulten en accions
pròpies del Pla de Gestió, i altres en normes o ordenació pròpies del Pla Especial, o bé dels dos alhora.

1. GARANTIR LA CONSERVACIÓ, I EN CAS QUE SIGUI NECESSARI LA RECUPERACIÓ DELS HÀBITATS I DE LES
ESPÈCIES RECOLLIDES A LES DIRECTIVES COMUNITÀRIES I LA RESTA D’ELEMENTS D’INTERÈS DE LA
BIODIVERSITAT, EN UN ESTAT DE CONSERVACIÓ FAVORABLE
1.1. CONSERVAR I RECUPERAR LES POBLACIONS D’OCELLS ESTÈPICS D’INTERÈS COMUNITARI
1.1.1. Mantenir i recuperar l’hàbitat adequat en superfície i qualitat pels diferents requeriments ecològics de les
diverses espècies d’ocells estèpics d’interès comunitari i reduir els factors d’amenaça
1.1.1.1. Millorar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça per pteròclids i alàudids, considerant els
factors particulars de la terrerola vulgar
1.1.1.2. Millorar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça pel sisó, alhora que s’afavoreix a la
calàndria
1.1.1.3. Millorar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça pel gaig blau i el xoriguer petit
1.1.1.4. Millorar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça per l’esparver cendrós i l’arpella pàl·lida
1.1.1.5. Millorar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça per l’àguila cuabarrada
1.1.1.6. Millorar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça per la trenca i implementar un programa de
recuperació, conservació i vigilància específic
1.1.1.7. Millorar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça per les aus de canyissar
1.1.1.8. Millorar i recuperar la disponibilitat d’hàbitat i reduir els factors d’amenaça per altres aus protegides,
vulnerables i amenaçades
1.1.1.9. Recuperar i augmentar en quantitat i qualitat els guarets com a eina ambiental i agrícola fent-ne una
gestió adequada
1.1.1.10. Conservar i recuperar la quantitat i qualitat dels marges i espais de vegetació natural associats a
parcel·les agrícoles
1.1.1.11. Reintroducció de la població d’alosa becuda
1.1.2. Implicar el col·lectiu dels caçadors en la conservació i millora de les poblacions d’aus protegides
1.1.3. Mantenir i reforçar la gestió activa i estendre-ho a la totalitat d’espècies

1.2. CONSERVAR I RECUPERAR ELS HÀBITATS NATURALS, LA FLORA I LA FAUNA
1.2.1. Conservar i recuperar els hàbitats d’interès
1.2.1.1. Conservar i recuperar els hàbitats de ribera
1.2.1.2. Conservar i recuperar les zones humides i els salats
1.2.1.3. Conservar i recuperar els espartars, els siscallars, les timonedes, les brolles, les màquies i els cadequers
1.2.1.4. Conservar i recuperar els boscos d’interès
1.2.2. Conservar i recuperar altres elements de la biodiversitat
1.2.2.1. Establir mecanismes per a la conservació de la flora protegida i d’interès
1.2.2.2. Establir un programa d'investigació i recuperació de flora amenaçada vinculada als sistemes agrícoles de
secà
1.2.2.3. Inventariar i conservar els arbres singulars
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1.2.2.4. Afavorir la conservació d’amfibis i rèptils
1.2.2.5. Fomentar la conservació dels peixos autòctons
1.2.2.6. Millorar el coneixement i afavorir la conservació dels quiròpters

1.3. AMPLIAR EL CONEIXEMENT TÈCNIC I CIENTÍFIC
1.3.1. Fomentar la investigació i el seguiment sobre el funcionament ecològic dels agroecosisitemes
pseudoestèpics
1.3.1.1. Aprofundir en el coneixement dels condicionants ecològics de les espècies d’ocells d’interès (amb factors
ecològics més enllà de la tipologia i estructura de les cobertes del sòl), en el seguiment de la seva
evolució i en la resposta de les mesures aplicades
1.3.1.2. Aprofundir en el coneixement de la biodiversitat associada als sistemes agrícoles de secà i a la plana de
Lleida en el seu conjunt, i en la resposta a diferents tècniques agronòmiques
1.3.1.3. Estudiar possibles pràctiques agronòmiques rendibles, en secà o en algun règim de regadiu, i
compatibles amb els ocells i la biodiversitat, mitjançant proves-pilot
1.3.1.4. Augmentar el coneixement sobre la flora fúngica i la flora criptogàmica en general
1.3.1.5. Augmentar el coneixement de la fauna invertebrada dels espais estèpics
1.3.2. Fomentar el seguiment i la investigació sobre les zones humides dels ENP de la Plana de Lleida
1.3.2.1. Aprofundir en l’estudi dels condicionants ecològics del canyissar d’Utxesa i altres zones humides com a
hàbitats per hostatjar espècies d’interès
1.3.2.2. Assajar millores pels canyissars i altres zones humides (endorreiques, salats...)
1.3.3. Fomentar la conservació i recuperació del coneixement tradicional associat als ENP de la Plana de
Lleida
1.3.4. Implantar programes específics de difusió i divulgació dels valors naturals i dels ocells en el territori
1.3.4.1. Mantenir i millorar la divulgació vinculada als projectes d’experimentació i gestió actuals i futurs
1.3.4.2. Dissenyar i promocionar un programa d’actuacions de difusió i de material divulgatiu del conjunt de valors
que alberguen els espais estèpics de la plana de Lleida i les activitats que s’hi poden desenvolupar
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2. ORDENAR LES ACTIVITATS SOCIOECONÒMIQUES DE MANERA COMPATIBLE AMB ELS OBJECTIUS DE
CONSERVACIÓ

2.1. ESTABLIR UN MODEL AGRÍCOLA I RAMADER RENDIBLE I DE FOMENT DE LA BIODIVERSITAT
2.1.1. Fomentar l’especialització dels sistemes agrícoles de secà i promoure incentius per a les activitats que
fomentin la biodivesitat
2.1.1.1. Fomentar una transformació del sistema productiu de secà cap a sistemes més eficients, amb mesures
de producció integrada i agricultura de conservació, amb rendiments més estables i disminució de costos
2.1.1.2. Reforçar el sistema d’assessorament, formació i de transferència de tecnologia àgil i proper als agricultors
amb especial atenció als sistemes agrícoles de secà
2.1.1.3. Establir un sistema contractual entre l’agricultor i l’administració per la implementació de mesures
beneficioses per la biodiversitat
2.1.2. Ordenar l’activitat ramadera intensiva i extensiva
2.1.2.1. Ordenar la implantació i la gestió de les activitats ramaderes intensives dins els ENP
2.1.2.2. Fomentar la ramaderia extensiva de manera ordenada com a element de gestió
2.1.3. Fomentar l’apicultura
2.1.4. Promocionar el valor afegit per als productes agraris
2.1.4.1. Posar en valor els productes agrícoles produïts als ENP estudiant els canals de comercialització i la
creació de marques específiques lligades a l’espai protegit
2.1.5. Invertir recursos en estudis sobre la viabilitat de diversos cultius i sistemes productius i la compatibilitat
amb la biodiversitat
2.1.5.1. Fomentar la recerca als espais protegits i orientats a les espècies d’interès per avançar en el
coneixement sobre diversitat de cultius i mesures agrícoles beneficioses pels ocells i altres paràmetres
ambientals (control de l’erosió, disminució de contaminació per nitrats, conservació de l’aigua,
conservació de flora arvense d’interès, potenciació de la fauna invertebrada...) tot aplicant l’experiència ja
assolida.
2.1.5.2. Estudiar les conseqüències de cultivar diverses tipologies de conreus llenyosos sobre la biodiversitat dels
espais.

2.2. ORDENACIÓ D’ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I INFRAESTRUCTURES
2.2.1. Ordenar les activitats extractives
2.2.1.1. Establir mesures normatives específiques per a la implantació d’activitats extractives i l’ampliació de les
existents
2.2.1.2. Aprofitar la restauració de les zones amb activitats extractives per aconseguir hàbitats d’interès i
apropiats per a les espècies estèpiques i de baix impacte paisatgístic
2.2.2. Ordenar les instal·lacions i activitats industrials i de transport i producció energètica
2.2.2.1. Establir criteris normatius i d’ordenació de la implantació de noves activitats de producció energètica
2.2.2.2. Estudiar els punts negres de les infraestructures envers el seu impacte sobre la fauna
2.2.2.3. Establir criteris específics per l’adaptació de les infraestructures de transport d’energia elèctrica
preexistents i criteris de disseny per noves implantacions
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2.2.3. Integració de les infraestructures de comunicació actuals i regulació dels projectes d’adequació o nous
traçats futurs
2.2.4. Adequar el planejament urbanístic municipal a la realitat normativa dels ENP
2.2.5. Ordenar les concessions d’aigua dins els ENP
2.2.6. Ordenar la pesca esportiva dins els ENP
2.2.7. Ordenar les activitats aeroportuàries i relacionades dins els ENP
2.2.8. Ordenar les activitats silvícoles, les roturacions i les rompudes
2.2.9. Ordenar les activitats de gestió de residus i reduir el seu impacte
2.2.9.1. Reduir l’impacte causat sobre els ENP d’activitats de gestió de residus externes a l’espai
2.2.9.2. Ordenar la gestió i funcionament d’activitats de gestió de residus dins els ENP

2.3. POTENCIAR L’ÚS PÚBLIC I LES ACTIVITATS TURÍSTIQUES BASADES EN L’APROFITAMENT DELS VALORS
NATURALS PAISATGÍSTICS, HISTÒRICS I CULTURALS
2.3.1. Promocionar el turisme basat en els valors naturalistes i paisatgístics dels ambients estèpics
2.3.1.1. Implantació un sistema de miradors de paisatge i observatoris per a ocells en punts clau del territori,
partint d’experiències d’altres zones similars
2.3.1.2. Implantar un sistema d’itineraris de coneixement dels valors geològics, la flora i la vegetació estèpica
2.3.1.3. Implantar un sistema d’àrees recreatives amb informació ambiental dins del territori dels ENP
2.3.1.4. Potenciar el turisme ornitològic
2.3.2. Promocionar el turisme basat en els valors històrics i culturals propis dels espais de secà
2.3.2.1. Inventariar i estudiar la possibilitat de posar en valor els jaciments arqueològics i els edificis històrics dins
els ENP
2.3.2.2. Invertir en l’adequació de l’entorn i la senyalització interpretativa de monuments històrics d’interès als
pobles amb territori dins els ENP
2.3.2.3. Inventariar i posar en valor els elements de la Guerra Civil i la memòria històrica dins els ENP
2.3.2.4. Inventariar i posar en valor mitjançant la senyalització i la restauració els elements del patrimoni cultural
tradicional dels ENP (espones, cabanes, abeuradors, pletes, trullets, casetes...)
2.3.3. Dissenyar i implementar un sistema global i coordinat de promoció de l’ús públic pel conjunt d’espais
protegits de la plana de Lleida
2.3.3.1. Dissenyar i implementar un sistema d’itineraris de coneixement del patrimoni geològic, natural,
paisatgístic, històric i cultural dels espais protegits, connectant-lo amb altres camins o itineraris municipals
i supralocals preexistents
2.3.3.2. Establir un sistema de senyalització homogeni i unificat pel conjunt dels ENP
2.3.3.3. Instaurar un sistema de centres d’interpretació integrals sobre el patrimoni geològic, natural, paisatgístic,
històric i cultural dels espais protegits
2.3.3.4. Fomentar la participació activa d’ens locals i associacions i entitats en la recuperació dels valors del
patrimoni i en la promoció del turisme
2.3.3.5. Fomentar la creació d’allotjaments i activitats de turisme rural en els pobles amb territori dins els ENP i en
alguns emplaçaments singulars dins l’espai protegit
2.3.3.6. Fomentar la recuperació d’activitats tradicionals enfocades al turisme i al comerç a petita escala
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2.3.3.7. Facilitar assessorament a les iniciatives locals de desenvolupament turístic i a l’hora de demanar ajuts a
l’administració
2.3.3.8. Dissenyar i promocionar un programa d’actuacions de difusió i de material divulgatiu del conjunt de valors
que alberguen els espais estèpics de la plana de Lleida i les activitats que s’hi poden desenvolupar
2.3.3.9. Regular el trànsit i circulació de vehicles i persones per les zones més sensibles, i senyalitzar-ho
correctament

2.4. DISSENYAR UN PLA ESTRATÈGIC DE FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LA MILLORA DELS SERVEIS ALS
MUNICIPIS SITUATS ALS ENP
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3. ESTABLIR UN MODEL DE GOVERNANÇA I DE GESTIÓ
3.1. DISSENYAR UNA AUTORITAT DE GESTIÓ PARTICIPADA QUE COMBINI L’EXISTÈNCIA I EL FOMENT D’INICIATIVES
LOCALS AMB UN ÒRGAN COMÚ PER LA GLOBALITAT DELS ESPAIS PROTEGITS

3.1.1. Crear els òrgans rectors, gestors i assessors adequats per dotar-se de més capacitat d’actuació en
l’àmbit del Pla
3.1.2. Utilització d’eines diverses per fomentar la participació de la iniciativa local

3.2. COORDINAR LES MESURES COMPENSATÒRIES DELS DIVERSOS PROJECTES QUE ACTUEN SOBRE EL TERRITORI
EN EL FUNCIONAMENT ACTUAL I FUTUR DELS ESPAIS PROTEGITS

3.2.1. Dissenyar els mecanismes de relació amb els propietaris i la continuïtat dels treballs engegats en base a
les mesures compensatòries de la DIA dels diversos projectes de transformació una vegada acabi la
seva vigència temporal
3.2.2. Coordinar les mesures compensatòries en marxa derivades de les DIA dels diversos projectes dins del
funcionament de gestió ordinari de l'espai protegit

3.3. FOMENTAR ELS ACORDS DE CUSTÒDIA AMB PROPIETARIS I GESTORS DINS L’ESPAI NATURAL PROTEGIT
3.3.1. Fomentar els acords de custòdia amb els propietaris d'activitats extractives
3.3.2. Fomentar els acords de custòdia amb propietaris d’infraestructures
3.3.3. Fomentar plans de gestió cinegètica adequats als objectius de conservació d’acord amb les Societats de
Caçadors
3.3.4. Fomentar els acords de custòdia agrària

3.4. FOMENTAR LA GESTIÓ ADEQUADA DE LES FINQUES DE PROPIETAT PÚBLICA
3.4.1. Orientar la gestió de les finques propietat del Govern de la Generalitat cap als objectius de conservació
anteriorment citats
3.4.2. Establir acords amb altres administracions propietàries de finques dins el territori dels ENP per dirigir-ne
la gestió cap als objectius de conservació
3.4.3. Adquirir espais d’especial interès per treure’ls fora del cicle productiu

3.5. FOMENTAR LA INTEGRACIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ESPAI PROTEGIT AMB EL TERRITORI CIRCUMDANT
3.5.1. Estendre fora de l’espai protegit l’aplicació de sistemes contractuals i acords de custòdia
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2. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ
2.1. OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL
Els objectius del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana
de Lleida (en endavant, Pla especial o Pla) es defineixen en el marc de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais
naturals (en endavant Llei 12/1985) i del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural (PEIN). A més cal considerar la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi
ambient i de modificació, entre d’altres de la Llei 12/1985 i d’acord amb la qual la designació de les Zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) o de les Zones Especials de Conservació (ZEC) comporta la inclusió automàtica al
PEIN.
Així mateix, són aplicables les determinacions de la Directiva 92/43/CEE, d’Hàbitats, i la Directiva 2009/147/CEE,
d’Aus pel que fa referència als objectius de conservació dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
També són aplicables a més el Decret 123/1987, de declaració de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons, i el
Decret 23-10-90 de declaració de la Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Utxesa.
Finalment, s’ha tingut en consideració la informació i la diagnosi incloses a tota la documentació del Pla de Gestió.
L’apartat anterior ha enumerat els objectius generals i específics que han emanat de la diagnosi i que donen
resposta tant al Pla de Gestió com al Pla Especial. A continuació, però, s’especifiquen aquells que són més propis
del Pla Especial
2.1.1. OBJECTIUS GENERALS
a)

Preservar i restaurar, quan escaigui, els sistemes naturals dels espais protegits, els valors hidrològics,
geològics, botànics, faunístics i ecològics, els elements d’interès cultural que conté i la integritat del seu
paisatge.

b)

Establir les directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió. Ordenar i regular els usos i les activitats
humanes que es localitzen als espais, per tal que puguin desenvolupar-se de forma compatible amb l’objectiu
anterior.

c)

Establir l’estructura general d’ordenació dels espais naturals protegits

d)

Establir un model de gestió i governança del conjunt dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida
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2.1.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
a)

Establir la delimitació dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida tant pel que determina l’article 8 de
les Normes del PEIN com pel que respecte a la delimitació dels espais de la xarxa Natura 2000 com a ZEPA.
Transcriure sobre cartografia les delimitacions dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida i altres
figures de protecció especial que hi són vigents.

b)

Prevenir l’espai d’aquelles activitats susceptibles d’accelerar els processos erosius naturals i de modificar l’equilibri
dels processos naturals.

c)

Protegir els recursos hídrics i la qualitat de les aigües per a la preservació dels sistemes naturals que en depenen.

d)

Protegir estrictament les zones humides de l’espai i adoptar mesures de manteniment i/o restauració per a la
preservació de llacunes, basses, canyissars, salats i cursos d’aigua.

e)

Evitar o minimitzar la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de l’espai, i particularment en aquelles àrees que
mantenen una major integritat i naturalitat.

f)

Protegir en particular els ambients amb presència de comunitats naturals d’especial interès, com són els erms on es
donen espartars, llistonars, brolles, timonedes i garrigues amb alta presència d’elements de flora continental
amenaçats o d’interès i que són d’especial trascendència per la conservació de les aus estèpiques, les brolles
gipsícoles, els hàbitats de totes les zones humides actuals, especialment els salats i els boscos de ribera.

g)

Protegir les espècies i les poblacions de flora i fauna de l’espai, especialment aquelles que tenen un caràcter
endèmic, o que estan amenaçades en el conjunt de l’espai. En aquest sentit, resulta especialment important la
protecció, conservació i recuperació de les espècies d’aus estèpiques vulnerables o en perill d’extinció existents a
l’espai: terrerola vulgar, calàndria, sisó, gaig blau, xoriguer petit, trenca, xurra i ganga, a més d’aus rapinyaires
amenaçades que utilitzen aquests espais com àrees de dispersió de juvenils (com és el cas de l’àguila cuabarrada) i
d’aus vulnerables o en perill lligades als canyissars i zones humides d’aquests espais, com són l’arpella, la boscarla
mostatxuda, el picampall i la mallerenga de bigotis.

h)

Potenciar les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’espai en aquelles zones que han patit afectacions recents
o que han estat substituïdes per comunitats o espècies no pròpies de la zona.

i)

Protegir el paisatge de l’espai i regular les infraestructures i/o instal·lacions que el puguin afectar visualment o
malmetre el seu valor.

j)

Regular el trànsit de vehicles per l’espai i les actuacions en camins i pistes que discorrin dins l’espai.

k)

Establir directrius per a l’aprofitament dels recursos naturals, que facin compatible la conservació dels sistemes
naturals amb els aprofitaments tradicionals, en particular l’activitat agrícola, ramadera, forestal, pesquera i
cinegètica. És especialment important recordar i remarcar la importància cabal de l’activitat agrícola i de la
ramaderia extensiva pel manteniment d’un mosaic territorial basat en els conreus tradicionals de secà,
majoritàriament herbacis, i els seus guarets, com la trama territorial essencial pel manteniment de les espècies
d’interès explicades a l’apartat h).

l)

Establir directrius en relació a l’activitat socioeconòmica tradicional, per tal que pugui desenvolupar-se de manera
sostenible. Establir un marc de referència perquè les infraestructures i serveis destinats a la població local puguin
desenvolupar-se de manera compatible amb la conservació global de l’espai natural, i puguin repercutir positivament
en la millora de la qualitat de vida.

m) Ordenar l’accés públic i les activitats educacionals, de lleure i turístiques que es desenvolupen a l’espai, per tal que
siguin compatibles amb la seva conservació global.
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2.2.. ÀMBIT DE L’ESPAI
L’àmbit territorial dels Espais Naturals de la Plana de Lleida s’inclouen en cinc comarques lleidatanes (el Segrià, la
Noguera, l’Urgell, la Segarra, el Pla d’Urgell i les Garrigues), incorporant un arc de territoris essencialment no
transformats pels regadius que mantenen les darreres mostres d’agroecosistemes subestèpics del país, que
inclouen camps herbacis i arboris de secà, guarets, erms, herbassars, espartars, llistonars, brolles, timonedes,
garrigues i petits retalls de masses forestals arbrades (pinedes de pi blanc, carrascars i rouredes), així com algunes
zones humides amb canyissars i/o vegetació halòfila força interessant. Incorpora també el complex sistema
d’embassaments d’Utxesa, generat a partir del canal de Seròs.
L’àmbit de planificació i protecció coincideix, doncs, amb 9 Espais Naturals Protegits incorporats a la Xarxa Natura
2000 que es corresponen amb 11 espais inclosos al PEIN
Taula 1. Relació de les delimitacions dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
NOM DE L’ESPAI
PEIN
Secans de Mas de
Sí
Melons – Alfés
Secans del Segrià i
Utxesa*
Sí
Secans de La Noguera Sí
Anglesola –
Vilagrassa
Sí
Granyena
Sí
Bellmunt – Almenara
Sí
Plans de la Unilla
Sí
Plans de Sió
Sí
Secans de Belianes –
Preixana
Superfície total

Sí

SUP. PEIN

CODI ZEPA

SUP. ZEPA

CODI LIC

SUP. LIC

7.618,60

ES0000021

7.618,60

ES5130040

6.422,90

7.727,30
8.960,40

ES0000480
ES5130021

7.727,30
8.960,40

ES5130038
ES5130021

3.792,90
8.960,40

1.122,70
6.645,80
4.039,50
988,9
10.382,70

ES0000321
ES0000322
ES0000477
ES5130035
ES0000478

1.122,70
6.645,80
4.039,50
988,9
10.382,70

----ES5130025
ES5130035
ES5130036

3.464,20
988,9
5.289,60

6.521,10
54.007,00

ES0000479

6.521,10
54.007,00

ES5130037

1.924,60
30.843,50

*: aquest espai de la xarxa Natura 2000 engloba tres espais inclosos al PEIN amb els noms de SeròsTossals de Montmeneu, Erms d’Aitona i Utxesa.
D’acord amb la Llei 12/1985, d’espais naturals (article 16), la delimitació definitiva dels espais inclosos en el PEIN es
realitza mitjançant la declaració d’una figura d’especial protecció o bé mitjançant l’aprovació d’un Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge. Així doncs, el present Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge estableix la delimitació definitiva per a cadascun d’aquests espais naturals protegits.
La delimitació definitiva és l’establerta als plànols d’ordenació, a escala 1:10.000, i es descriu a l’Annex 4 de les Normes
del Pla. La superfície terrestre total dels nou espais és de 54.007 ha i la distribució territorial es reflecteix en els quadres
següents:
BELIAN
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ES - PREIXANA

Extensió: 6.521,12ha

Taula 2. Distribució territorial de l’ENP dels Secans de Belianes - Preixana

Municipis pertanyents
Arbeca

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

846,06

12,97

14,50

1.320,80

20,25

84,18

656,76

10,07

18,78

0,85

0,01

0,03

Preixana

1.730,21

26,53

80,40

Sant Martí de Riucorb

1.188,90

18,23

34,07

59,33

0,91

0,67

9,16

0,14

0,26

Vilagrassa

525,25

8,05

26,43

Vilanova de Bellpuig

183,80

2,82

13,15

Belianes
Bellpuig
Maldà

Tàrrega
Verdú

Taula 3. Distribució territorial de l’ENP de Granyena

Municipis pertanyents
Cervera

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

496,06 Ha

7,37

8,99

Granyanella

1169,00 Ha

17,38

48,01

Granyena de Segarra

1426,80 Ha

21,21

87,53

Guimerà

269,46 Ha

4,01

10,46

Montoliu de Segarra

222,68 Ha

3,31

7,56

1222,64 Ha

18,18

99,24

77,75 Ha

1,16

0,48

1011,63 Ha

15,04

11,45

830,99 Ha

12,35

23,22

Montornès de Segarra
Ribera d’Ondara
Tàrrega
Verdú

Taula 4. Distribució territorial de l’ENP d’Anglesola-Vilagrassa

Municipis pertanyents

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

Anglesola

467,06 Ha

41,60

19,85

Tàrrega

142,96 Ha

12,73

1,62

Vilagrassa

512,64 Ha

45,66

25,80
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Taula 5. Distribució territorial de l’ENP dels Secans del Segrià i Utxesa

Municipis pertanyents

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

Aitona

1.821,97 Ha

22,89

27,23

Alcanó

281,39 Ha

3,53

13,38

Alfés

11,47 Ha

0,14

0,36

Llardecans

33,10 Ha

0,42

0,50

Sarroca de Lleida

1.919,67 Ha

24,11

45,51

Seròs

2.632,17 Ha

33,06

30,70

2,90 Ha

0,04

0,23

Torres de Segre

735,55 Ha

9,24

14,53

La Granja d’Escarp

523,18 Ha

6,57

13,59

Sunyer

Taula 6. Distribució territorial de l’ENP dels Secans de Mas de Melons – Alfés

Municipis pertanyents
Albatàrrec

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

12,31 Ha

0,16

1,18

6,65 Ha

0,09

0,32

Alfés

1.691,58 Ha

22,21

52,96

Artesa de Lleida

1.147,90 Ha

15,07

47,95

844,85 Ha

11,09

82,75

Castelldans

1.929,38 Ha

25,33

29,64

Lleida

1.508,80 Ha

19,81

7,11

95,61 Ha

1,26

7,64

378,44 Ha

4,97

21,61

Alcanó

Aspa

Puigverd de Lleida
El Cogul

Taula 7. Distribució territorial de l’ENP Plans de Sió

Municipis pertanyents

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

Agramunt

257,00 Ha

2,38

1,61

Barbens

47,54 Ha

0,44

3,14

227,28 Ha

2,11

2,63

2.380,41 Ha

22,08

90,54

Oliola
Ossó de Sió
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544,84 Ha

5,05

32,05

7,27 Ha

0,07

0,96

Tornabous

350,31 Ha

3,25

14,49

Torrefeta i Florejacs

844,44 Ha

7,83

4,75

2.447,75 Ha

22,71

27,70

2,58 Ha

0,02

0,13

3.669,32 Ha

34,04

65,65

Tarroja de Segarra

Tàrrega
Vilagrassa
Els Plans de Sió

Taula 8. Distribució territorial de l’ENP Secans de la Noguera

Municipis pertanyents

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

Algerri

2.895,00 Ha

32,31

53,30

Balaguer

1.856,76 Ha

20,72

16,20

183,77 Ha

2,05

0,58

2.447,35 Ha

27,31

46,51

234,03 Ha

2,61

8,62

6,11 Ha

0,07

0,30

1.336,15 Ha

14,91

4,91

1,18 Ha

0,01

0,01

Camarasa
Castelló de Farfanya
Ivars de Noguera
Menàrguens
Os de Balaguer
Les Avellanes i Santa Linya

Taula 9. Distribució territorial de l’ENP Bellmunt-Almenara

Municipis pertanyents

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

Agramunt

914,16 Ha

22,63

5,74

Balaguer

88,51 Ha

2,19

0,77

Bellcaire d’Urgell

204,82 Ha

5,07

6,53

Bellmunt d’Urgell

37,76 Ha

0,93

7,39

250,92 Ha

6,21

7,92

95,88 Ha

2,37

2,45

Montgai

1.080,43 Ha

26,75

37,33

Penelles

60,15 Ha

1,49

2,36

Preixens

369,57 Ha

9,15

12,89

La Sentiu de Sió

937,28 Ha

23,20

31,64

Castellserà
Cubells
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Taula 10. Distribució territorial de l’ENP Plans de la Unilla

Municipis pertanyents

Superfície d’ENP

% total d’ENP

Superfície municipal

inclosa al municipi

en el municipi

considerada ENP (%)

Almenar

674,74 Ha

68,25

10,13

Alguaire

313,82 Ha

31,75

6,26

2.3. DETERMINACIONS PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE
2.3.1. RÈGIM URBANÍSTIC
D’acord amb l’article 13 de les Normes del PEIN, en els seus espais s’aplica preventivament el règim del sòl no
urbanitzable, fixat pels articles 127 i 128.1 del Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística de
l’any 1990 (Decret legislatiu 1/1990). Aquest règim és congruent de forma genèrica amb l’establert pels diversos
planejaments urbanístics dels municipis afectats, tot i que la darrera ampliació de la Xarxa Natura 2000 en el àmbit que
ens ocupa (setembre de 2009) ha superat bona part del planejament urbanístic dels municipis i les determinacions també
del Pla Territorial Parcial de Ponent.
Posteriorment a l’aprovació de la Llei 12/1985 d’espais naturals, es va aprovar la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, reformada de nou amb la Llei 10/2004, de 24 de desembre. El 3 d’agost de 2010, es va aprovar el nou
Text refós de la legislació urbanística (Decret legislatiu 1/2010). D’acord amb el nou text refós, el règim aplicable al
sòl no urbanitzable està determinat en el seus articles 32, 47 i següents. També cal tenir en compte la legislació
estatal de caràcter bàsic en matèria de règim del sòl i valoracions.
Tanmateix, la Llei 2/2002, d’urbanisme fa algunes precisions que convé destacar. Segons l’article 32.a, constitueixen
el sòl no urbanitzable els terrenys que els plans d’ordenació urbanística municipals han classificat així per raó de
l’existència d’un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial o pel planejament territorial, el valor
agrícola dels terrenys, la inadequació per al desenvolupament urbà, entre d’altres factors.
Als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida és d’aplicació el primer factor esmentat, atesa la naturalesa dels
terrenys com espai natural protegit inclòs a la Xarxa Natura 2000. Per tant, seguint l’article 32.de l’esmentat Decret
legislatiu, a l’espai s’aplicarà el règim de sòl no urbanitzable per raó d’ “un règim especial de protecció aplicat per la
legislació sectorial i pel planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat
o la conveniència d’evitar la transformació dels terrenys per a protegir-ne l’interès connector, natural, agrari,
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paisatgístic, forestal o d’un altre tipus”. Aquest règim del sòl no urbanitzable és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del
Pla, amb independència de la classificació i la qualificació del sòl en el planejament urbanístic vigent.
Tenint en compte això, els plans d’ordenació urbanística municipal hauran de classificar com a sòl no urbanitzable
per raó de la incompatibilitat amb llur transformació, l’àmbit dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
definit en el present Pla especial, atès que s’hi aplica un règim especial de protecció, que deriva de la Llei 12/1985,
d’espais naturals i la normativa concordant.
Tot i això, d’acord amb l’article 13.1 de les normes del PEIN, es determina que els espais inclosos dins l’àmbit de l’espai
protegit que en el seu cas el planejament municipal pugui qualificar com a espais lliures o zona verda, en cap cas no
podran ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa d’espai natural.
El Pla especial estableix doncs una regulació congruent amb el règim del sòl no urbanitzable, per bé que complementa el
planejament urbanístic existent i concreta les possibilitats d’ús i edificació, les condicions d’obertura de pistes, regulació
d’usos i aprofitaments, etc.

2.3.2. CRITERIS GENERALS D’ORDENACIÓ
Pel que fa a les normes d’ordenació de caràcter general, aquestes són d’aplicació al conjunt dels espais delimitats
definitivament. No obstant, aquesta ordenació general es complementa amb la regulació específica per a cada una
de les zones definides al Capítol III de les Normes. Aquestes, tenen en compte les seves característiques
específiques, a més del règim derivat de les figures de protecció especial existents (Reserva Natural Parcial de Mas
de Melons i Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Utxesa).
2.3.3. ZONIFICACIÓ
En el Pla especial es determinen un conjunt de zones amb la seva regulació específica corresponent d’acord amb les
seves característiques. En aquest sentit, cal tenir en compte les figures de protecció del vigents (la Reserva natural
parcial i la Reserva Natural de Fauna Salvatge, amb el seu règim específic com a espais naturals de protecció especial).
En aquest sentit, s’ha considerat necessari reflectir els límits d’aquestes figures en els plànols d’ordenació del Pla.
Dins de l’àmbit dels diferents espais, a efectes del Pla especial es distingeixen les sis zones següents:

-

Zona de reserva (clau 1), amb una subzonificació (subzona a, subzona 2), per la zona d’Utxesa

-

Zona d’agroecosistema estèpic (clau 2)

-

Zona agrícola de Torreribera (clau 3)

-

Zona forestal (clau 4)

-

Zona de foment d’equipaments i ús públic (clau 5)
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Zona d’ordenació específica (clau 6)

En resum, la ordenació del Pla especial estableix 6 zones tal com es reflecteix a la taula 11, amb la regulació específica
corresponent per a cada una d’elles d’acord amb les Normes (articles 36 a 42) i amb la definició en un cas de dos
subzones (a i 2) dins d’un dels àmbits de la clau I.
Taula11: Quadre resum de les zones
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

-

Zona de reserva (clau 1) amb una subzonificació (subzona a, subzona 2), per la zona d’Utxesa

-

Zona d’agroecosistema estèpic (clau 2)

-

Zona agrícola de Torreribera (clau 3)

-

Zona forestal (clau 4)

-

Zona de foment d’equipaments d’ús públic (clau 5)

-

Zona d’ordenació específica (clau 6)

2.3.4. ZONIFICACIÓ DE L’ESPAI
La zona de reserva (clau 1) és l’àrea amb un major nivell de protecció. Coincideix amb l’àmbit de la Reserva natural
parcial de Mas de Melons, la Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Utxesa i les zones humides incorporades a
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya existents dins l’àmbit del Pla. El fet d’incorporar les zones humides dins
d’aquest àmbit de major protecció deriva de la singularitat d’aquests ambients dins uns Espais Naturals Protegits
dominats per ecosistemes de secà i per la concentració a les mateixes d’espècies i hàbitats força interessants i
singulars. Per tant, la delimitació de la zona coincideix amb la del conjunt dels àmbits de protecció especial establerts
existents i els decrets de declaració corresponents.
A les àrees de reserva, els usos públics s’han de desenvolupar d’acord amb els objectius de preservació estricta dels
sistemes naturals, la diversitat biològica i el paisatge. Es determina l’obligació d’accedir-hi estrictament pels camins,
itineraris assenyalats per tal d’assolir un ús públic adequat i compatible amb les necessitats de protecció de les reserves.
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La zona d’agroecosistema estèpic (clau 2), juntament amb la zona agrícola de Torreribera (clau 3), apleguen la
major part de l’espai on predominen els usos agraris. La distinció entre les zones 2 i 3 respon al fet que la zona 3
correspon a un àmbit geogràficament diferenciat i amb característiques agronòmiques força singulars, corresponents
a la finca de Torreribera (municipi de Lleida) i on els objectius de conservació estan dirigits bàsicament a la
preservació d’una espècie, la trenca (Lanius minor). Per la distinció entre les zones 2 i 4, s’ha tingut en compte el
Mapa de sòls de Catalunya e. 1:25.000 del Departament d’Agricultura1, Alimentació i Acció Rural, i els
ortofotomapes 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de manera que a la Zona d’agroecosistema estèpic
s’inclouen els terrenys de l’espai que presenten un mosaic marcat per la predominància agrària, majoritàriament
amb conreus tradicionals herbacis de secà (tot i que hi ha algunes zones amb regs històrics hivernals) i en menor
mesura conreus arboris de secà (ametller, olivera i en molt menor mesura vinya) i algunes zones de fruiters en
regadiu, que incorporen a la seva matriu zones amb guarets i erms – sovint als vessants o cims de vallades i tossals
– que tenen hàbitats herbacis, subarbustius i arbustius. Es tracta del paisatge subestèpic essencial que, amb les
diverses variants de cada un dels Espais Naturals Protegits, proporciona i incorpora els valors paisatgístics, botànics
i faunístics propis d’aquests ecosistemes extrems de la Vall de l’Ebre i en els quals la vegetació natural existent
difícilment pot deslligar-se de l’activitat agroramadera tradicional.
Dins la zona d’agroecosistema estèpic (clau 2), es preveu una gestió diferenciada pel que fa als sistemes naturals i
seminaturals propis dels diversos usos existents: conreus herbacis – incloent els importantíssims guarets de
conservació – conreus llenyosos i vegetació natural i seminatural, amb especial atenció als erms herbacis adequats
per la nidificació o per altres moments claus del cicle vital de les espècies d’aus amenaçades i en perill que habiten
en aquest espai, i també amb els ecosistemes de matollars o brolles gipsícoles, que tenen en aquests espais la
representació majoritària a nivell del país. El Pla de Gestió defineix en aquest àmbit mesures prioritàries de foment
amb l’objectiu de millorar l’aptitud de la trama de l’agroecosistema per afavorir les espècies d’aus d’interès, així com
fomentar la competitivitat de les pròpies activitats i conservar i millorar els diversos hàbitats naturals o seminaturals
associats (els espartars, els llistonars, les brolles, les timonedes, les garrigues, els marges dels conreus).
La zona agrícola de Torreribera (clau 3), permet diferenciar l’ordenació i la gestió d’un sector que,
agronòmicament, no té gaire a veure amb la resta de les zones agrícoles del Pla i que té com objectiu principal
mantenir i millorar l’aptitud de l’hàbitat per una espècie en concret, la trenca. Els objectius bàsics en aquesta zona
són mantenir el tipus d’agricultura que s’està practicant a l’activitat i l’estructura d’arbredes de gran port que permet
la nidificació de la trenca.
La zona forestal (clau 4) aplega la resta de l’espai protegit, caracteritzada pel predomini de les masses forestals
arbrades (pinedes, carrascars i rouredes) amb una trama agrícola intersticial molt minsa. Es tracta d’espais amb
elevats valors naturals i importants criteris de singularitat dins els Espais Naturals Protegits, però que no tenen
incidència especial sobre la conservació de les espècies d’aus estèpiques. D’acord amb el Pla de Gestió es
fomenten millores en la gestió silvícola, de prevenció d’incendis, de millora dels hàbitats i de conservació del
paisatge.
1 El Mapa de sòls (1:25.000) és un projecte impulsat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural executat conjuntament amb altres organismes (consells comarcals, comunitats
de regants, DO, ajuntaments, etc).
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La zona de foment d’equipaments d’ús públic (clau 5) integra a efectes d’aquest Pla especial, tres emplaçaments
singulars existents dins l’àmbit del Pla i que corresponen a nuclis urbans abandonats: el poble de la Figuera al terme
municipal d’Algerri, el poble de Conill al terme municipal de Tàrrega i l’antic campament o poblat de FECSA al terme
municipal de Torres de Segre. Aquests emplaçaments permeten, de forma compatible amb els objectius de
conservació de la biodiversitat, la reconstrucció de part de les seves edificacions i infrastructura per destinar-les a
activitats d’ús públic lligats amb els objectius dels Espais Naturals Protegits.
La zona d’ordenació específica (clau 6) integra dues zones industrials consolidades existents al marge de la
carretera C.242 de Maials a Seròs i unes zones d’urbanitzacions consolidades a la vora de l’embassament
d’Utxesa. Dins d’aquesta clau regeixen les previsions derivades dels documents urbanístics d’ordenació dels
mateixos així com les normes de caràcter general del Pla.
Tot i no constituir una zona, per als àmbits fluvials i vores dels recs, sèquies i cursos d’aigua de l’espai, es proposa
una protecció específica i una regulació d’usos i activitats particular, tot considerant els seus marges i la vegetació de
ribera associada. Aquests àmbits es distribueixen arreu de l’espai, sovint en forma d’una densa xarxa. A aquests efectes
s’ha considerat més convenient establir una norma general inclosa en el capítol 3 relativa a la protecció dels cursos
d’aigua que serà aplicable en aquests ambients, indistintament de la zona on es trobin.

2.3.5. NORMES APLICABLES EN L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL
En l’àmbit global del Pla especial, es proposen unes normes d’ordenació, protecció i prevenció de caràcter general,
que són necessàries per assolir els objectius del Pla en l’àmbit de la totalitat dels Espais Naturals Protegits de la
Plana de Lleida. A més, caldrà tenir en compte la regulació pròpia de cada zona inclosa en el capítol 3.
S’estableix una protecció de caràcter general del paisatge (article 7), que se suma a les normes establertes a aquest
efecte pel Pla Territorial Parcial de Ponent, aprovat definitivament el 24 de juliol de 2007. Així es determina que la
totalitat de l’àmbit del Pla té la consideració de paisatge obert, a efectes de l’aplicació de l’article 7.1 de la Llei
12/1985. En conseqüència no es permeten instal·lacions que limitin el camp visual per a la contemplació de les
belleses naturals, trenquin l’harmonia del paisatge o desfigurin les perspectives, com ara cartells de propaganda o
elements similars.

2.3.5.1. Usos incompatibles

D’acord amb la legislació urbanística en el sòl no urbanitzable s’hi poden desenvolupar activitats i equipaments
d’interès públic en els supòsits previstos expressament. També s’hi admeten construccions pròpies de les activitats
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agràries, les construccions vinculades a les obres públiques, entre d’altres usos propis del medi rural. En tot cas,
s’han de respectar sempre les incompatibilitats derivades de l’existència d’uns règims de protecció derivats de la
normativa urbanística i sectorial aplicable. A aquests efectes, en el Pla especial es relacionen expressament un
conjunt d’usos i activitats que tenen la consideració d’incompatibles en l’àmbit de l’espai (art. 9 de les Normes). Cal
assenyalar que aquesta relació s’amplia en algunes de les zones, amb nous supòsits d’incompatibilitat, atesa la
seva major exigència de protecció.
2.3.5.2. Condicions generals d’edificació
Si bé la regulació de l’edificació (article 10) es completa per a cada zona, en el capítol II s’inclouen condicionants de
caràcter general, que resulten necessaris per aplicar correctament la regulació zonal, tot tenint en compte el règim
establert pel sòl no urbanitzable a la legislació urbanística i al Pla Territorial Parcial de Ponent. A les Normes del Pla es
referencien els supòsits on s’admet l’ampliació de les edificacions existents o noves edificacions annexes destinades a
l’ampliació de les explotacions agràries existents o els equipaments dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida.
Es referencien les condicions que han de concórrer per a poder autoritzar construccions auxiliars agrícoles o la
reconstrucció dels masos en estat ruïnós, sempre prenent com a referència les determinacions de la legislació
urbanística existent (Text Refós de la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament, Pla Territorial Parcial de Ponent, normes
urbanístiques municipals).
Quant a les tanques (article 11), es distingeixen les dimensions i les modalitats admeses en general, com ara les
formades amb elements vegetals autòctons, pedra o tradicionals de la ramaderia, garantint sempre la seva compatibilitat
amb el moviment de la fauna silvestre. També es defineixen els casos on altres alternatives són possibles, atenent a
necessitats específiques en relació amb la protecció o la funcionalitat de determinades edificacions o instal·lacions, i es
tenen en compte les característiques particulars de les zones de foment dels equipaments i ús públic als nuclis urbans
tradicionals.
En tot cas, és important assenyalar que les regulacions establertes pel Pla especial s’han d’entendre sempre sense
perjudici de les determinacions més restrictives que puguin haver-se establert d’acord amb el planejament territorial i
urbanístic o la legislació sectorial aplicable.
Per les altres qüestions, la regulació de l’edificació s’estructura d’acord amb la zonificació establerta. Destaca el règim
especial de les zones de reserva (clau 1) on no s’hi admet fer-hi noves construccions d’ocupació permanent, llevat les
que calguin per a desenvolupar les activitats de protecció i millora dels sistemes naturals.

2.3.5.3. Serveis tècnics i infraestructures
El Pla regula la implantació d’infraestructures i serveis tècnics als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
(article 12), establint condicions per tal de minimitzar el seu impacte sobre els sistemes naturals i el paisatge. Es
determinen els supòsits on aquest tipus d’actuacions és admissible, per exemple quan es tracta d’actuacions
imprescindibles per al desenvolupament de les activitats agràries preexistents o per assolir objectius de protecció de
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l’espai, o bé, en casos d’absència d’alternatives en infraestructures col·lectives necessàries per al servei de les
poblacions concernides pel Pla, o bé pel cas que estiguin ja previstes al Pla Territorial Parcial de Ponent. En la zona
clau 1, però, les noves infraestructures no s’admeten, llevat que calguin per al desenvolupament de determinats
usos o activitats.
Pel que fa a les infraestructures, instal·lacions i serveis tècnics existents amb anterioritat a l’aprovació inicial del Pla,
s’inclouen disposicions per a les actuacions de manteniment, millora o reforma. Les obres s’han de desenvolupar en
els terrenys ja ocupats per les infraestructures o instal·lacions o en les zones d’afecció establertes legalment. Així
mateix han de preveure les mesures de restauració de les àrees alterades si és el cas.
S’estableixen també mesures específiques per la xarxa elèctrica de transport aeri (article 13), donada la
vulnerabilitat d’algunes de les espècies prioritàries de conservació dins els Espais Naturals Protegits a la col·lisió i
electrocució. Es determina condicions concretes per les línies de nova implantació que, en tot cas, no es podran
situar dins les zones de reserva o per a la millora de les existents.
2.3.5.4. Aprofitaments dels recursos naturals
El Pla especial ordena els aprofitaments dels recursos naturals amb l’objectiu de fer-los compatibles amb els objectius de
conservació dels valors de l’espai. A la secció 3 de les Normes s’estableixen normes generals que afecten els usos
següents:

-

Aprofitaments d’aigua i infraestructures hidràuliques (article 14)

-

Usos i activitats agrícoles (article 15)

-

Usos i activitats ramaderes (article 16)

-

Usos i activitats forestals (article 17)

-

Usos i activitats cinegètiques (article 18)

-

Usos i activitats de recol·lecció (article 19)

-

Pesca esportiva continental (article 20)

-

Activitats extractives (article 21)

En general aquestes activitats s’entenen com a admeses, però s’estableixen algunes regulacions específiques en
cadascuna de les zones que el Pla estableix o bé en alguns dels Espais Naturals Protegits que conformen l’àmbit
d’ordenació.
a)

Aprofitaments d’aigua

Pel que fa a la gestió dels cursos superficials, les aigües subterrànies i la dinàmica hidrogeològica, entre d’altres
precaucions, es determina expressament que a les extraccions preexistents actuals i a les noves concessions s’ha de
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garantir la permanència de cabals superficials aigües avall i l’absència d’alteracions substancial del règim hidrològic i de
la salinitat a les zones humides existents als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. També es determinen
prescripcions per les basses de reg, tant sobre el seu emplaçament (que no ha d’afectar vegetació natural herbàcia o
subarbustiva d’interès pels hàbitats i espècies considerats d’atenció especial pel Pla) com per les seves característiques,
que hauran de garantir l’accessibilitat d’entrada i sortida a les espècies d’interès.
b)

Activitats agrícoles i ramaderes

En general, s’admet i es fomenta el manteniment i millora de les activitats agrícoles i ramaderes, com també la
implantació humana tradicional a l’interior de l’espai, en tant que les zones de conreu són fonamentals per la conservació
de la biodiversitat en el conjunt de l’espai. Així mateix es preserva el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat a l’activitat
agrària.
A totes les zones del Pla s’admeten les activitats agrícoles, per bé que a la zona de reserva (clau 1) aquestes activitats
tenen un règim molt específic. En tot cas, en l’àmbit del l’espai, es promouran i incentivaran les pràctiques agrícoles
basades en els principis de l’agricultura de conservació i la producció integrada, per tal d’aconseguir i mantenir un mosaic
d’usos del sòl adequats per a les espècies de fauna que són objecte prioritari en aquest Pla Especial, així com
aconseguir una major sostenibilitat general en la pràctica agrària. Aquestes mesures passen pel foment de la sembra
directa, el manteniment dels rostolls, la promoció i conservació de guarets de conservació amb unes característiques
concretes quant a mida, distribució, cobertura i alçada de la vegetació, el manteniment i conservació de marges i arbres,
de les construccions agrícoles tradicionals, d’una fertilització controlada i adequada, entre d’altres, tot establint un sistema
contractual que garanteixi i fomenti aquestes pràctiques, tal com es detallen al Pla de Gestió.
La normativa del Pla també determina tota una sèrie de restriccions sobre la pràctica del regadiu dins l’àmbit del Pla. De
manera general, estan prohibides les transformacions a regadiu tot i que amb determinades excepcions. Així mateix, ue
es garanteixen els regs actualment existents dins l’àmbit del Pla, amb la possibilitat que, amb condicions de manteniment
d’un mosaic de conreus i cobertures del sòl adequats, es puguin modernitzar les superfícies situades dins dels àmbits
dels regs històrics hivernals de conreus herbacis. Està permès també el reg de suport amb una dotació de 2500 m3/s als
conreus llenyosos preexistents. Només després de la realització d’una sèrie d’estudis detallats prevists al Pla de Gestió,
es podrà avaluar la possibilitat de realitzar regs de suports a conreus herbacis en el àmbit dels Espais Naturals Protegits
dels Secans de Belianes-Preixana, Anglesola-Vilagrassa, Bellmunt-Almenara i Plans de Sió, així com la dotació plena per
reg de transformació en una franja occidental de l’ENP de Granyena, amb uns condicionants concrets.
A la zona de reserva natural (clau 1) les activitats agràries tenen en tot cas una funció relacionada estrictament amb la
conservació.
Les normes també regulen el procediment i característiques dels processos de concentració parcel·lària així com la
implantació de nous conreus llenyosos (acte subjecte a autorització i amb uns condicionants concrets).
Pel que fa a la ramaderia, aquest ús s’ha de portar a terme de forma que sigui compatible amb la conservació global de
l’espai protegit, tot i que, d’acord amb el Pla, es pot instar a la limitació de la pastura en indrets especialment vulnerables.

Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

Memòria d’ordenació

Igualment, es regula la realització de cremes controlades. S’admeten les activitats ramaderes intensives, d’acord amb
l’actual legislació sectorial i el procediment administratiu per a la seva autorització, tot tenint en compte, en el procediment
d’autorització, la compatibilitat amb la conservació dels valors naturals a la globalitat de l’ENP on s’ubiquin i a l’entorn del
mateix emplaçament, així com l’efecte acumulatiu
c)

Aprofitaments forestals

S’estableixen algunes regulacions específiques per als boscos de ribera (incloent les arbredes alineades al llarg de regs,
sèquies i canals) per tal de garantir la conservació d’aquestes comunitats forestals.
Al mateix temps, es determina la necessitat d’adequar els instruments de planificació forestal a les finques de titularitat
pública per complir els objectius generals de conservació i, específicament, la possibilitat de substituir masses arbrades
sense especial interès ecològic per hàbitats subarbustius i arbustius de major interès, especialment a les zones
d’afloraments de materials guixencs.
També resten prohibides, en l’àmbit del Pla, les rompudes de terrenys forestals que afectin hàbitats d'interès
comunitari, o erms herbacis i arbustius d’importància per a les aus estèpiques (exceptuant les petites intervencions
necessàries per a l’establiment d’activitats apícoles) i les reforestacions i aforestacions arbòries que impliquin una
disminució dels espais oberts i una pèrdua o canvi estructural dels terrenys agrícoles o forestals que puguin afectar
a les espècies d’aus prioritàries

d)

Activitats cinegètiques

L’autorització de la caça en l’àmbit del Pla es vincula a l’existència d’un Pla tècnic d’aprofitament cinegètic que contempli
determinats criteris: limitar la pressió, ordenar l’aprofitament assegurant que aquest sigui sostenible, garantir la
conservació de les espècies cinegètiques autòctones, crear zones de refugi, delimitar zones de seguretat, les
repoblacions cinegètiques amb espècies autòctones amb garanties sanitàries i vocació de futur, etc.
El Pla de Gestió reforça aquesta regulació amb la previsió de mesures de foment per a la millora de la gestió cinegètica a
desenvolupar conjuntament amb les societats de caçadors locals. D’altra banda, l’activitat cinegètica és expressament
prohibida a la clau 1 de l’espai, amb l’excepció del control de determinades espècies cinegètiques (senglar, garsa, etc.)
nocives per a la conservació dels hàbitats i les espècies dels Espais Naturals Protegits que es pretenen protegir o que
generen danys a l’agricultura.
e)

Pesca continental
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El pla tècnic de gestió piscícola de l’embassament d’Utxesa (únic àmbit en el qual, en una zona delimitada, es
permet aquesta activitat) ha de preveure mecanismes per compatibilitzar la pràctica de la pesca esportiva amb la
conservació de les espècies d’interès comunitari que respectin els seus períodes de màxima sensibilitat, i potenciïn
les poblacions de peixos autòctons.
f)

Activitats extractives

Es permeten les activitats extractives en funcionament i es fixen tota una sèrie de criteris que han de complir per a
l’ampliació de les mateixes, així com l’aplicació de mesures compensatòries, tot cercant la màxima integració
d’aquestes activitats en l’espai natural protegit i la recreació d’hàbitats aptes per a les espècies de major interès. Així
mateix es marca un màxim d’ocupació de les activitats extractives per a cadascun dels espais.

2.3.5.5. Xarxa viària, trànsit motoritzat i senyalització

Els objectius bàsics que el Pla es proposa són els següents:
a)

L’ordenació de la xarxa viària com a element físic del territori

b)

La regulació de l’accés motoritzat als Espais Naturals Protegits i l’ordenació de l’ús públic que se’n deriva.

D’acord amb el Pla especial (article 22) , es restringeix l’obertura de nous trams de xarxa viària: aquesta possibilitat es
reserva a supòsits relacionats amb les activitats agràries o forestals, els serveis i equipaments públics i les iniciatives, de
millora ambiental i restauració dels sistemes naturals i del paisatge o d’ordenació de l’ús públic, o bé aquelles
infraestructures previstes al Pla Territorial Parcial de Ponent. Pel que fa a la xarxa viària existent es posen condicions per
al seu manteniment, conservació o millora.
La circulació motoritzada es regula (article 23) a partir d’allò establert per la Llei 9/1995, de 27 de juliol, i el Decret
166/1988 que regulen l’accés motoritzat al medi natural, alhora que es completen les seves determinacions. A
aquests efectes es defineix la xarxa viària bàsica del Pla, en la qual, en general, s’admet la circulació motoritzada
sense altres restriccions que la legislació esmenta. En la resta dels vials només s’admet la circulació motoritzada en
els casos definits expressament a les normes: accés dels particulars a llurs finques, serveis públics, etc.). La
realització de proves i competicions esportives amb vehicles motoritzats resta prohibida en l’àmbit de l’espai.
Tampoc s’admet l’establiment de circuits o d’àrees per a la pràctica d’aquestes activitats.
Es regula també la senyalització i publicitat associada a la xarxa viària (article 24) determinant la possibilitat
d’instal·lar senyals de caràcter orientador o informatiu necessàries per desenvolupar les activitats admeses a l’espai
i previstes al Pla de Gestió, excloent les senyals publicitàries. Es determina que la modalitat de senyals han de
seguir les prescripcions del Manual Tècnic de Senyalització dels Espais Naturals Protegits, excloent-ne el tram del
Camí Natural del Riu i el Camí Natural d’Utxesa ja senyalitzats
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2.3.5.6. Ús públic, activitats esportives i recreatives

L’ordenació de l’ús públic (article 25) cerca la distribució adequada dels visitants. Amb aquest objectiu es facilita l’ús de
determinades zones (clau 5 de la zonificació), la qual cosa permet evitar freqüentació excessiva en d’altres punts
ambientalment més sensibles. A tal efecte s’estableix una xarxa viària bàsica, on l’accés motoritzat no és restringeix a
priori i es regula d’acord amb la legislació aplicable pel que fa a l’accés del medi natural. A l’entorn d’aquesta xarxa
anomenada bàsica a efectes del Pla especial, se situen els equipaments públics de l’espai protegit.
Les activitats esportives i recreatives (article 26) es relacionen amb l’ús dels espais naturals protegits. En aquest sentit,
les normes del Pla estableixen algunes limitacions i preveuen l’obligació de comptar amb l’autorització prèvia per a
desenvolupar determinats supòsits. L’organització de pràctiques comercialitzades esportives, d’aventura o de lleure,
estan subjectes a una autorització prèvia per part de l’òrgan gestor. Mitjançant l’autorització esmentada es poden establir
condicions d’acord amb els objectius de protecció del Pla. No s’admeten en l’àmbit de l’espai l’aterratge i enlairament de
qualsevol aparell de navegació aèria exceptuant els supòsits vinculats a la gestió pública de l’espai protegit i dels casos
d’emergència, així com la pràctica de qualsevol activitat esportiva fora dels camins i corriols existents.
La regulació general de l’ús públic (article 27) pot ser completada amb la regulació de les zones, tal com succeeix a la
zona de reserva (clau 1). També poden establir-se normes addicionals mitjançant el Pla de gestió dels Espais Naturals
Protegits o d’altres instruments de desenvolupament del Pla especial, o mesures que pugui aplicar directament l’òrgan
gestor.
2.3.5.7. Protecció de les zones humides
Les zones humides són hàbitats d’interès particular en aquests espais naturals protegits, donada la el caràcter
subestèpic i majoritàriament sec d’aquests espais, el que determina que les zones humides existents tinguin
habitualment nivells de salinitat variables, a vegades elevats, lligats a fenòmens endorreics, el que permet
l’existència d’hàbitats d’interès prioritari i espècies de flora protegides i amenaçades. Al mateix temps, existeixen
espècies d’aus vulnerables i en perill que tenen a les zones humides dins els ENP algunes de les millors poblacions
de Catalunya. Alhora són les zones sensibles respecte gran part dels impactes i les problemàtiques de l’espai a
causa de la seva fragilitat, condicionada per les alteracions de la dinàmica hidrogeològica general, l’alteració de la
qualitat de les aigües superficials i subterrànies, i la roturació dels seus marges. Una part important d’aquests
ambients es concentra a les zones de reserva natural (clau 1) quan estan incorporades a l’Inventari de Zones
Humides de Catalunya, però també se’n poden localitzar a la zona d’agroecosistema estèpic (clau 2).

2.3.5.8. Protecció del sistema hidrològic
A les Normes del Pla especial s’estableix que l’autorització de nous aprofitaments d’aigua superficial o subterrània als
Espais Naturals Protegits requereix l’informe favorable de l’òrgan gestor, per tal d’evitar que no puguin afectar
negativament la conservació de les zones humides dels Espais Naturals Protegits.
23

Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

VOLUM 03. Pla especial

Pel que fa a les extraccions preexistents, per bé que es regulen d’acord amb la legislació aplicable, s’han d’assegurar
determinades condicions com ara el manteniment de la capacitat de càrrega de l’aqüífer, dels cabals superficials aigües
avall de l’extracció, del règim hídric natural de les zones humides existents o el risc de canvis substancials en el nivell de
salinització a les zones humides properes. Lògicament, el règim de les zones humides vinculades al canal de Seròs
(embassament d’Utxesa i satèl·lits) s’ha de considerar com un cabal natural modificat pels usos de l’aigua en la conca,
pel qual té un règim lligat a la seva explotació hidroeléctrica que ha de ser compatible amb la preservació dels seus valors
naturals.
D’altra banda, amb les mesures incloses en el Pla de Gestió, per a la protecció de la dinàmica hidrobiològica i de la
qualitat de les aigües subterrànies es fomenten accions per evitar la contaminació de l’aqüífer profund, incentivar
pràctiques de bon ús d’adobs i herbicides dins l’Espai Natural Protegit. Finalment, la regulació dirigida al manteniment de
les zones humides, les formacions de ribera i la naturalitat de les lleres es vincula a la protecció d’aquests sistemes,
d’acord amb el que s’ha comentat anteriorment.
2.3.5.9. Protecció de la gea
D’acord amb les Normes del Pla (article 29), a l’espai no s’admeten activitats que provoquin o accelerin la pèrdua de sòl,
augmentin la inestabilitat del substrat rocós o alterin les lleres dels rius. Finalment es pot destacar l’interès en la
conservació del recurs sòl, en base a la promoció de les pràctiques de l’agricultura de conservació que es comenta com
eix principal de la promoció de l’agricultura a l’article 15 i que es plasma en nombroses mesures al Pla de Gestió.

2.3.5.10. Hàbitats i espècies d’atenció especial

En general, és necessari vetllar pel manteniment en bon estat de conservació dels hàbitats, la vegetació i les poblacions
de la flora i fauna silvestre pròpies de l’espai . Tot i això, l’article 3o estableix un conjunt d’hàbitats i les espècies que són
objecte específic de conservació a l’àmbit del Pla i que, en aquest sentit, són d’atenció especial. A aquests efectes les
Normes inclouen les corresponents llistes d’hàbitats i espècies (article 30 i l’Annex 2).
D’acord amb l’article 30, a les àrees on es localitzen els hàbitats i les poblacions de les espècies indicades no s’hi
admeten les activitats ni les actuacions que siguin incompatibles amb el seu manteniment en un estat de conservació
favorable. Així mateix, s’estableix que s’han de formular directrius de gestió d’aquestes àrees en el Pla de Gestió de
l’Espai Natural Protegit o altres instruments de desenvolupament del Pla especial, que garanteixin el compliment
dels apartats anteriors.
La relació d’hàbitats i espècies inclosos en l’Annex 2 s’ha realitzat en el marc del Programa de conservació i
seguiment de la biodiversitat a Catalunya (PCSB). D’acord amb la metodologia d’aquest programa es recopila la
informació disponible quant a biodiversitat dels espais protegits i, mitjançant l’aplicació de criteris sistemàtics,
s’estableixen els elements de biodiversitat (hàbitats i espècies) que resulten de particular interès en cada espai i la
conservació dels quals esdevé més necessària.
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Els criteris emprats en el PCSB permeten determinar una llista d’elements d’interès per a cada espai, que tingui en
compte que aquests formen part d’un marc per a la conservació de la biodiversitat més ampli. És a dir, que es
consideri el sistema d’espais naturals protegits global on estan ubicats (PEIN, Natura 2000), el qual té objectius de
conservació propis com a sistema. En aquest sentit es consideren els objectius específics de conservació de
biodiversitat generals en el territori, que poden estar articulats en forma de catàlegs d’amenaça, annexos de les
directives europees o documents tècnics similars quan no hi ha llistats reconeguts legalment. L’espai protegit
s’entén, doncs, com un dels instruments necessaris per a assolir els objectius de conservació d’un territori més ampli
(Catalunya o Unió Europea). Tanmateix, la metodologia del PCSB permet identificar també objectius de conservació
definits i aplicats a escala més local, com ara a nivell de l’àmbit estricte de cada espai protegit.

A continuació se sintetitzen els criteris de selecció aplicats en el PCSB al conjunt d’elements de biodiversitat
identificat per a cada espai. D’acord amb la metodologia ja exposada, amb el resultat de la selecció es determinen
els elements d’interès de l’espai, tenint en compte els objectius de conservació que poden fixar-se a

escala

territorial catalana, europea o la de l’espai estricte.

a) Criteris de selecció a escala global de territori català o de la unió europea
i) Interès general en tot el territori a escala europea:
-Èspècies de l’Annex IV de la Directiva hàbitats
-Hàbitats de l’Annex I de la Directiva hàbitats si han estat inclosos en el Formulari Normalitzat de Dades
(FND, i que és la base de dades oficial de la xarxa Natura 2000 sobre l’espai) .
-Espècies de l’Annex II de la Directiva hàbitats si han estat incloses en el FND.
-Espècies de l’Annex I de la Directiva aus si han estat incloses en el Formulari Normalitzat de Dades.
ii) Interès general en tot el territori a escala catalana:
-Èspècies amb categoria de “En perill” i “Vulnerable” del catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
-Èspècies amb categoria de “En perill” i “Vulnerable” del catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (catàleg
actualment en tramitació).
-Èspècies dels grups algues, briòfits, líquens i fongs identificades en el treball “Espècies i comunitats
d’importància per a la conservació i l’ús sostenible de la Diversitat biològica”, fets per la Institució Catalana
d’Història Natural.
-Hàbitats de la Llista dels Hàbitats de Catalunya (classificació Corine) identificats en “l’Informe sobre
l’avaluació del grau d'amenaça i de l'estat de conservació dels diferents tipus d'hàbitats de Catalunya” com a
nivell d’amenaça 4 (el màxim), elaborat per el Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la UB.
-Espècies dels annexos 3 i 4 del PEIN, identificades com a protegides en espais concrets.
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b) Criteris de selecció a escala local de l’espai protegit:
-Criteri C1: Inclòs en la declaració de l’ENPE. Espècies o hàbitats indicats com a motiu de justificació de la
protecció de l’espai en la norma de declaració de protecció especial.
-Criteri C2: En regressió. Espècies o hàbitats en regressió a escala d’espai (amenaçats en l’espai).
-Criteri C3: Extingit en l’ENPE. Espècies extingides en l’espai concret.
-Criteri C4: Aïllat biogeogràficament/endemisme. Poblacions aïllades dels principals nuclis de distribució,
sovint dins d’altres regions biogeogràfiques (ex. Poblacions d’espècies mediterrànies dins d’àrees eurosiberianes, o al inrevés).
-Criteri C5: Límit de distribució en l’ENPE. Poblacions que constitueixen alguns límits de distribució general
de l’espècie.
-Criteri C6: Població diferenciada genèticament al ENPE. Poblacions diferenciades genèticament del tipus
nominal, normalment a nivell o per sota de la varietat (pressuposa que al llistat de partida el rang
subespecífic tindrà el tractament d’espècie).
-Criteri C8: Element recollit en convenis internacionals. Elements que no constin en la legislació emprada
però que estiguin protegits a través de convenis com per exemple el de Berna o Bonn.
-Criteri C9: Endemisme potencial. Elements dels quals tan sols es coneix la cita a l’interior del ENPE i
probablement siguin endèmics d’aquest.

Els criteris per determinar l’interès es relacionen en primer lloc amb la consideració dels hàbitats o les espècies en
els textos normatius vigents. En aquest sentit, resulten decisives normes com ara:
•

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora
silvestres.

•

Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservació de les aus silvestres.

•

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus
(ENP) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

•

Decret 172/2008 de 26 d’agost de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

•

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

També s’han tingut en compte els treballs de l’Esborrany del catàleg de fauna amenaçada de Catalunya. Pel que fa
a grups d’espècies i hàbitats que no solen estar considerats encara a la legislació, s’utilitzen altres fonts
complementàries (Carreras J. Ferrer A. 2009, Estratègia per la conservació de la biodiversitat, ICNH 1999).

2.3.5.11. Protecció de la vegetació i de la flora
Algunes de les mesures d’ordenació del Pla especial com ara la regulació general dels usos, activitats i infraestructures,
estableixen un nivell de protecció bàsic i imprescindible per a la prevenció dels factors que poden afectar la flora, la
vegetació i els hàbitats d’interès. Tanmateix, aquestes normes d’abast més general es completen amb mesures
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específiques de la vegetació i la flora. A les Normes es prohibeix la utilització de les espècies al·lòctones que puguin
comportar risc de dispersió en detriment de la flora pròpia de l’espai. I les Normes inclouen un annex amb un conjunt
d’espècies que tenen aquestes característiques (Annex 1). Complementàriament es regulen en el mateix sentit les
actuacions de restauració i revegetació dels sistemes naturals i de jardineria pública (ex: talussos, vials, etc.), que
s’han d’efectuar principalment i sempre que sigui possible amb varietats locals de les espècies autòctones pròpies
de l’espai.

2.3.5.12. Protecció de la fauna
Anàlogament al que s’indica en l’apartat anterior respecte la vegetació i la flora, les disposicions relatives a la protecció de
la diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals en l’àmbit del Pla i de les espècies, la regulació de les activitats, les
infraestructures i altres elements antròpics que poden afectar-los, estableixen el context necessari per abordar la
protecció de la fauna silvestre pròpia de l’espai, al marge de les normes que s’hi refereixen específicament.
En aquest sentit, la regulació de l’ús públic i el control de l’obertura de camins constitueixen aspectes bàsics per garantir
la conservació de les àrees que actualment presenten unes millors condicions de tranquil·litat per a la fauna. Igualment és
important evitar noves infraestructures o instal·lacions en algunes àrees o restringir les activitats que comportin el risc
d’impactes sobre els hàbitats que són significatius per a la conservació de la fauna.
Tot i això, la protecció bàsica de la fauna a través del manteniment del seu hàbitat es completa amb algunes
disposicions més específiques. En l’article 32 de les Normes del Pla es prohibeix la introducció o l’alliberament a l’espai
d’espècies no autòctones, s’indiquen cauteles quant a les tasques de repoblació o reintroducció i s’amplien les mesures
de protecció específiques per a determinades espècies de la fauna presents a l’espai.

2.3.5.13. Funcions de l’òrgan de gestió

La normativa del Pla Especial també determina, en el seu article 42, el règim jurídic i gestió, en el qual es defineixen
les funcions de l’òrgan gestor (que ve regi per les directrius de l’òrgan rector, l’assessorament de les entitats socials i
científiques i amb la participació efectiva de les entitats representatives dels sectors socials interessats). La creació
d’aquest òrgan ve determinada pels apartats 1, 2 i 3 de l’article 21 de la Llei 12/1985, d’espais naturals.
Entre les moltes funcions (vetllar pel compliment dels objectius de conservació del Pla, elaborar anualment un
Programa d’Actuacions d’acord amb les previsions del Pla Especial i del Pla de Gestió, supervisar, executar i fer un
seguiment de les obres i actuacions definides al Pla de gestió, prestar suport i assessorament en relació als usos
agraris i iniciatives públiques i privades congruents amb els objectius i naturalesa dels ENP, fomentar la coordinació
de les actuacions de les administracions públiques dins dels ENP, realitzar informes i anàlisis sobre tots els àmbits
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relacionats amb el propi ENP...) destaca el fet que l’òrgan de gestió ha d’emetre informe preceptiu previ a
l’atorgament de les autoritzacions necessàries per a l’execució de qualsevol pla i obra dins de l’àmbit de l’ENP o en
el seu àmbit exterior que el pugui afectar, o també sobre el planejament urbanístic que l’afecti
Finalment, es determina a les disposicions transitòries que, fins a que no estigui aprovat i operatiu l’Òrgan de Gestió,
les competències i funcions que en aquest Pla Especial se li atorguen seran executades pel departament competent
en matèria de medi ambient.
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3. NORMES
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS COMUNES
Article 1. Objecte del Pla especial
1.1.

L’objecte del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Espais Naturals Protegits de la

Plana de Lleida (en endavant, Pla especial o Pla) és l’establiment dels aspectes globals i estratègics de l’ordenació
d’aquests espais protegits inclosos al Pla d’espais d’interès natural (en endavant espai o espai protegit i PEIN
respectivament) i a la Xarxa Natura 2000 (en endavant XN2000).
1.2.

D’acord amb l’article 8 de les Normes del PEIN, també és objecte del Pla la delimitació definitiva dels

espais naturals protegits.
1.3.

La formulació del Pla es desenvolupa d’acord amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual

s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, i d’acord amb els objectius formulats en la Memòria d’ordenació.

Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1. L’àmbit d’aplicació del Pla és el determinat als seus plànols d’ordenació. Això inclou nou espais naturals protegits de
la Plana de Lleida, tots ells inclosos a la xarxa Natura 2000 (com a ZEPA i/o com a LIC) i al Pla d’espais d’interès natural
(PEIN). Són els següents: Secans de Mas de Melons-Alfés (ZEPA codi ES0000021 i LIC codi ES5130040); Secans del
Segrià i Utxesa (ZEPA codi ES0000480 i LIC codi ES5130038); Secans de la Noguera (LIC i ZEPA codi ES5130021);
Anglesola-Vilagrassa (ZEPA codi ES0000321); Granyena (ZEPA codi ES0000322); Bellmunt-Almenara (ZEPA codi
ES0000477 i LIC codi ES5130025); Plans de la Unilla (ZEPA i LIC codi 5130035); Plans de Sió (ZEPA codi ES0000478 i
LIC codi ES5130036) i Secans de Belianes-Preixana (ZEPA codi ES0000479 i LIC codi ES5140036).
2.2 Als efectes de la delimitació i de la ordenació d’aquest Pla l’espai de la xarxa Natura 2000 dels Secans del Segrià i
Utxesa correspon als espais inclosos al PEIN de Utxesa, Erms d’Aitona i Seròs-Tossals de Montmeneu.
2.3. L’àmbit del Pla se situa a les comarques del Segrià, la Noguera, les Garrigues, la Segarra, el Pla d’Urgell i l’Urgell. A
la comarca del Segrià incorpora àrees dels termes municipals d’Aitona, Albatàrrec, Alcanó, Alfés, Alguaire, Almenar,
Artesa de Lleida, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Lleida, Puigverd de Lleida, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer
i Torres de Segre.
A la comarca de la Noguera, incorpora àrees dels termes municipals d’Algerri, les Avellanes i Santa Linya, Balaguer,
Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens,
Montgai, Oliola, Ós de Balaguer, Penelles, Preixens i la Sentiu de Sió.
A la comarca de les Garrigues incorpora àrees dels termes municipals d’Arbeca, Castelldans i el Cogul.
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A la comarca de la Segarra incorpora àrees dels termes municipals de Cervera, Granyanella, Granyena de Segarra,
Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Tarroja de Segarra i Torrefeta i
Florejacs.
A la comarca del Pla d’Urgell incorpora àrees dels termes municipals de Barbens i Vilanova de Bellpuig.
A la comarca de l’Urgell incorpora àrees dels termes municipals d’Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà,
Guimerà, Maldà, Ossó de Sió, Preixana, Puigverd d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tornabous, Tàrrega, Verdú i
Vilagrassa.
2.4. La delimitació definitiva dels espais naturals protegits es reflecteix als Plànols d’Ordenació d’aquest Pla especial. La
seva descripció detallada s’inclou a l’Annex 4 d’aquestes Normes. Aquesta delimitació té efectes de delimitació definitiva,
en relació amb l’article 16 de la Llei 12/1985 i de l’article 8 de les Normes del PEIN (Decret 328/1992) i també amb relació
als espais de la xarxa Natura 2000 designats com a ZEPA.

Article 3. Interpretació
3.1. En cas de produir-se contradiccions en la regulació del Pla entre els diferents documents o disposicions, es
considera vàlida la determinació que impliqui nivells de protecció més alts dels valors ecològics i paisatgístics, i que
representi un millor assoliment dels objectius establerts pel Pla especial. Pel que fa a la delimitació de l’espai, en cas de
contradicció entre els plànols d’ordenació i la descripció escrita dels annexos d’aquestes Normes, preval aquesta darrera.
Així mateix, preval la delimitació de més detall. Són també prevalents, en cas de contradicció, les normes específiques de
cada zona respecte les normes de caràcter general.
3.2. Per interpretar correctament el règim jurídic que aquest Pla especial estableix per a un determinat ús, instal·lació,
construcció o activitat s’ha de consultar el règim aplicable a la zona definida per aquest Pla en la qual es situï o s’hagi de
situar (capítol III d’aquestes Normes), així com les normes generals aplicables en l’àmbit del Pla.

Article 4. Obligatorietat
Les determinacions compreses a les normes i plànols d’ordenació, incloses les directrius que s’hi estableixen, són de
caràcter normatiu i de compliment obligat, en tot allò que no contravinguin la normativa sectorial específica de cada sector
d’activitat.

Article 5. Desenvolupament del Pla especial
5.1. El Pla de gestió dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida, amb les seves successives revisions, s’ha
d’ajustar a les determinacions d’aquest Pla especial.
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5.2. Sense perjudici de la immediata aplicació del Pla especial, amb l’objecte de complementar i desenvolupar les seves
determinacions i si, és el cas, les del Pla de Gestió, poden aprovar-se:
a) Plans especials, normes especials i catàlegs, d’acord amb el que preveu la legislació urbanística i altra legislació
aplicable segons la seva finalitat.
b) Projectes tècnics i normes sectorials, d’acord amb les legislacions específiques aplicables.
c) Altres plans, normes i programes específics necessaris per assolir les finalitats del Pla.
5.3 L’Annex 2, en relació amb l’article 30 sobre els hàbitats i espècies d’atenció especial a l’espai protegit, pot ser
modificat mitjançant Acord de Govern, previ tràmit d’informació pública, audiència als ens locals i sol·licitud
d’informes preceptius.
CAPÍTOL II - NORMES GENERALS APLICABLES EN L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL

Article 6. Usos i activitats admesos
6.1. A efectes del Pla, s’admeten els usos i activitats d’acord amb la regulació específica per zones inclosa al capítol
III d’aquestes Normes i amb la resta de determinacions establertes per aquest Pla especial. En tot cas, s’han
d’ajustar a la legislació sectorial aplicable i, si és el cas, a les determinacions més restrictives establertes pel Pla
Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida), pel planejament director urbanístic, pel planejament urbanístic
municipal, els catàlegs aprovats segons l’article 50.2 del Text refós la Llei d’urbanisme (aprovat amb el Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’gost) o a aquelles que es puguin determinar en el marc del procediment aplicable
d’autorització d’edificacions, instal·lacions, usos o actuacions en el sòl no urbanitzable, d’acord amb la normativa
urbanística vigent a Catalunya.
6.2. Aquests usos i activitats s’admeten sense perjudici de l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte
ambiental en aquells casos previstos per la legislació vigent, i de les determinacions més restrictives determinades
per la legislació de transports terrestres, transports aeris i carreteres en els seus dominis respectius i altra legislació
sectorial aplicable.
6.3. Amb caràcter general es considera compatible la implantació de tècniques i processos que millorin els resultats
de la finalitat pròpia dels usos admesos i que permetin l’evolució i l’adaptació de l’activitat econòmica, sempre que
s’asseguri el compliment dels objectius del Pla.

6.4. Els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable els Espais Naturals Protegits de la
Plana de Lleida s'han de sotmetre a una avaluació adequada de les seves repercussions en l'espai i han de tenir en
compte els objectius de conservació relatius als hàbitats i a les espècies definits que per a cadascun dels sectors
que formen part de l’espai. Els projectes, plans o programes només es poden autoritzar en el cas que s'asseguri que
no causen perjudici a la integritat de l'espai afectat, que es demostri que són compatibles amb els valors naturals de
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l'espai, o bé quan, malgrat que es causi perjudici a la integritat de l’espai, el Govern, a falta de solucions alternatives,
determini que concorren raons imperioses d'interès públic de primer ordre, incloses raons de naturalesa social o
econòmica. En aquest darrer cas, cal que s’adoptin les mesures compensatòries adequades per a garantir la
coherència global de la Xarxa Natura 2000. Aquestes mesures han de ser comunicades a la Comissió Europea. En
el cas que l’espai aculli un hàbitat o una espècie prioritaris, només es poden al·legar com a raons d’interès públic
raons de salut humana, seguretat pública o beneficis ambientals d’importància primordial. En el cas d'altres raons
imperioses d'interès públic s’ha de consultar prèviament la Comissió Europea.

Article 7. Protecció del paisatge
7.1. Qualsevol implantació d’activitat o d’usos s’ha de realitzar de manera que es minimitzi el seu impacte negatiu sobre
el paisatge i, en general, s’ha d’evitar la localització de qualsevol edifici o instal·lació en els punts d’especial visibilitat.
7.2. A efectes de l’aplicació de l’article 7.1 de la Llei 12/1985, la totalitat de l’àmbit del Pla té la consideració de
paisatge obert. En conseqüència no es permet la instal·lació de cartells de propaganda i d’altres elements similars
que limitin el camp visual per a la contemplació de les belleses naturals, trenquin l’harmonia del paisatge o desfigurin
les perspectives.

Article 8. Règim urbanístic
En l’àmbit dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que
per al sòl no urbanitzable preveu l’article 47 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, amb independència de la classificació urbanística atorgada pel planejament vigent.

SECCIÓ 1. Usos i activitats incompatibles

Article 9. Usos i activitats incompatibles
9.1. Són incompatibles i no admesos en l’espai els usos, activitats o actuacions següents:
a)

Activitats industrials, excepte aquelles especificades a l’article 40.

b)

Activitats d’abocament, d’emmagatzematge o l’abandonament de qualsevol tipus de residu o deixalla, llevat que
tinguin relació amb la naturalesa, el destí o la producció agrícola, ramadera i forestal de la finca on es localitzen.
S’entén exclòs d’aquesta incompatibilitat l’ús adequat dels elements expressament previstos per als serveis de
recollida de deixalles autoritzats i dels indicats a l’article 25.4 d’aquestes normes pel que fa a l’accés i ús públic a
l’espai.

c)

Tractament o eliminació de qualsevol tipus de residu o deixalla. S’entén exclosa d’aquesta prohibició la utilització o
el tractament de fems, purins, restes vegetals agrícoles i forestals o altres restes orgàniques en les explotacions
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agràries i ramaderes, les quals es regulen d’acord amb la legislació sectorial aplicable. S’entenen també excloses
d’aquesta prohibició les instal·lacions de tractament de les aigües residuals, com també la utilització de runes i
materials d’enderroc legalment gestionats o fangs procedents de la depuració d’aigües residuals per al rebliment i
restauració morfològica d’indrets degradats i activitats extractives. També s’exclouen d’aquesta prohibició els
sistemes de tractament de residus integrats en les edificacions i instal·lacions autoritzades.
d)

Parcs recreatius, parcs aquàtics, zoològics, camps de golf, instal·lacions de custòdia de caravanes, parcs temàtics i
d’atraccions i instal·lacions similars.

e)

Estacions de servei de combustibles.

f)

Instal·lacions industrials de generació o emmagatzematge d’energia, incloses, les instal·lacions eòliques,
fotovoltaiques, termosolars o anàlogues. Aquesta incompatibilitat no inclou les instal·lacions de producció d’energia
renovable preexistents a data d’aprovació d’aquest Pla, ni les integrades en les edificacions existents amb la deguda
cobertura jurídica i els seus entorns immediats. També es poden admetre plantes de generació de biogàs a partir de
les dejeccions ramaderes integrades en una explotació ramadera.

g)

Establiment d’àrees de caça amb reglamentació especial

h)

Usos esportius o de lleure susceptibles de provocar alteracions significatives en els sistemes naturals i la
biodiversitat, nivells sonors alts, erosió del sòl o molèsties a la fauna silvestre protegida, les instal·lacions permanents o temporals- de tir al plat i similars, de paint-ball o similars, el motocross o el trial, i en general, les
activitats que no siguin congruents amb la regulació del trànsit motoritzat i de l’ús públic, esportiu o recreatiu
establerta en els articles 23, 25 i 26 inclosos a la secció 5 d’aquestes Normes.

i)

Plantació i alliberament, respectivament, d’espècies silvestres vegetals o animals, incloent les cinegètiques, que no
siguin pròpies del medi natural de la zona, llevat de les espècies pròpies de jardineria a l’entorn de les edificacions
on no es poden utilitzar en cap cas les espècies llistades a l’Annex 1 d’aquestes Normes.

j)

Aeroports i aeròdroms o similars.

9.2. Altres usos incompatibles:
A més dels usos esmentats en l’apartat anterior, a la zona que correspongui són incompatibles aquells altres usos,
activitats i actuacions que determina la seva regulació específica, d’acord amb els articles del Capítol III d’aquestes
Normes i els derivats de l’aplicació de l’article 30 sobre hàbitats i espècies d’atenció especial.
SECCIÓ 2. Edificació, serveis tècnics i infrastructures
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Article 10. Edificació
10.1. En general, s’admeten les obres de conservació, millora i rehabilitació de les edificacions amb la corresponent
cobertura jurídica, existents en la data d’aprovació inicial d’aquest Pla especial, destinades al desenvolupament dels
usos i activitats admeses per aquest.
10.2. Les edificacions de nova planta i les ampliacions, s’admeten exclusivament en aquells casos que ho admet la
regulació especifica de cada zona continguda al capítol III d’aquestes Normes i d’acord amb la normativa urbanística
vigent a l’espai.
10.3. A efectes d’aquest Pla, la construcció de piscines, pistes esportives encerclades en alçada, coberts i altres
instal·lacions equiparables, ha de computar-se com a superfície construïda i estan subjectes a les normes
urbanístiques corresponents, llevat de la zona de foment d’equipaments d’ús públic (clau 5) on no computen com a
superfície construïda i és d’aplicació l’articulat corresponent del capítol III per aquesta zona.
10.4. Tant en les edificacions de nova planta com a les ampliacions i les reformes d’edificis existents, cal utilitzar
volumetries tradicionals i, en qualsevol cas, cercar la integració en el medi rural i forestal i minimitzar el seu impacte
paisatgístic. A aquests efectes, els acabats exteriors han de tenir la textura i color adequats per afavorir la integració
en el medi.
10.5. Els projectes de rehabilitació o reforma de les edificacions preexistents han de tenir en consideració la
possibilitat de que siguin actualment utilitzades per a la reproducció o refugi d’espècies de fauna protegides i,
específicament, pel xoriguer petit i el gaig blau, així com d’altres espècies d’ocells d’interès (rapinyaires nocturns) i
rats-penats. El disseny de les obres ha de tenir en compte la continuïtat de les característiques estructurals a murs i
teulades que permetin aquesta nidificació, i les obres s’han d’executar fora del període reproductor per aquestes
espècies (abril-agost) quan aquestes siguin presents a l’edificació.

Article 11. Tancats
11.1. En general, s’admeten les tanques de tipus vegetal amb espècies autòctones pròpies de l’espai i les parets de
pedra seca, així com aquelles altres modalitats (com ara les utilitzades tradicionalment per a la ramaderia) que són
formades amb elements verticals i longitudinals flexibles o rígids estesos entre aquells i que són compatibles amb la
circulació de la fauna silvestre. També són admeses les tanques associades a les explotacions ramaderes intensives
determinades, per motius sanitaris, per la legislació sectorial específica.
11.2. No s’admet una tanca superior als 2,00 m. Pel que fa als materials dels tancats i el seu disseny s’ha de cercar la
màxima integració paisatgística amb l’entorn. En general, es prohibeixen les modalitats pròpies dels ambients urbans,
com ara els tancats amb malla metàl·lica no ramadera i altres modalitats no tradicionals del medi rural.
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11.3. Tanmateix, amb caràcter excepcional i localitzat, s’admet la construcció de tanques amb condicions diferents a les
indicades anteriorment quan sigui necessari per motius de protecció o seguretat de determinats elements funcionals,
edificacions, activitats o instal·lacions que així ho requereixin, o per al foment o la reintroducció de la fauna d’interès
pròpia de l’espai. En qualsevol cas, s’ha de minimitzar el seu impacte sobre l’ambient rural o natural circumdant i han de
ser compatibles amb la circulació de la fauna silvestre a través de l’àmbit del Pla.

Article 12. Infraestructures i serveis
12.1. Sens perjudici de les incompatibilitats establertes a l’article 9 d’aquestes Normes, les noves infraestructures i
l’ampliació de les existents, les instal·lacions i serveis tècnics s’admeten exclusivament en els supòsits següents i en
absència d’alternatives viables equivalents en altres sectors fora de l’àmbit del Pla:
a)

Quan siguin indispensables per al correcte funcionament dels equipaments i serveis públics admesos d’acord amb
el capítol III d’aquestes Normes i amb l’ordenació de cada zona.

b)

Quan siguin indispensables per al desenvolupament dels usos agraris i ramaders, o quan vagin encaminades a
millorar l’eficiència dels processos productius.

c)

Quan siguin necessaris per garantir els objectius de protecció de l’espai.

d)

Quan es destinin al servei de les edificacions i instal·lacions existents abans de l’aprovació inicial del Pla especial i
amb la deguda cobertura jurídica destinades a usos admesos pel Pla i situades a les zones d’agroecosistema
estèpic (clau 2), agrícola de Torreribera (clau 3), forestal (clau 4), de foment d’equipaments d’us públic (clau 5) i
d’ordenació específica (clau 6) d’acord amb les seves normes específiques.

e)

Quan es tracti d’infraestructures d’interès col·lectiu indispensables per al servei de les poblacions dels municipis
del Pla especial.

f)

Quan estiguin previstes en el Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida), tant considerant nous traçats com
la rehabilitació o reforma de les ja existents.

12.2. En les infraestructures, instal·lacions i serveis tècnics preexistents en l’àmbit del Pla especial abans de la seva
aprovació inicial, s’hi admeten obres de manteniment, reforma i condicionament, sempre que es localitzin estrictament
en els terrenys ja ocupats per aquestes infraestructures i els seus elements funcionals, i quan no suposin augments de
volum o no s’intensifiqui el seu ús o, en el seu cas, es localitzin en les zones d’afecció establertes per la legislació de
transports i carreteres.
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12.3. L’execució de les obres d’infraestructures públiques o privades, incloses les obres de manteniment, millora o
conservació d’infraestructures existents s’han de dur a terme de manera que es minimitzi el seu impacte sobre el medi
natural i el paisatge mitjançant l’aplicació de les mesures correctores necessàries. Quan s’escaigui, s’han de prendre
mesures per a la restauració o el condicionament de les àrees alterades.

12.4. Els titulars de les vies de comunicació han d’identificar els trams especialment perillosos per a les espècies
d'interès comunitari i adoptar les mesures correctores oportunes que facilitin el pas dels individus i redueixin el risc
d'atropellament. En la construcció de noves infraestructures viàries s'han de preveure les mesures correctores
adients per tal d'assegurar la permeabilitat de les infraestructures per a la fauna silvestre.

12.5. En el cas de les línies elèctriques, cal aplicar també les disposicions específiques de l’article 13 d’aquestes
Normes.
12.6. En el cas de les concentracions parcel·làries, cal aplicar les disposicions específiques de l’article 15 d’aquestes
Normes.

Article 13. Condicions específiques per a la xarxa elèctrica

13.1. Les infraestructures energètiques han d'evitar causar perjudici a la integritat dels espais naturals protegits
tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectiu de conservació en cada espai.

13.2. La instal·lació de noves línies elèctriques aèries s’admet exclusivament, en els supòsits admesos a l’article 12.1
d’aquestes Normes. En tot cas, no poden afectar a la zona de reserva (clau 1).
13.3. La creació de noves infraestructures de distribució de menys de 30 kv requereix consulta prèvia a l’administració
competent en matèria de medi ambient per tal de valorar si cal que siguin sotmeses al procediment d’impacte ambiental.
L’administració competent en matèria de medi ambient ha de consultar al departament competent en matèria d’energia
sobre la necessitat de la línia abans del seu pronunciament.
13.4. Els projectes tècnics per a l’estesa de noves línies elèctriques, la seva reforma o manteniment, a més de complir
l’articulat general d’aquest Pla referent a infraestructures i prevenció d’incendis, han de contemplar les directrius
següents:
a) S’ha de minimitzar l’afecció als cursos fluvials i zones humides en general.
b) S’han d’aprofitar, sempre que sigui possible, els recorreguts de la xarxa viària existent i preferentment els de la xarxa
viària bàsica.
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c) En l’execució del projecte s’ha d’evitar al màxim l’obertura de camins temporals. En qualsevol cas, s’han de preveure
mesures de control de l’erosió i de prevenció del risc d’incendi i s’ha de presentar un projecte de restauració del
conjunt d’àrees afectades.
d) A les línies noves o amb projectes de reforma s’han d’adoptar models de suports que minimitzin el risc d’electrocució
per a les aus i d’altres mesures per evitar-ne la col·lisió amb els cables.

SECCIÓ 3. Aprofitaments de recursos naturals

Article 14. Aprofitaments d’aigua i infraestructures hidràuliques

14.1. La gestió de l'ús de l'aigua ha d'anar encaminada al manteniment de les característiques actuals generals de
l’agroecosistema dels espais naturals protegits, així com millorar la qualitat de l’aigua dels aqüífers i de les masses
d’aigua superficial, i a permetre la millora de l’eficiència en el seu ús en el marc de la conservació dels valors
naturals dels espais protegits.
14.2. Qualsevol nova concessió d'extracció d'aigua, tant subterrània com superficial, ha d’avaluar la seva possible
afectació als hàbitats i les espècies d'interès comunitari. Aquestes noves concessions, així com les que ja existeixen
en el moment d’entrar en vigor aquest Pla especial, han de garantir:
a) Que no s'excedeixi la capacitat de recàrrega de l'aqüífer de la zona.
b) La permanència de cabals superficials aigües avall de l'extracció.
c) La permanència del règim hídric natural de les zones humides existents.
d) Que no provoqui canvis en el règim de salinitat de les zones humides

14.3. Són permeses les obres i actuacions de manteniment i de modernització de les infraestructures del sistema de
reg i les d’implantació de regs de suport als conreus existents d’acord amb les determinacions de l’article 15, amb
una avaluació ambiental adequada i tenint en consideració la compatibilitat amb la conservació dels ocells estèpics.

14.4. La construcció de basses de reg no es pot realitzar sobre superfícies ocupades per vegetació natural herbàcia
o subarbustiva d’interès pels hàbitats i espècies de l’Annex 2. En tot cas, els projectes de basses de reg han de
garantir l’accessibilitat d’entrada i sortida a la fauna vertebrada per evitar problemes d’ofegament d’espècies
d’interès, i s’ha de compatibilitzar la seva presència amb la nidificació de la fauna.

Article 15. Usos i activitats agrícoles
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15.1. El Govern de la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria d’agricultura i el departament
competent en medi ambient, ha d’establir mesures per al foment d’una activitat agrícola competitiva basada en els
principis de l’agricultura sostenible, utilitzant, quan s'escaigui, els sistemes contractuals com a instruments de
col·laboració entre l'Administració i els titulars de les explotacions.
Aquest sistema contractual ha de garantir el compliment d’un conjunt de mesures que permetin una millora de les
condicions ecològiques de l’agroecosistema i afavoreixin la conservació i recuperació de les poblacions d’ocells
estèpics, amb les condicions que estableixi el Pla de gestió.

15.2. És incompatible el reg excepte en els llocs ja regats amb concessions d’aigua degudament legalitzades en el
moment de la declaració de l’espai i en aquells sectors definits als articles 15.5, 15.6, 15.7 i 15.8. En els casos de
regadius preexistents, s’han d’adoptar mesures de gestió per tal d’incrementar la capacitat d’acollida de les especies
d’interès comunitari menys exigents.

15.3. Les tècniques de regadiu autoritzades han de ser compatibles amb la conservació dels valors naturals dels
espais.

15.4. Es pot realitzar una prova pilot per avaluar la compatibilitat entre els regadius de suport als conreus herbacis
de cereal i els objectius de conservació dels ocells estèpics dels espais protegits de Bellmunt-Almenara, Plans de
Sió, Anglesola-Vilagrassa i Secans de Belianes-Preixana. Els resultats d’aquesta prova-pilot, en el cas de resultar
estadísticament significatius d’aquesta compatibilitat, han de fer possible la implementació de regs de suport en
aquests sectors, incorporant l'aplicació de mesures de gestió adequades per a la conservació dels ocells estèpics.

15.5. A l’espai protegit de Granyena es permet el reg d’alta eficiència amb la dotació màxima restringida al quart
occidental del sector, dins de la zona en servei per cota del Canal Segarra-Garrigues, i amb els següents
condicionants:
a) No incrementar superfície agrícola utilitzada (SAU).
b) No pujar la cota de reg.
c) Només permetre les eco-concentracions segons l’especificat a l’article 15.10.
d) No intensificar l’activitat agrícola en el sentit de no assignar dotacions de reg a la superfície forestal.
e) Mantenir la presència de vegetació herbàcia entre l’arbrat dels conreus llenyosos.
f)

No construir estructures perilloses per a les espècies.

g) Destinar el reg als cultius llenyosos ja existents i al reg del cereal. També s’admeten altres conreus que
siguin compatibles amb la presència de l’àguila cuabarrada.
h) Mantenir el 10% de la SAU en guaret.
15.6. És compatible la implantació de reg de suport, amb dotació màxima de 2.500 m3/ha/any, en els cultius
llenyosos existents en el moment de la declaració de l'espai. Aquesta implantació de reg de suport no pot suposar
un canvi essencial en la tipologia dels conreus existents. Previ informe de l’òrgan gestor, es poden acceptar canvis
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en les espècies i varietats de conreus llenyosos sempre que siguin compatibles amb els objectius de conservació
dels espais naturals protegits.

15.7. En els regs d'hivern històrics, en el cas que es realitzi una modernització de la seva infraestructura, el disseny
de la distribució i tipologies de conreus derivats d’aquesta modernització no pot implicar la transformació a conreus
llenyosos ni a conreus herbacis incompatibles amb els ocells estèpics i ha d’anar encaminada a garantir la presència
de cobertes vegetals (tipologia de conreus o de vegetació arvense/natural, densitats de cobertura, alçada de la
massa vegetal, i relació entre els diferents usos) adequada per garantir la conservació dels ocells estèpics.

15.8 . Igualment es permet el reg de suport al cereal, amb una dotació màxima de 3.500 m3/ha i any, al sector situat
al sud-oest de la vall del Mas i al nord-est de la vall dels Embalçadors dins els espais naturals protegits de Secans
del Segrià i Utxesa i Secans de Mas de Melons-Alfés corresponents als termes municipipals d’Alfés, Alcanó i
Sarroca de Lleida. Aquest reg es permet amb les condicions i mesures correctores que defineixin la Declaració
d’Impacte Ambiental del projecte de regadiu i concentració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues o posteriors
Acords de Govern referits a aquest projecte.

15.9 Les infraestructures associades als regs de suport o a la modernització dels regs històrics han de minimitzar
l'impacte als hàbitats d’interès comunitari i a les poblacions espècies d'interès comunitari.

15.10 Les concentracions parcel·làries s’han d’ajustar a la tipologia de concentracions no intensives, fent
compatibles els treballs de reparcel·lació amb la conservació dels hàbitats i el paisatge, i necessàriament han
d’aconseguir un balanç ambiental positiu, favorable envers l’entorn i estable al llarg dels temps. La concentració
parcel·lària resta supeditada als condicionants ambientals.

Durant els treballs de redacció de les bases provisionals de la concentració s’ha de redactar l'Informe d'Hàbitat i
Paisatge, el qual ha de contenir una descripció molt detallada de tots els valors ambientals, arquitectònics i
paisatgístics a protegir a la zona.
Els treballs de concentració es duran a terme tenint en compte la integració ambiental del projecte de manera que
les diferents alternatives constructives s’han de dissenyar i valorar al mateix temps. S’han de redactar
simultàniament el projecte de concentració parcel·lària, el pla d'obres i millores territorials i l'estudi d'impacte
ambiental.
S’ha d’establir la necessària coordinació entre els departaments competents en matèria de concentració parcel·lària
i de medi ambient a fi que els treballs s'orientin adequadament cap a la preservació dels valors ambientals i siguin
assistits per l'Òrgan gestor de l'espai.
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El disseny de la concentració parcel·lària s’ha d’ajustar als següents criteris:
•

El Projecte de concentració parcel·lària ha de respectar els elements amb valor ambiental definits a l’Informe
d’Hàbitat i Paisatge.

•

Els límits de les noves finques han de coincidir, sempre que sigui possible, amb els marges existents, amb els
límits dels antics camins o amb altres elements de valor ambiental.

•

El traçat de la nova xarxa de camins s’ha d’adaptar majoritàriament a l’existent. En cas que no sigui possible
s’ha de respectar un dels dos marges actuals, preferentment el de major valor ecològic i paisatgístic.

•

S’han de minimitzar els moviments de terres per tal de respectar la configuració del paisatge existent.

•

No s‘ha d’alterar el funcionament del sistema de drenatge natural.

•

No s’han d’arrencar arbres com a condicionament de finques.

•

S’ha de restituir la vegetació arbrada que durant l'execució de les obres no s'hagi pogut conservar.

Per tal d’aconseguir un balanç ambiental positiu i favorable envers l’entorn les terres sobrants de les masses
comunes resultants del procediment de concentració parcel·lària s’han de destinar a finalitats ambientals, les quals
s’han de detallar en el Pla de Gestió de masses comunes que s’ha de redactar a partir del moment en què s’hagi
aprovat l’Acord de concentració parcel·lària. El Pla ha de comptar amb l’aprovació dels departaments competents en
matèria de concentració parcel·lària i de medi ambient, els quals han de ser assistits per l’Òrgan de gestió en la seva
aplicació. El Pla ha d’incloure les inversions inicials necessàries i les actuacions que s’han de desenvolupar en el
temps.
Els terrenys sobrants de les masses comunes, una vegada assolides les finalitats previstes per la legislació
sectorial, han de ser cedits a l’Administració de la Generalitat amb l’advertiment que resta obligada a destinar-les a
la conservació de la biodiversitat.
Les mesures compensatòries necessàries per garantir un balanç ambiental positiu i favorable envers l’entorn han de
ser establertes a la declaració d’impacte ambiental corresponent.
15.11. A cadascun dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida no pot existir més d’un 20% de superfície de
conreus llenyosos. En el cas dels Secans del Segrià i Utxesa i dels Secans de Mas de Melons-Alfés, s’ha de
mantenir el percentatge de llenyoses existent en el moment de la seva designació com a espai natural protegit (30%
pel primer i 23% pel segon). La plantació de noves superfícies de conreus llenyosos està subjecta a l’autorització del
departament competent en matèria d’agricultura amb previ informe de l’òrgan gestor. Qualsevol nou cultiu de llenyosos
haurà de ser objecte d'un anàlisi mediambiental específic i s'informarà per l'òrgan gestor mediambiental de forma
expressa i sempre d'acord als objectius de conservació de la ZEPA. Tota decisió de transformació de cultius llenyosos
haurà d’anar acompanyada de l’adopció de mesures compensatòries adients i s’informarà a la Comissió d’acord amb el
disposat a l’article 6.4 de la Directiva d’hàbitats. Al mateix moment, l’administració ha d’adoptar mesures per permetre,
dins d’una mateixa explotació, les rotacions de conreus sempre que es mantinguin les proporcions globals per l’espai.
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15.12. Es prohibeixen els conreus amb espatlleres elevades que incloguin filats horitzontals, exceptuant les ja
autoritzades existents a data d’aprovació del Pla.
15.13. Els moviments de terres associats a les activitats agrícoles no poden comportar la modificació del caràcter
inundable dels terrenys ni la disminució dels períodes d’estanyament en aquelles àrees assenyalades com d’atenció
especial, atès el seu caràcter de zona humida o inundable. A aquests efectes, no s’admet l’acumulació de terres ni
l’estesa de sediments que comportin la disminució dels nivells d’estanyament de les àrees afectades.
15.14. Les construccions i instal·lacions agrícoles (coberts, magatzems, cossos de servei,…) es regulen d’acord
amb la normativa sectorial vigent (veure annex 3) i la regulació de la zona corresponent (capítol III) d’aquestes
Normes. L’obertura de pistes i camins es regula d’acord amb l’article 22.

Article 16. Usos i activitats ramaderes
16.1. Els usos i les activitats ramaderes s’han de portar a terme de forma que siguin compatibles amb la conservació
global dels sistemes naturals inclosos en l’àmbit del Pla, i d’acord amb la regulació de cada zona (capítol III d’aquestes
Normes).
16.2. S’ha de fomentar la ramaderia extensiva ordenada i el manteniment de les pastures. Amb aquest objecte,
s’han de establir acords amb els ramaders per tal que la pastura sigui una eina de gestió de la vegetació i del
paisatge. En aquest sentit, l’òrgan gestor de l’espai pot instar a l’administració competent que adopti les mesures
oportunes per tal de limitar la pastura en indrets especialment vulnerables per assolir els objectius d’aquest Pla o altres
motius justificats.
16.3. S’admeten les activitats ramaderes intensives i les seves instal·lacions associades, d’acord amb la legislació
sectorial i el procediment administratiu per a la seva autorització, que ha de tenir en compte l’impacte acumulat pel total
d’explotacions a la zona.
16.4. Les construccions i instal·lacions ramaderes (coberts, granges, corrals, etc.) es regulen d’acord la normativa
sectorial incorporada a l’Annex 3 i la regulació de la zona corresponent (capítol III) d’aquestes Normes.

Article 17. Usos i activitats forestals
17.1. Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels terrenys forestals, i de
forma que sigui compatible l’aprofitament dels recursos forestals amb la conservació global de l’espai.

17.2. Els aprofitaments forestals i les activitats silvícoles, inclosos el supòsits regulats pel Decret 175/1996, pel qual es
regula el desarrelament d’arbres i arbustos, que es desenvolupin en les àrees amb bosc de ribera, marges arbrats dels
43

Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

VOLUM 03. Pla especial

conreus o fileres arbrades de recs i sèquies han de garantir la persistència i la conservació de les comunitats forestals.
Aquests aprofitaments forestals i les activitats silvícoles relacionades han de tenir en consideració els requeriments
especials de la trenca i el gaig blau. En qualsevol cas, aquestes activitats requereixen l’autorització de l’administració
ambiental competent.

17.3. Totes les finques forestals públiques incloses dins de l’Espai Natural Protegit han de disposar d’un Pla
d’Ordenació o altre instrument de planificació forestal, que reguli els aprofitaments forestals de manera que no
interfereixin en el cicle biològic de les espècies d'interès comunitari i afavoreixen la conservació i recuperació dels
hàbitats d’interès comunitari, ja sigui mitjançant la redacció de nous plans pels boscos públics que no en disposin, ja
sigui per la revisió i readaptació dels plans en vigor. En aquest sentit, s'han d’adoptar mesures per eliminar les
plantacions amb pi blanc i amb coníferes exòtiques en les àrees que es consideri necessari per a recuperar hàbitats
d'interès comunitari i hàbitats aptes per a les espècies d'interès comunitari.

17.4. En les activitats de desembosc s’han d’utilitzar tècniques que assegurin la protecció del sòl i malmetin el mínim
possible la vegetació del sotabosc.

17.5. En la redacció dels instruments d’ordenació forestal, plans de prevenció d'incendis i en les mesures
associades cal tenir en compte la presència d'hàbitats o espècies d'atenció especial esmentades a l’Annex 2.

17.6. El departament competent en matèria de medi ambient en les autoritzacions dels treballs forestals en els
sectors crítics per a l'àguila cuabarrada, ha de justificar-ne la seva compatibilitat.

17.7. Als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida són prohibides:
a) Les reforestacions i aforestacions arbòries que impliquin una disminució dels espais oberts i una pèrdua o canvi
estructural dels terrenys agrícoles o forestals necessaris per assolir un estat de conservació favorable de les
espècies d’atenció especial incloses a l’Annex 2, excepte en els marges dels cursos d'aigua naturals i artificials
sempre que no afectin als espais necessaris per a les espècies d’atenció especial. En tot cas, si s’escau, es poden
dur a terme per motius de conservació d’espècies amenaçades.
b) Les rompudes de terrenys forestals que afectin hàbitats d'interès comunitari, o erms herbacis i arbustius
d’importància per als ocells estèpics. S’admeten les rompudes de petita superfície (< 200 m2) necessàries per a
l’establiment de les activitats apícoles.

Article 18. Usos i activitats cinegètiques
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18.1. L’activitat cinegètica és un ús compatible en l’àmbit del Pla. S’admeten els usos i les activitats cinegètiques en
les àrees de caça declarades com a tals pel departament competent en matèria de medi ambient, sens perjudici de la
prohibició establerta en l’àmbit de les reserves naturals parcials (clau 1).

18.2. L’autorització d’activitats cinegètiques en les àrees de caça que quedin incloses totalment o parcialment dins l’àmbit
d’aquests espais requereix l’aprovació de plans tècnics de gestió cinegètica, preferiblement de caràcter plurianual, que
segueixin els criteris següents:
a)

Que adoptin mesures per tal d’exercir una pressió de caça adequada a les característiques de l’espai i de les
poblacions de les espècies cinegètiques autòctones objecte d’aprofitament (incloent la viabilitat, la garantia sanitària
i l’èxit de les repoblacions cinegètiques que s’efectuïn), per tal de garantir-ne un aprofitament sostenible.

b)

Que adoptin mesures per garantir el coneixement de tots els associats de l’àrea privada de caça de les diferents
espècies protegides existents i de la necessitat de la seva conservació.

c)

Que adoptin mesures per a promoure l’establiment d’àrees de refugi, abeuradors amb característiques adequades i
guarets de fauna salvatge temporals i rotatoris, en les finques privades i les àrees aprovades i autoritzades de
l’àmbit dels Espais Naturals Protegits amb l’objectiu de contribuir a la conservació de les poblacions de les espècies
cinegètiques, preferentment situades adjacents a les zones de nidificació de les espècies estèpiques.

d)

Que adoptin mesures de gestió de la fauna per evitar els danys a l'agricultura

e)

L’establiment de zones de seguretat per tal de compatibilitzar els usos públics a l’espai amb l’exercici amb seguretat
de l’activitat cinegètica.

f)

L’establiment de refugis de caça en els sectors d’alt valor ecològic que es delimitin d’acord amb l’òrgan gestor i el
departament competent en matèria de medi ambient.

18.3. En la regulació de la caça menor, durant la mitja veda, el departament competent en matèria de medi ambient
pot establir àrees on és prohibida aquesta activitat.

18.4. Cal una autorització prèvia del departament competent en matèria de medi ambient per a la realització de
batudes excepcionals de senglar i altres espècies de caça major, entre els mesos de febrer a juny.

Article 19. Usos i activitats de recol·lecció
Els usos i les activitats de recol·lecció d’elements de la gea, de la flora (o dels seus fruits, flors, arrels, etc.) i de la
fauna silvestres, en els casos que sigui admissible segons la legislació vigent, no poden comportar la pèrdua de
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biodiversitat, la degradació dels valors naturals, en especial de la coberta vegetal i edàfica, ni posar en perill la
supervivència de les poblacions recol·lectades. En tot cas, els instruments que preveu l’article 5 d’aquestes Normes
poden incloure mesures addicionals de protecció per tal de donar compliment a aquesta directriu general.

Article 20. Pesca continental

El pla tècnic de gestió piscícola de l’embassament d’Utxesa ha de preveure mecanismes per compatibilitzar la
pràctica de la pesca continental amb la conservació i potenciació de les espècies de peixos autòctons, que respectin
els seus períodes de màxima sensibilitat.

Article 21. Activitats extractives

21.1. S’admeten les activitats extractives ja autoritzades en el moment de la declaració de l’espai protegit.

21.2. Es pot autoritzar l’ampliació de les explotacions extractives ja autoritzades sempre que s’eviti causar perjudici
a la integritat dels espais, hàbitats i espècies a protegir. Per a la seva autorització cal fixar les adequades mesures
preventives, correctores i compensatòries relatives a la conservació dels espais, habitats i espècies protegides
mitjançant el procediment d’avaluació ambiental. La suma de la superfície de totes les àrees afectades de forma
simultània en el temps no ha de superar la següent superfície total per a cada espai:
Espai

Sup. màxima autoritzable

Secans del Segrià i Utxesa

25 ha

Secans de Mas de Melons-Alfés

20 ha

Bellmunt-Almenara

10 ha

Plans de Sió

15 ha

Secans de Belianes-Preixana

180 ha

Anglesola-Vilagrassa

10 ha

Secans de la Noguera

35 ha

Plans de la Unilla

90 ha

Granyena

15 ha

21.3. Als espais naturals protegits de Bellmunt-Almenara i de Secans de La Noguera, l’ampliació de les activitats
extractives existents no pot autoritzar-se en els àmbits amb presència de l’hàbitat d’interès comunitari dels matollars
guixencs (codi 1520) .

21.4. El procediment d’avaluació ambiental de les activitats extractives ha de tenir en compte, entre d’altres, la
compatibilitat de l’emplaçament de l’activitat amb els hàbitats i les espècies d’interès afectades.
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21.5 Durant la fase d'explotació s’ha d’afectar la mínima superfície possible, i cal que s’apliquin mesures
compensatòries per afavorir els hàbitats i les espècies d'interès comunitari. En aquest sentit, el promotor ha de
deixar una superfície de compensació equivalent a tres vegades la superfície total utilitzada per poder desenvolupar
l’activitat en explotació (proporció 1:3). Aquesta superfície ha de complir les característiques ecològiques adients per
a l’espècie o espècies d’ocells estèpics afectades.

21.6 Per la ubicació de les superfícies de compensació s’ha de prioritzar el fet que es trobin dins el mateix Espai
Natural Protegit afectat per l’activitat, sempre a una distància suficient de les parcel·les en explotació per tal de
garantir l’objectiu de la mesura i, preferentment, destinades a la mateixa espècie que es veu afectada o, com
alternativa, altres espècies estèpiques considerades a l’Annex 2. En situacions degudament justificades es pot
autoritzar la substitució d’aquesta mesura per una altra que comporti beneficis per a les espècies en el pla de
restauració de l’activitat.

21.7 El sistema d’explotació i restauració ha de ser en fases dins l’àrea d’afecció autoritzada quan aquesta sigui
superior a les 5 hectàrees. Només es pot explotar una nova fase sempre i quan l’anterior fase estigui restaurada en
un mínim del 60% de la seva superfície total. No es poden explotar fases alternades, intercalant amb fases sense
explotar, per tal de concentrar la superfície en explotació i minimitzar els seus efectes envers l’entorn natural. No es
poden crear munts de materials de rebuig o no explotats amb més de 5 metres d’alçada, de manera que s’han
d’integrar en la restauració els materials de rebuig generats.

21.8. Un cop finalitzada la fase d'explotació, la restauració de la superfície afectada ha de fer-se de manera òptima
pels hàbitats i les espècies d'interès comunitari, garantint que l’hàbitat resultant mantingui les característiques
estructurals adients com hàbitat favorable per les espècies objectiu.

21.9. El departament competent en matèria de medi ambient ha d’adoptar mesures per a fomentar la restauració i
millora de les àrees que han estat afectades per activitats extractives en el passat, excepte en aquells casos en què
presentin un elevat valor geològic o estiguin incloses en l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya.

SECCIÓ 4. Xarxa viària, trànsit motoritzat i senyalització

Article 22. Xarxa viària
22.1. S’admet l’obertura de nous trams de la xarxa viària i l’ampliació de l’existent en l’àmbit del Pla en els supòsits
següents:
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Vials per al desenvolupament de les activitats agràries i forestals d’acord amb l’ordenació de cada zona, incloent
les ecoconcentracions parcel·làries.

b)

L’accés als serveis i equipaments d’ús públic previstos al Pla de Gestió dels Espais Naturals Protegits, d’acord
amb l’ordenació de cada zona.

c)

Els accessos rodats o pedestres necessaris per a dur a terme les accions previstes en el Pla de Gestió dels Espais
Naturals Protegits de la Plana de Lleida i, en general, les vinculades a iniciatives de millora ambiental, de restauració
dels sistemes naturals i del paisatge o l’ordenació de l’ús públic.

d)

Aquelles previstes al Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida).

En qualsevol cas l’obertura de noves pistes i camins de caràcter permanent ha de seguir les directrius següents:
a)

S’ha de seguir el criteri de mínima obertura de pistes. S’han d’habilitar pistes antigues reconeixibles abans
d’obrir-ne de noves, sempre i quan això no suposi un impacte més gran sobre els sòls i la coberta vegetal.

b)

Les noves pistes i camins no han de circular per la llera de recs i sèquies, ni produir-hi alteracions a la seva
morfologia o a les comunitats vegetals.

c)

Cal prendre les mesures oportunes per evitar l’erosió, especialment en els marges i talussos resultants.

22.2. S’admeten les obres de conservació o millora de la xarxa viària existent en el moment de l’aprovació d’aquest Pla,
amb les condicions establertes als articles 13.2 i 13.3 d’aquestes Normes.
22.3. La pavimentació de camins i pistes existents requereix l’informe preceptiu de l’òrgan gestor.

Article 23. Trànsit motoritzat i ús de la xarxa viària
23.1. La xarxa viària en l’àmbit del Pla es classifica en tres categories a efectes d’aquestes Normes:
a)

Els vials que tenen el caràcter de carretera d’acord amb la legislació vigent i els camins i les pistes de caràcter
permanent que formen part de la xarxa viària bàsica.

b)

Els camins, pistes, senders excursionistes, itineraris per a passeig a peu o en bicicleta que no formen part de la
xarxa viària bàsica, amb les restriccions a l’accés motoritzat esmentades a l’apartat 3.

c)

Els camins ramaders.
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23.2. En les carreteres, camins i vials definits a l’epígraf a) de l’article anterior s’admet en general l’accés i la circulació
motoritzada, amb les limitacions establertes per la legislació sectorial aplicable en matèria d’accés motoritzat al medi
natural i de les restriccions que es puguin establir d’acord amb l’article 26.
23.3. A la resta de camins inclosos en l’àmbit del Pla, i amb les limitacions específiques establertes a les zones de
reserva (clau 1) sols s’admet la circulació motoritzada en els supòsits següents:
a)

Desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal, extractiu o ramader.

b)

Accés dels titulars o de persones autoritzades per ells a llurs finques.

c)

Gestió de les àrees de caça autoritzades.

d)

Quan resulti imprescindible per al desenvolupament d’altres activitats autoritzades als Espais Naturals Protegits.

e)

Prevenció, extinció d’incendis i altres emergències i, en general, la prestació de serveis de naturalesa pública.

f)

Vigilància, control, conservació i millora dels Espais Naturals Protegits realitzades per les administracions
competents.

En tot cas, la circulació motoritzada en aquests supòsits s’ha de desenvolupar sempre que sigui possible per la xarxa
viària existent.
23.4. No s’admet en l’àmbit del Pla la realització de proves ni competicions esportives amb vehicles motoritzats durant el
període de màxima sensibilitat per les espècies de l’Annex 2 (de l’1 de març al 15 d’agost) excepte als vials que tenen la
qualificació de carreteres. La circulació motoritzada en grup s’admet exclusivament dins els vials inclosos a la xarxa viària
bàsica.
23.5. En l’àmbit del Pla no s’admet l’establiment d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, itineraris per a la pràctica de
motociclisme, circuits permanents no tancats i circuits permanents tancats, tal i com es defineixen al Decret 166/1998, de
8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
23.6. No s’admet cap ús o activitat que interrompi de manera permanent el lliure pas pels camins tradicionals, els senders
excursionistes, els camins veïnals i els camins ramaders, sense perjudici de la regulació pròpia de les zones de reserva i
altres punts d’atenció especial. Al mateix temps, i d’acord amb l’Òrgan de Gestió, es pot prohibir l’accés a determinats
vials privats de servei tant per raons del propi servei com de seguretat.
23.7. Les determinacions incloses en aquest article s’entenen sense perjudici dels drets privats, de les limitacions
establertes per l’administració local o de les restriccions complementàries de caràcter temporal o permanent
determinades per l’administració competent en períodes de risc d’incendi forestal elevat, per a la prevenció d’altres
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riscos ecològics, per a garantir la seguretat dels béns i les persones o en situacions anàlogues que ho justifiquin. En
particular, l’òrgan gestor pot limitar l’accés motoritzat amb mesures complementàries com a mesura de conservació
i protecció.

Article 24. Senyalització i publicitat
24.1. S’admet la instal·lació dels senyals de caràcter orientador o informatiu, que es considerin necessaris per a la
correcta gestió i desenvolupament de les activitats admeses en aquest i, en particular, la senyalització pròpia de les
carreteres i camins locals que el travessen. S’exclou d’aquest supòsit qualsevol senyal o cartell de caràcter publicitari.
24.2. Els senyals han de ser conformes amb els criteris de disseny i localització establerts en el Manual tècnic de
senyalització dels espais naturals protegits quan sigui el cas, sense perjudici dels models propis de la xarxa de
carreteres i camins locals o dels destinats a l’ordenació de l’accessibilitat al Camí Natural del riu i el Camí Natural
d’Utxesa, i altres àmbits amb regulació sectorial específica de la senyalització per als quals s’admeten els criteris de
disseny corresponents.
24.3. L’establiment d’itineraris permanents per al passeig, l’excursionisme o les activitats didàctiques que comportin
la instal·lació de senyals, l’abalisament o d’altres elements fixos, com també la senyalització i abalisament vinculats
a la navegació a l’entorn autoritzat de l’embassament d’Utxesa requereix l’autorització prèvia de l’ajuntament
corresponent i de l’òrgan gestor.

SECCIÓ 5. Ús públic, activitats esportives i recreatives, equipaments

Article 25. Ús públic
25.1. Als efectes d’aquestes Normes, s’entén per ús públic el desenvolupament d’aquelles activitats no vinculades a
l’aprofitament de les finques que tradicionalment s’han dut a terme al medi natural i rural com ara el passeig,
l’excursionisme, l’observació del medi o l’esbarjo a l’aire lliure, i la prestació de serveis als visitants de l’espai i al públic en
general. Per tant, les disposicions establertes en aquest article afecten exclusivament aquestes activitats i no als usos
agrícoles, ramaders, forestals i residencials vinculats a les explotacions i béns particulars.
25.2. Els usos públics s’han de desenvolupar congruentment amb els objectius de protecció de l’espai, amb la seva
promoció com a recurs econòmic d’aquestes àrees i d’acord amb la regulació de cada zona (capítol III d’aquestes
Normes), i en cap cas no poden representar efectes negatius sobre els valors protegits, podent l’òrgan gestor regular de
manera més restrictiva a allò planificat l’ús públic atenent a les condicions especials que es puguin donar respecte als
valors naturals. En el context dels usos públics regulats en aquest article, les activitats d’educació ambiental, les de
coneixement i estudi de l’entorn i les de turisme cultural i natural (incloent l’ornitològic) tenen caràcter preferent. En tot
cas, l’ús públic en l’àmbit del Pla s’ha de desenvolupar amb ple respecte als béns públics i privats, els drets i les
propietats existents.
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25.3. En general l’accés públic a l’espai protegit ha de regir-se per tot allò especificat a l’article 23 d’aquestes Normes.
25.4. Es prohibeix l’abocament i abandonament de deixalles o de qualsevol material de rebuig, sense perjudici de l’ús
adequat dels elements expressament instal·lats per a la seva recollida.

Article 26. Activitats esportives i recreatives
26.1. Les proves o activitats esportives i recreatives terrestres que necessitin del concurs d’algun vehicle amb motor es
regulen mitjançant l’article 23 d’aquestes Normes.
26.2. Les proves i competicions esportives que no tinguin a veure amb el motor i que hagin de discórrer totalment o
parcial per l’àmbit del Pla, i l’establiment de circuits permanents o itineraris senyalitzats eqüestres, de bicicleta o
d’altres vehicles sense motor, requereixen per al seu desenvolupament l’autorització de l’òrgan gestor dels Espais
Naturals Protegits, sempre tenint en consideració que ha d’evitar les interferències amb la conservació dels hàbitats i
les espècies d'interès comunitari, tenint en compte les seves àrees de distribució i els períodes de màxima
sensibilitat i es regeix, en funció de l’activitat, per la normativa reguladora de les activitats esportives que poden
afectar les espècies de la fauna salvatge i per la que regula l’accés motoritzat al medi natural.
26.3. No s’admet en l’àmbit del Pla l’aterratge i enlairament d’aparells de navegació aèria amb motor, tripulats o no,
inclosos els ultralleugers, llevat dels supòsits vinculats a la gestió pública de l’espai protegit i dels casos d’emergència.
26.4. No s’admet cap pràctica esportiva fora dels camins i corriols existents.
26.5. El desenvolupament de pràctiques col·lectives de lleure, esportives o d’aventura organitzades o comercialitzades
requereix l’autorització de l’òrgan gestor, el qual pot establir condicions i limitacions d’acord amb els objectius de protecció
de l’espai.
26.6. Si és el cas, els usos i les activitats de lleure, esportives o d’aventura s’han de desenvolupar d’acord amb
l’ordenació específica establerta pels instruments previstos en l’article 5 d’aquestes Normes, com també les mesures
addicionals que pugui aplicar l’òrgan gestor quan ho requereixi la conservació i protecció dels elements d’interès botànic
o faunístic protegits a l’espai.

Article 27. Equipaments i serveis d’ús públic
27.1. Els equipaments i serveis d’ús públic que s’admeten en l’àmbit del Pla d’acord amb la regulació de cada zona
(capítol III d’aquestes Normes) poden ser promoguts pel departament competent en matèria de medi ambient i l’òrgan
rector, i en el seu cas, pels ens locals i altres entitats.. Es classifiquen en les tipologies següents:
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Punts d’informació. S’han d’emplaçar en els nuclis urbans dels municipis del Pla. Eventualment se’n poden situar, de
caràcter desmuntable, en punts dels Espais Naturals Protegits amb elevada freqüentació o requeriments específics
d’informació i control.

b)

Miradors panoràmics.

c)

Centres d’interpretació o centres de visitants.

d)

Centres d’educació ambiental o de recerca.

e)

Centres de gestió administrativa de l’Espai Natural Protegit.

f)

Aparcaments.

g)

Àrees de lleure.

27.2. La localització dels equipaments relacionats en l’apartat anterior poden ser fixats pel Pla de gestió, els plans
anuals d’actuació dels Espais Naturals Protegits o els instruments que preveu l’article 5 d’aquestes Normes.
27.3. S’admet l’acampada de caràcter temporal amb finalitats de caràcter cultural o didàctic quan tingui lloc en funció
del que disposa la legislació vigent sobre colònies, campaments, camps de treball i rutes per a infants i joves, llevat
de les zones de reserva (clau 1).
SECCIÓ 6. Protecció dels sistemes naturals i del patrimoni cultural

Article 28. Protecció de la gea
28.1. Les administracions competents han de fomentar les pràctiques agroramaderes basades en els principis de
l’agricultura i la ramaderia sostenibles i destinades a la protecció i millora de l’horitzó edàfic.
28.2. Les obres de condicionament, manteniment o millora dels vials existents, i en general totes aquelles activitats
susceptibles d’originar talussos i terraplens o afectar els cursos fluvials, les zones inundables i el règim hidrològic
han de contenir les mesures adequades per a la protecció del sòl, la morfologia dels cursos fluvials i la minimització
dels seus efectes sobre la circulació de les aigües.

Article 29. Protecció dels recursos hídrics i dels cursos d’aigua
29.1. No s’admeten les actuacions que puguin produir una alteració significativa de la qualitat i la quantitat dels recursos
hídrics en l’àmbit del Pla. En qualsevol cas, l’aprofitament dels recursos hídrics s’ha de compatibilitzar amb la capacitat de
recuperació del sistema hidrològic, la dinàmica hidrogeològica natural i el manteniment dels sistemes naturals. En el cas
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de les zones humides vinculades al canal de Seròs (embassament d’Utxesa i satèl·lits) on existeix un règim hídric
modificat pels usos de l’aigua en la conca, s’ha d’assegurar la compatibilitat entre la seva explotació hidroelèctrica i la
preservació dels seus valors naturals.
29.2. L’abocament d’aigües residuals en llera pública dins els límits de l’espai només es pot autoritzar prèvia depuració,
prioritzant la creació de filtres verds, els tractaments terciaris i la reutilització.
29.3. Les fonts i surgències naturals, els abeuradors, i les zones humides – fins i tot aquelles de temporals - existents en
l’àmbit del Pla no poden ser modificades de tal forma que disminueixi la qualitat i quantitat de les seves aigües, s’alteri la
seva dinàmica, es modifiquin les seves característiques quan suposi la pèrdua hàbitats d’interès per a la flora i la fauna
autòctones pròpies de l’espai o, quan siguin d’ús públic, s’impedeixi el seu aprofitament tradicional.

Article 30. Hàbitats i espècies d’atenció especial
30.1. Les administracions competents han de vetllar pel manteniment en bon estat de conservació dels hàbitats, la
vegetació i les poblacions de la flora i fauna silvestre pròpies de l’espai.
30.2 En particular, els hàbitats i les espècies incloses a l’Annex 2 d’aquestes normes són objecte específic de
conservació als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida i són d’atenció especial. A les àrees on es localitzen no
s’hi admeten les activitats ni les actuacions que siguin incompatibles amb el manteniment d’aquests hàbitats i de les
poblacions de les espècies indicades en un estat de conservació favorable.
30.3. En el Pla de Gestió de l’Espai Natural Protegit o els instruments que preveu l’article 5 d’aquestes Normes es
poden formular directrius de gestió d’aquestes àrees, que garanteixin el compliment dels apartats anteriors. En tot
cas, l’òrgan gestor ha d’adoptar les mesures de protecció que s’escaiguin per tal de conservar els hàbitats i les espècies
inclosos en l’Annex 2 mitjançant mesures de gestió i seguiment específiques.
30.4. Quant als matollars guixencs i els hàbitats halòfils, s’ha de regular l’activitat ramadera extensiva tal com preveu
l’article 16 d’aquestes normes amb l’objectiu de no sobreexplotar aquest hàbitat i no afavorir l’erosió del sòl. En
general, es prohibeix qualsevol actuació que suposi l’alteració significativa de les àrees amb presència d’aquest
hàbitat.

30.5. Quant als ocells estèpics, s’han de fomentar les pràctiques de gestió agroramadera i de millora de l’hàbitat per
assegurar la conservació i millora de les poblacions, segons el que determini el Pla de Gestió de l’espai. Aquestes
mesures estan relacionades amb el mosaic territorial amb els conreus herbacis adequats, la presència d’erms i
guarets amb la cobertura vegetal, alçada de la vegetació, mida de les parcel·les, pendent i distribució adequada pels
requeriments de les diverses espècies, així com el manteniment, rehabilitació i construcció d’edificacions adequades
per la nidificació, el manteniment i potenciació de l’arbrat en marges de parcel·les i vores de sèquies i recs adequats
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per la reproducció, la millora dels marges entre parcel·les, la protecció dels nius per les espècies que nidifiquen al
terra, la presència d’abeuradors adequats, l’eliminació d’estructures perilloses i el foment d’una agricultura i
ramaderia compatible que afavoreixin la biodiversitat en general. En tot cas, seran d’aplicació les mesures que es
derivin del Pla de recuperació del sisó, la ganga, la xurra, la terrerola vulgar, el xoriguer petit, l’alosa becuda i la
trenca, i de conservació del gaig blau, l’esparver cendrós, l’arpella pàl·lida i la calàndria.

30.6. Quant als ocells de canyissar, el Pla de Gestió ha d’incloure mesures per ampliar el coneixement sobre
l’ecologia dels espais on s’assenten, millorar la qualitat de l’aigua de les zones humides i restringir l’accés públic i les
molèsties a les àrees de nidificació. A més, les basses de reg han de tenir en compte les necessitats de canyissar
de l'arpella vulgar a l'època de nidificació. En les basses de reg existents s’han d’establir mesures per tal d’afavorir
la nidificació d’aquesta espècie. Quant a la boscarla mostatxuda, la mallerenga de bigotis i el repicatalons, són
d’aplicació les mesures que es derivin del Pla de recuperació o de conservació de diverses espècies amenaçades
lligades als ecosistemes fluvials i aquàtics.

Article 31. Protecció de la flora i la vegetació
31.1. Es prohibeix la utilització de les espècies al·lòctones invasores, sense perjudici de l’ús normal de les espècies
pròpies en la jardineria particular en els supòsits autoritzats en aquest Pla, i sempre que això no comporti risc de dispersió
en el medi natural. A aquests efectes, en la plantació, la reforestació o l’aforestació, la jardineria i supòsits anàlegs, i
sense pretensió d’exhaustivitat, es prohibeix la utilització de les espècies relacionades en l’Annex 1. Igualment es
prohibeix el dipòsit i l’abocament al medi natural de restes vegetals d’aquestes espècies al·lòctones invasores i/o de
terra que les hagi contingut.
31.2 Les actuacions de restauració i revegetació dels sistemes naturals i de jardineria pública (ex: talussos, vials,
etc.) s’han d’efectuar principalment i sempre que sigui possible amb varietats locals de les espècies autòctones
pròpies de l’espai.
Article 32. Protecció de la fauna
32.1. Els projectes de reintroducció d’espècies silvestres han de comptar amb l’autorització de l’òrgan gestor. En tot cas
només s’admeten espècies pròpies del medi natural de la zona i l’alliberament d’espècies al·lòctones està prohibida.
32.2. En els projectes de reintroducció d’espècies silvestres en l’àmbit del Pla s’ha de tenir en consideració:
a)

La idoneïtat dels hàbitats actuals per a garantir la supervivència de l’espècie.

b)

L’acceptació social de la reintroducció a efectuar, així com els possibles danys econòmics que pot ocasionar
l’espècie en qüestió.

c)

L’estat actual de les causes que motivaren l’extinció de l’espècie a la zona.
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d)

Les repercussions de la reintroducció sobre altres elements del medi natural.

e)

La idoneïtat genètica de la població donant i la garantia que aquesta no es veurà afectada per l’extracció de part
dels seus efectius.

f)

Les garanties sanitàries dels individus utilitzats en la reintroducció.

g)

La conveniència del seguiment de la reintroducció efectuada i dels resultats obtinguts.

Article 33. Protecció del patrimoni cultural
En absència de regulacions específiques, la intervenció en els elements del patrimoni històric i arquitectònic ha de seguir
els criteris següents:
a)

S’ha de mantenir l’estructura arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’entorn relacionat
amb l’element.

b)

La instal·lació de conduccions elèctriques, telefòniques o similars, de tipus aeri o adossat, i les antenes de
televisió, les pantalles de recepció d’ones o altres dispositius particulars anàlegs s’han de situar en llocs on no
perjudiquin la percepció paisatgística del conjunt.

CAPITOL III - REGULACIÓ DE ZONES
Article 34. Zonificació
34.1. El Pla divideix tot el seu àmbit territorial en sis zones, d’acord amb la delimitació gràfica establerta en els Plànols
d’ordenació, definides d’acord amb els objectius específics que s’assenyalen per a cadascuna, i denominades de la
forma següent:

-

Zona de reserva (clau 1)

-

Zona d’agroecosistema estèpic (clau 2)

-

Zona agrícola de Torreribera (clau 3)

-

Zona forestal (clau 4)
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34.2 En l’àmbit d’Utxesa (clau 1), i a efectes exclusius de la regulació de la navegació fluvial i la pesca, es defineixen 2
subzones, d’acord amb el plànol d’ordenació i l’article 41 d’aquestes Normes.
Article 35. Zona de reserva (clau 1)
35.1. Definició
Aquesta zona comprèn les àrees declarades com a reserva natural parcial, d’acord amb la Llei 12/1985 i el Decret
123/1987, les Reserves Naturals de Fauna Salvatge, i les zones incorporades a l’Inventari de Zones Humides de
Catalunya.
Comprèn tres àrees:
a)

Reserva Natural Parcial de Mas de Melons (declarada segons Decret 123/1987) als termes municipals de
Castelldans, Aspa i el Cogul.

b)

Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Utxesa (declarada segons Ordre de 23 d’octubre de 1990), als termes
municipals de Torres de Segre i Sarroca de Lleida.

c)

Zones humides de l’inventari de Zones Humides de Catalunya: Herbassars de Castelldans (al t.m. de
Castelldans), Salats de Claravalls (al t.m. de Tàrrega), Clot dels Reguers (al t.m. de Plans de Sió) i Clot de la
Unilla (al t.m. d’Alguaire).

La seva delimitació és l’establerta pel Decret 123/1987, l’Ordre de 23 d’octubre de 1990 i l’Inventari de Zones
Humides de Catalunya en desplegament de l’article 11 de la Llei d’Espais Naturals, i es reflecteix en els plànols
d’ordenació.
35.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és la preservació estricta i la restauració si s’escau dels sistemes naturals, la diversitat
biològica i el paisatge.
35.3. Usos i activitats compatibles
En aquesta zona s’admeten exclusivament els següents usos i activitats:
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Treballs científics de recerca i de maneig, organitzats per l’òrgan gestor de l’espai protegit o bé amb
l’autorització d’aquest.

b)

Usos agrícoles o ramaders vinculats a les activitats de manteniment dels hàbitats i de les espècies de flora i de
fauna silvestres objecte de protecció.

c)

Activitats destinades a la divulgació dels seus valors, congruents amb els objectius de la zona i que es
desenvolupin a través dels camins, itineraris i zones autoritzades.

d)

Altres activitats destinades a la divulgació dels seus valors, congruents amb els objectius de la zona,
organitzades per l’òrgan gestor de l’espai protegit o bé amb l’autorització d’aquest.

e)

Accés públic en els punts, itineraris, camins i zones expressament assenyalats, inclosa la circulació motoritzada
a través de la xarxa viària definida a l’epígraf a) de l’article 23.1.

f)

En general, les activitats relacionades amb la gestió de les reserves d’acord amb els objectius esmentats a
l’apartat 35.2, tot comprenent actuacions o activitats destinades a la conservació i restauració dels sistemes
naturals i del patrimoni cultural, incloses en el seu cas les instal·lacions que calguin per a desenvolupar
activitats de protecció, millora o restauració dels sistemes naturals, divulgació, recerca i ús públic o pel
manteniment dels usos mencionats a l’epígraf b.

g)

Pesca esportiva i navegació esportiva només a l’espai d’Utxesa, en la subzona Ia i en les condicions que
estableix l’article 41.

h)

En l’àmbit d’Utxesa, s’admet l’ús hidroelèctric i les construccions de serveis bàsics (captació d’aigua,
potabilització, sanejament i transport elèctric) que es determinin en els corresponents instruments de
planejament urbanístic dels sectors inclosos a la clau 6 i de l’antic poblat de FECSA inclòs a la clau 5, tenint en
consideració les prescripcions emeses per l’administració hidràulica i ambiental en base al procediment
d’avaluació ambiental dels plans urbanístics.

35.4. Usos i activitats incompatibles
A més a més dels usos i les activitats incompatibles en tot l’àmbit del Pla especial, enumerades a l’article 9
d’aquestes Normes, en aquesta zona tenen la consideració d’incompatibles els usos i activitats següents:
a)

Usos i activitats agrícoles, ramaders i forestals no compresos en l’apartat 35.3.

b)

Activitats cinegètiques, sense perjudici de les activitats necessàries de control de població de determinades
espècies tal com determina la normativa sectorial.
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c)

Activitats pesqueres, recreatives, esportives o professionals, no compreses en l’apartat 35.3.

d)

Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna.

e)

Activitats extractives.

f)

Qualsevol nova construcció, instal·lació o infraestructura permanent, llevat de les esmentades a l’apartat 35.3.

g)

Moviments de terres, i en general alteracions de l’orografia natural dels terrenys, llevat que tinguin per objecte
treballs de restauració o millora ambiental compresos a l’article 35.3.

h)

En general l’accés amb finalitat no congruent amb els articles 35.3 i 35.5.

i)

En general, les activitats que, directament o indirectament, puguin perjudicar els valors o els béns protegits en
aquesta zona.

35.5. Camí Natural d’Utxesa
El camí senyalitzat de l’entorn de l’embassament d’Utxesa es continua mantenint amb les condicions establertes en
la data d’aprovació definitiva del Pla, incloent la possibilitat de circulació motoritzada amb les condicions i limitacions
establertes, sense perjudici de la possibilitat temporal de limitació a aquesta per motius ambientals que pugui
establir l’òrgan de gestió o el departament competent en matèria de medi ambient.
Article 36. Zona d’agroecosistema estèpic (clau 2)
36.1. Definició
Aquesta zona comprèn els espais agrícoles, forestals i fluvials dins l’àmbit del Pla que no s’inclouen a les zones de
reserva (clau 1), zona agrícola de Torreribera (clau 3) i forestal (clau 4) i es caracteritzen pel mosaic de conreus,
majoritàriament herbacis però també llenyosos, i majoritàriament en secà – excepte sectors amb regs històrics
hivernals o regs consolidats – i les zones d’erms, espartars, llistonars, timonedes, brolles, siscallars, matollars,
garrigues i petits boscos intersticials que composen un mosaic de paisatge subestèpic. També inclou els rius i
torrents i els seus boscos de ribera que discorren pel seu interior. La seva delimitació és establerta en els plànols
d’ordenació.
36.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, especialment la seva singular
biodiversitat, i la compatibilització i el foment d’una agricultura i ramaderia competitives basades en els principis de
l’agricultura sostenible. Així, d’acord amb el Pla de Gestió, en aquesta zona s’han d’implementar les actuacions per
millorar l’aptitud de l’agroecosistema per assolir un bon estat de conservació dels hàbitats i les espècies estèpiques.
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36.3. Usos i activitats compatibles:
a)

Usos i activitats agrícoles, ramaderes i forestals d’acord amb els articles 15, 16 i 17 d’aquestes Normes.

b)

Usos i activitats cinegètiques, d’acord amb l’article 18 d’aquestes Normes.

c)

Activitats de lleure, de divulgació, de recerca, docents i d’educació ambiental.

d)

Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna, d’acord amb les especificacions de l’article 19 d’aquestes
Normes.

e)

Habitatge unifamiliar en edificacions preexistents amb la deguda cobertura jurídica.

f)

Establiments de turisme rural, d’acord amb la legislació vigent, de restauració i hotels en les edificacions existents,
d’acord amb la normativa sectorial. Es poden autoritzar els establiments esmentats en edificacions de nova planta,
d’acord amb la legislació vigent, el planejament urbanístic municipal i el Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de
Lleida).

g)

Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural, inclosos els equipament i
serveis públics previstos als articles 26 i 27 d’aquestes Normes.

h)

Instal·lacions i serveis tècnics vinculats a les explotacions agràries i els altres usos admesos d’acord amb
aquestes Normes.

i)

Infraestructures pròpies del sistema de comunicació i obres i instal·lacions per als serveis tècnics, d’acord amb
les condicions establertes en l’article 12 d’aquestes Normes.

j)

En general, les actuacions i activitats relacionades amb la gestió de l’espai com a espai natural protegit i les
intervencions destinades a la conservació i restauració dels sistemes naturals que es desenvolupin d’acord amb
els objectius de protecció d’aquest Pla, i en particular, les accions previstes en el seu Pla de Gestió.

36.4 Protecció d’hàbitats estèpics d’interès
En relació amb la regulació d’usos establerta a l’apartat anterior, a les àrees d’herbassars (llistonars, espartars,
cardassars) i matollars (siscallars, timonedes, brolles i garrigues) localitzades en aquesta zona s’hi ha de fomentar la
conservació i si és el cas la restauració d’aquests hàbitats. Es prohibeix l’eliminació de les tanques arbrades i
arbustives formades per vegetació natural i en cap cas es pot reduir la seva amplada a menys de 2 metres, sense
perjudici de les accions destinades a la restauració o regeneració dels sistemes naturals. Cal tenir en consideració
especialment els hàbitats d’atenció especial i les determinacions al respecte de l’article 30.
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D’acord amb les determinacions específiques del Pla de Gestió l’òrgan gestor ha d’aplicar les mesures de gestió
necessàries per mantenir les espècies de la flora i les comunitats vegetals característiques d’aquests sistemes en un
estat favorable de conservació, i en concret, les adreçades a assegurar la continuïtat de les activitats agrícoles,
ramaderes i forestals que siguin particularment adequades en relació amb aquest objectiu.

36.5. Usos i activitats incompatibles
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 9 d’aquestes Normes.
36.6. Edificació
Poden autoritzar-se edificacions de nova planta o les ampliacions segons el que determina la normativa sectorial pel
Sòl No Urbanitzable de Protecció Especial al Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida) i d’acord amb
l’article 10 d’aquestes Normes.

Article 37. Zona agrícola de Torreribera (clau 3)
37.1. Definició
Aquesta zona comprèn un sector diferenciat de l’Espai Natural Protegit dels Secans de Mas de Melons - Alfés situat
al terme municipal de Lleida dins la finca anomenada Torreribera, i que té unes característiques singulars,
diferenciades de la resta de l’espai (una zona de conreus herbacis en regadiu tradicional amb marges arbrats
importants) i uns objectius de conservació específics. La seva delimitació és establerta en els plànols d’ordenació.
37.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació i millora de l’hàbitat de la trenca (Lanius minor) de manera compatible
amb l’aprofitament agrícola i ramader ordenat.
37.3. Usos i activitats compatibles
Són compatibles els mateixos usos i activitats que els establerts a l’article 36.3, sempre que no suposin una
disminució de la superfície agrària útil existent actualment i una destrucció de l’arbrat de gran port necessari per a
l’establiment de la trenca.
37.4. Usos i activitats incompatibles
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 9 d’aquestes Normes.
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És prohibit en aquesta zona qualsevol transformació dels conreus herbacis existents a conreus llenyosos o conreus
herbacis alts incompatibles amb la conservació de la trenca.

37.5. Condicions d’edificació
Poden autoritzar-se edificacions de nova planta o les ampliacions segons el que determina la normativa sectorial pel
Sòl No Urbanitzable de Protecció Especial al Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida) i d’acord amb
l’article 10 d’aquestes Normes.
37.6. Protecció en relació a les noves infraestructures
Els projectes de noves traces d’infraestructures de comunicació previstes al Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres
de Lleida) i l’extensió de zones urbanes i industrials –motivades pel creixement dels assentaments dins els límits
permesos per l’estratègia de desenvolupament corresponent assenyalada per aquest- a l’entorn d’aquesta zona han
de preveure mesures compensatòries d’igual o major superfície i entitat per garantir el manteniment de la superfície
arbrada, la qualitat de l’hàbitat adequada per la conservació i millora de la població de trenca i l’apantallament visual
i paisatgístic per garantir les condicions de tranquil·litat més adequades.
Article 38. Zona forestal (clau 4)
38.1. Definició
Aquesta zona comprèn els espais principalment forestals existents dins l’àmbit del Pla que no s’inclouen a les zones
de reserva (clau 1), agroecosistema estèpic (clau 2) ni zona agrícola de Torreribera (clau 3) i es caracteritzen per la
dominància majoritària de masses forestals principalment arbrades no provinents de reforestació que no formen part
d’una trama agrícola sinó de l’entorn natural de serres i tossals. Es delimiten especialment a:
- el sector septentrional de la Serra Llarga (termes municipals de Camarasa, Ós de Balaguer, Castelló de Farfanya,
Ivars de Noguera, Algerri i Balaguer)
- el sector meridional dels secans del Segrià-Utxesa, a la vora dels tossals de Montmeneu (terme municipal de la
Granja d’Escarp).
També inclou els rius i torrents i els seus boscos de ribera que discorren pel seu interior. La seva delimitació és
establerta en els plànols d’ordenació.
38.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, especialment la seva singular
diversitat vegetal i les comunitats forestals, així com la prevenció dels incendis forestals i el control de l’erosió. Al
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mateix temps, és objectiu la compatibilització i el foment d’una agricultura, ramaderia i silvicultura competitives
basades en els principis de l’agricultura sostenible.

38.3. Usos i activitats compatibles:
Són compatibles els mateixos usos i activitats que els establerts a l’article 36.3

38.4 Protecció d’hàbitats forestals
En relació amb la regulació d’usos establerta a l’apartat anterior, a les àrees d’herbassars (llistonars, espartars,
cardassars), matollars (siscallars, timonedes, brolles, garrigues, cadequers i savinars) i boscos (pinedes de pi blanc,
carrascars, rouredes) localitzades en aquesta zona s’hi ha de fomentar la conservació i si és el cas la restauració
d’aquests hàbitats. Es prohibeix l’eliminació de les tanques arbrades i arbustives formades per vegetació natural i en
cap cas es pot reduir la seva amplada a menys de 2 metres, sense perjudici de les accions destinades a la
restauració o regeneració dels sistemes naturals. Cal tenir en consideració els hàbitats d’atenció especial quant a les
zones amb presència de matollars guixencs i les determinacions al respecte de l’article 30.

38.5. Usos i activitats incompatibles
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 9 d’aquestes Normes.
Són incompatibles també en aquesta zona la instal·lació de noves basses de regulació de sectors de regadiu.
38.6. Edificació
Poden autoritzar-se edificacions de nova planta o les ampliacions segons el que determina la normativa sectorial pel
Sòl No Urbanitzable de Protecció Especial al Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida) i d’acord amb
l’article 10 d’aquestes Normes.
Article 39. Zona de foment d’equipaments d’ús públic (clau 5)
39.1. Definició
L’àmbit d’aquesta zona coincideix amb tres emplaçaments singulars existents dins de l’àmbit del Pla que
corresponen a nuclis urbans abandonats on és possible, amb condicions concretes i limitacions estrictes, establir
equipaments turístics i d’ús públic. La seva delimitació es reflecteix en els Plànols d’ordenació.
Corresponen als emplaçaments de:
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-

El poble de la Figuera (dins el terme municipal d’Algerri)

-

El poble abandonat de Conill (dins el terme municipal de Tàrrega)

-

El poblat abandonat de FECSA a tocar de l’embassament d’Utxesa (dins el terme municipal de Torres de
Segre).

39.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és la recuperació ordenada d’antics pobles actualment abandonats o on hi viu una única
família, com és el cas del poble de la Figuera, i del seu patrimoni d’edificacions tradicionals i monuments històrics,
posant-los en valor com a espais on es puguin implementar o fomentar activitats i equipaments d’ús públic, seguint
les determinacions de l’article 28 de les normes i les contingudes al Pla de Gestió de l’espai, tot tenint en compte
que el desenvolupament de les activitats i les instal·lacions sigui compatible amb els objectius globals de
conservació del medi natural i del paisatge i els d’aquest Pla especial.
39.3. Regulació de l’ús
L’ús turístic i de lleure inclou la possibilitat de creació de serveis d’allotjament rural, restauració, agrobotiga i
acampada, així com centres d’interpretació i d’ús públic lligats a l’espai natural, seguint les determinacions dels
articles 25, 26 i 27 de les Normes d’aquest Pla Especial, sens perjudici de les limitacions que es derivin del
planejament urbanístic municipal o de la normativa sectorial aplicable o altres normes d’aquest Pla especial de
protecció quan sigui el cas. Al poble de la Figuera també s’hi admet l’ús residencial.
39.4. Instal·lacions i serveis vinculats
A efectes d’aquest Pla, les instal·lacions i serveis vinculats són els destinats a les persones allotjades, al personal de
la instal·lació o els necessaris per al seu funcionament, que es relacionen a continuació:

-

Recepció

-

Habitacions

-

Unitats i zones d’acampada

-

Aparcaments i vials interiors

-

Espais enjardinats i arbrats. Parc infantil

-

Serveis higiènics

-

Restaurant, bar i cafeteria
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-

Espais de reunions i de joc

-

Venda d’aliments, merxandatge, etc.

-

Emmagatzematge de material

-

Sales d’exposicions i multifuncionals pròpies dels centres d’interpretació

-

Serveis i allotjament per al personal adscrit a les instal·lacions

-

Instal·lacions per al subministrament d’aigua potable, electricitat, tractament i evacuació d’aigües residuals,
prevenció i extinció d’incendis, etc.

-

Altres serveis contemplats per la legislació específica que regula l’activitat turística i d’acampada

39.5. Edificació
Poden autoritzar-se edificacions de nova planta o les ampliacions exclusivament en els supòsits següents:
a)

En les edificacions existents als antics nuclis urbans, incloses les que es troben en estat ruïnós, noves
construccions auxiliars annexes destinades a usos de lleure i turístic, amb les condicions que estableix la
legislació sectorial.

b)

Noves construccions auxiliars destinades a les activitats agrícola o ramadera extensiva (cossos de servei) amb
les condicions que estableix la legislació sectorial.

c)

La reconstrucció de masies i edificacions històriques en estat ruïnós localitzades en aquesta zona, d’acord amb
el que estableix la legislació sectorial.

39.6 Autorització d’obres
S’han d’aprovar plans especials específics per a cadascuna d’aquestes tres zones, amb les previsions concretes
(ordenació, instal·lacions, serveis, activitats, previsió de nombre d’usuaris) definides i la seva avaluació ambiental
associada. Aquests plans especials han de seguir la tramitació prevista a la legislació urbanística.
En qualsevol cas, s’ha de promoure la integració de qualsevol instal·lació en l’entorn immediat urbà i en el medi rural
i natural circumdant mitjançant la conservació de la vegetació arbòria, la determinació d’espais lliures vegetats o
l’elecció de tipologies edificatòries adequades quant a materials, colors, espècies vegetals, etc. Quant a l’elecció
d’espècies, s’ha de tenir en compte allò especificat en l’article 32.
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Article 40. Zona d’ordenació específica (clau 6)
40.1. Definició
L’àmbit d’aquesta zona coincideix amb dos emplaçaments singulars existents dins de l’àmbit de l’Espai Natural
Protegit dels Secans del Segrià-Utxesa que corresponen a una zona industrial que inclou dues naus industrials
situades al Km 14 de la carretera C-242 de Fraga a Maials (aprovada per sengles plans especials en sòl no
urbanitzable amb dates d’aprovació 9-12-1999 i 12-6-2002), i unes zones d’urbanitzacions consolidades a la
perifèria de l’embassament d’Utxesa, als termes municipals de Torres de Segre i Aitona. Aquesta delimitació es
reflecteix en els Plànols d’ordenació.
40.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és el correcte desenvolupament de les previsions derivades dels documents urbanístics
d’ordenació de les mateixes, per tal d’aconseguir un adequat encaix territorial i paisatgístic d’aquestes activitats i
sectors residencials preexistents dins l’Espai Natural Protegit.
40.3. Regulació de l’ús
Els usos possibles són els determinats pels documents urbanístics d’ordenació aprovats.
40.4. Instal·lacions i serveis vinculats
Les instal·lacions i serveis vinculats són els necessaris per poder desenvolupar els usos previstos pels instruments
d’ordenació urbanístics.
40.5. Edificació
Els paràmetres d’edificació estan determinats pels instruments d’ordenació urbanístics específics.
40.6 Autorització d’obres
No es poden utilitzar terrenys situats fora dels espais de clau 6 per ubicar-hi préstecs, acopis, parcs de maquinària o
qualsevol altra instal·lació vinculada a processos de construcció definits dins d’aquesta clau.

Article 41. Regulació específica de la navegació a Utxesa
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41.1. A efectes de l’ordenació de la navegació a la zona d’Utxesa es defineixen 2 subzones que es reflecteix en els
plànols d’ordenació, amb la regulació especifica següent:
Subzona a:

Comprèn el braç meridional de l’embassament d’Utxesa confinat per diverses
urbanitzacions, les zones de pesca i l’antic poblat de FECSA, amb nul·la cobertura vegetal
helofítica a la làmina d’aigua i als marges
S’admet la navegació a rem i vela sempre dins l’espai delimitat que ha de ser físicament
marcat amb línia de boies.

Subzona 2:

Comprèn la resta de l’embassament.
No s’admet cap modalitat de navegació llevat d’activitats de recerca científica amb
l’autorització prèvia de l’òrgan gestor, o de les vinculades al desenvolupament de serveis
públics per a la gestió del domini públic fluvial.

41.2. Qualsevol modalitat de navegació no esmentada expressament per a cada subzona té la consideració
d’incompatible. S’exceptua d’aquesta prohibició la navegació vinculada als serveis públics de policia del domini
públic hidràulic, de protecció del medi natural i per a emergències i causes de força major.
41.3. La navegació nocturna queda prohibida. A aquests efectes, s’entén per nocturna la franja horària d’una hora
després de la posta de sol i una hora abans de l’alba.
41.4. L’amarratge o l’avarament amb caràcter regular en els marges de l’embassament s’admet exclusivament en
les instal·lacions autoritzades per l’administració competent. A aquests efectes, les noves instal·lacions han de tenir
caràcter desmuntable, llevat que es tracti de l’autorització d’instal·lacions preexistents..
41.5. L’accés a l’embassament s’ha d’efectuar a través d’embarcadors i rampes d’accés autoritzades per
l’administració competent. En el seu cas es pot exigir un certificat de desinfecció d’embarcació.
41.6. L’ancoratge és permès únicament en els espais abalisats a aquests efectes per l’administració competent.
41.7. En cas d’un estat de conservació no favorable dels sistemes naturals protegits a causa dels desenvolupament
dels usos enumerats a l’apartat 41.1, es poden restringir els àmbits o modalitats que s’escaiguin.
41.8 Totes les embarcacions que puguin ser utilitzades a l’embassament han de complir tots els requisits legals i
totes les recomanacions existents per evitar la proliferació d’espècies exòtiques invasores, molt especialment el
musclo zebra.
CAPÍTOL IV- DISPOSICIONS PER A L'APLICACIÓ I GESTIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL PLA
Article 42. Règim jurídic i gestió
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42.1 La gestió dels espais naturals protegits objecte d’aquest Pla especial així com l'aplicació i gestió de les seves
determinacions corresponen al seu Òrgan gestor, d'acord amb les directrius del Departament competent en matèria
d’espais naturals protegits i de l’Òrgan rector, l'assessorament de les entitats socials i científiques i amb la
participació efectiva de les entitats representatives dels sectors socials interessats.
42.2 L'Òrgan gestor, d'acord amb el marc legal vigent, ha d'exercir les funcions següents:
a)

Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics de
l’espai, així com el foment de llur estudi i coneixement.

b)

Vetllar pel compliment a l'interior dels espais protegits del que estipula la Directiva 43/92/CEE, d'Hàbitats,
la Directiva 409/79, d'Ocells, la Llei 12/85, d'Espais Naturals i el Decret 328/92, d’aprovació del Pla
d'espais d'interès natural.

c)

Elaborar anualment un Programa d'Actuacions d'acord amb les previsions i determinacions del Pla
especial i del Pla de gestió.

d)

Supervisar, executar i fer un seguiment de les obres i altres actuacions definides al Pla de gestió i totes
aquelles que requereixi la gestió de l'espai.

e)

Prestar suport i assessorament en relació amb els usos agraris i les iniciatives públiques i privades
congruents amb els objectius i la naturalesa de l’espai protegit.

f)

Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària respecte a les actuacions a desenvolupar en
l’interior dels espais protegits per part de les diferents administracions o particulars.

g)

Impulsar l'actuació coordinada de les administracions públiques en l'àmbit del Pla.

h)

Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, a l’ús i a la gestió del territori i
dels seus recursos naturals així com a l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions
de vida de la població.

i)

Aquelles altres establertes per l'article 29.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i legislació
concordant.

42.3 Sense perjudici de les competències pròpies dels diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i dels ens locals, l'Òrgan gestor ha d'emetre informe preceptiu previ a l'atorgament de les autoritzacions
necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotació dels recursos naturals, a
l'interior o a l'exterior de l'àmbit del Pla i que poden afectar-lo. Igualment l'Òrgan gestor ha d'emetre informe
preceptiu en la tramitació de planejament urbanístic general i derivat que afecti l'àmbit del Pla o que afecti terrenys
67

Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

VOLUM 03. Pla especial

adjacents.
42.4 L'informe preceptiu a què fa referència l'apartat anterior ha de ser requerit pels organismes corresponents
abans de l'adopció de la resolució o acte aprovatori, per tal d'incorporar-lo a l'expedient administratiu.
L'Òrgan gestor ha d'emetre el seu informe dins dels terminis fixats per la legislació de procediment administratiu o, si
s'escau, per les legislacions específicament aplicables en cada cas.
L'informe preceptiu emès per l'Òrgan gestor ha de ser motivat, d'acord amb el que estableixen el present Pla
especial i la legislació aplicable en cada cas.
42.5 L'Òrgan gestor pot emetre informes previs sobre la viabilitat o conveniència d'eventuals actuacions en l'àmbit
del Pla o que poden afectar-lo, quan així ho requereixin les administracions competents o els particulars interessats.
L'informe previ emès per l'Òrgan gestor ha de ser motivat, d'acord amb el que estableixen el present Pla especial i la
legislació aplicable en cada cas.
Aquests informes tenen un caràcter orientatiu i en cap cas eximeixen en el seu moment de l'informe preceptiu de
l'Òrgan gestor i de la formulació de la documentació tècnica necessària, així com de la tramitació administrativa que
correspongui.
42.6 En la gestió del Pla, les administracions públiques implicades han de promoure en la mesura més àmplia
possible la participació dels propietaris, de les empreses i de les entitats privades interessades. Particularment,
l'Òrgan gestor pot promoure els convenis de cooperació i de col·laboració que resultin necessaris.
Article 43. Indemnitzacions
D’acord amb l’article 39 de la Llei 12/1985, d’espais naturals, qualsevol actuació de l'Administració que, com a
conseqüència de l'aplicació de les determinacions d'aquest Pla, impliqui la privació singular de la propietat privada o
de drets o interessos patrimonials legítims, solament es pot fer mitjançant la indemnització que estableixi la
legislació sobre expropiació.
Article 44. Utilitat pública
D'acord amb el que disposa l'article 5.3 de la Llei 12/1985, l'aprovació d'aquest Pla especial implica la declaració
d'utilitat pública de les obres i les actuacions previstes i la necessitat d'ocupació dels béns immobles i els drets
afectats.
Article 45. Acció pública
D'acord amb el que disposen les legislacions urbanística i d'espais naturals, és pública l'acció per exigir el
compliment del que estableixen les determinacions del present Pla especial.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Fins que no estigui aprovat i operatiu l’Òrgan de Gestió dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida, les
competències i funcions que en aquest Pla Especial se li atorguen, seran executades pel departament competent en
matèria de medi ambient.
Segona
D’acord amb allò que disposa l’article 5.4 de la Llei 12/1985, en el termini de dos anys des de la data d’aprovació
definitiva d’aquest Pla especial s’ha de procedir a adequar el planejament urbanístic dels municipis afectats per aquest
Pla. En aquest sentit el seu planejament ha de ser modificat per tal de reflectir en els seus plànols normatius l’àmbit
d’aplicació del Pla especial, de l’Espai Natural Protegit i de les reserves naturals. Igualment, les seves normes han
d’esmentar que en els àmbits corresponents són d’aplicació les normes d’aquest Pla especial i les pròpies de l’Espai
Natural Protegit i les reserves naturals. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de prestar suport tècnic als
ajuntaments per tal de fer efectiva aquesta adequació.
Tercera
Els usos i les activitats disconformes amb l’ordenació establerta per aquest Pla especial poden continuar desenvolupantse en les seves condicions actuals, sense perjudici de l’aplicació d’aquestes Normes quan s’escaigui per tal de garantir el
compliment dels objectius del Pla especial. En cap cas poden augmentar-ne la intensitat.
Quarta
En les edificacions, construccions i instal·lacions disconformes amb l’ordenació establerta per aquest Pla especial, només
s’admeten obres de manteniment estricte, i aquelles obres destinades al seu desmantellament o a la reforma per
disminuir el seu impacte paisatgístic, ecològic o ambiental. Aquestes obres de reforma no poden significar en cap cas
augment del volum edificat.
Cinquena
Les actuacions que, en el moment en què el present Pla Especial entri en vigor, hagin iniciat la tramitació administrativa
corresponent a l’Avaluació d’Impacte Ambiental o qualsevol altra relacionada amb l’obtenció de permisos i llicències per a
l’exercici de la seva activitat no estan subjectes als requeriments addicionals establerts pel present Pla Especial i han de
continuar la seva tramitació d’acord amb la normativa reguladora establerta abans de l’aprovació del Pla.
Sisena
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En cas que els resultats de la prova pilot definida a l’article 15.4 siguin estadísticament significatius per als ocells estèpics
i agronòmicament rendibles es pot admetre el reg de suport al cereal amb una dotació màxima de 3.500 m3/ha/any als
espais naturals protegits de Bellmunt-Almenara, Plans de Sió, Anglesola-Vilagrassa i Secans de Belianes-Preixana.
Setena
Mentrestant no entrin en servei instal.lacions alternatives d'aviació general i esportiva situades fora de l'àmbit d'aquest
Pla, d'acord amb el que determina l'apartat 2.3.4.g del Pla d'Aeroports, aeròdroms i heliports, es permeten exclusivament
els usos aeronàutics relacionats amb emergències i extinció d’incendis, així com els de caràcter cultural que es puguin
desenvolupar en programes de recuperació de la memòria històrica. També es permeten les activitats pròpies de
l’Aeroclub de Lleida, amb un màxim de 35 enlairaments setmanals.

DISPOSICIÓ FINAL
En aquells aspectes no regulats per aquest Pla especial i en els àmbits corresponents són d’aplicació les
determinacions del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, les
normes específiques dels espais naturals de protecció especial situats en el seu àmbit, les determinacions del
planejament urbanístic vigent i aquelles altres disposicions que per raó de la matèria siguin d’aplicació.
ANNEXOS
•

Annex 1. Espècies i gèneres de plantes al·lòctones invasores prohibides

•

Annex 2 Hàbitats i espècies d’atenció especial

•

Annex 3 Disposicions de caràcter general aplicables

•

Annex 4 Descripció literal dels límits dels espais naturals protegits
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ANNEX 1. Espècies i gèneres de plantes al·lòctones invasores prohibides
Acacia sp. (Acàcia)
Ailanthus altissima (Ailant)
Amporpha fruticosa
Arthoteca calandula
Aster squamatus
Azolla sp. (Falguera aquàtica)
Baccharis halimifolia
Boussingaultia cordifolia o Anredera cordifolia (Bàlsam emparrador)
Carprobrotus sp. (Bàlsam, dits de bruixa)
Cortaderia selloana (Herba de la Pampa)
Cuscuta campestris
Cyperus eragrostis
Eichhornia crassipes (Jacint d’aigua)
Elodea canadiensis
Lonicera japonica (Lligabosc japonès)
Ludviga grandiflora
Miryophilium aquaticum
Myoporum sp.
Nicotiana glauca (Tabac de jardí)
Paspalum saurae
Robinia pseudoacacia (Robínia)
Seneco inaequidens
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ANNEX 2 . Hàbitats i espècies d’atenció especial
Hàbitats de la Directiva presents als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida i considerats com
d’especial interès
1410. Prats i jonqueres halòfils mediterranis
1420. Matollars halòfils mediterranis
1510. Comunitats halòfiles de sòls d’humitat fluctuant
1520. Vegetació gipsícola ibèrica
3170. Basses i tolls temporers mediterranis
7210. Aiguamolls calcaris amb mansega
1310. Comunitats de salicòrnia i altres plantes anuals
3150. Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant
3140. Aigües estagnants
92A0. Alberedes, salzedes i boscos de ribera
Hàbitats presents als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida considerats amenaçats a Catalunya
CODI
15.1141
15.1142
15.12
15.51
15.52

NOM
Salicornars herbacis de Microcnemum coralloides, de sòls salins, inundables, de les terres interiors
àrides
Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides
Comunitats herbàcies de Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Hordeum marinum..., nitròfiles, de
sòls salins
Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral i de les
contrades interiors
Prats baixos, amb Hordeum marinum, Carex divisa, Juncus gerardi..., de sòls salabrosos humits

15.53

Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes (Schoenus nigricans,
Juncus acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits

15.54

Prats amb Aeluropus littoralis, de depressions humides, salines, de les terres interiors àrides

15.56

Comunitats de soses i salats anuals (Suaeda maritima, Salsola soda), nitròfiles, de sòls salins
humits i temporalment inundats

15.571*

Comunitats i poblaments de donzell marí (Artemisia gallica), de sòls salabrosos poc humits

15.58
22.343

Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits
Pradells amb Crypsis schoenoides, C. aculeata..., halonitròfils, de sòls llargament inundats

22.414

Poblaments d' Utricularia vulgaris o U. australis, parcialment flotants, d'aigües dolces estagnants de
terra baixa i de l'estatge montà
Comunitats submerses d'espigues d'aigua grosses (Potamogeton lucens, P. praelongus, P.
perfoliatus), arrelades dins aigües dolces estagnants
Comunitats submerses d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d'aigua,
Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces estagnants

22.421
22.422
22.432
23.211
32.4M

Comunitats d'herbes radicants amb fulles flotants o submerses (Callitriche, Ranunculus gr.
aquatilis), d'aigües dolces estagnants, somes i de nivell fluctuant
Comunitats submerses de Ruppia..., d'aigües salabroses
Matollars de gessamí groc (Jasminum fruticans), de sòls calcaris, profunds, de terra baixa (i de la
muntanya mitjana) a les contrades interiors.
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34.37*
34.5133

Prats o poblaments de Plantago albicans, de sòls argilosos secs de terra baixa
Pradells d’anuals amb Campanula fastigiata, dels terrenys guixencs, llimosos, ibèrics

34.61

Espartars de Stipa tenacissima, de la terra baixa àrida, al territori catalanídic meridional

44.612

Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori ruscínic i dels Prepirineus
centrals
Omedes de terra baixa
Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa
Tamarigars, de sòls salabrosos

44.62
44.637*
44.8131

Espècies de flora inclosos a l’Annex II de la Directiva Hàbitats (92/43/CEE) amb presència als Espais Naturals
Protegits de la Plana de Lleida
Boleum asperum
Espècies de flora amb qualificació de vulnerables inclosos al Decret 172/2008, de 26 d’agost
Senecio auricula subsp. sicoricus
Linaria oblongifolia subsp. aragonensis
Limonium latebracteatum
Limonium tournefortii
Ferula loscosii
Espècies de flora protegides al PEIN o recomanades per passar a ser protegides en els treballs de base del PEIN
Agrimonia eupatoria
Aizoon hispanicum
Astragalus alopecuroides
Astragalus turolensis
Boleum asperum
Bombicylaena discolor
Capparis ovata ssp. canescens
Cephalantera damasonium
Crucianella patula
Dianthus malacitanus
Dianthus serrulatus subsp. barbatus
Genista biflora
Gypsophila hispanica
Hedysarum humile
Helianthemum hirtum
Helianthemum squamatum
Helianthemum ledifolium
Hippocrepis comosus subsp. scabra
Lepidium subulatum
Limonium catalaunicum
Limonium hibericum
Limonium ovalifolium
Lygeum spartum
Lygos sphaerocarpa
Malva stipulacea
Moricandia moricandioides
Narcissus dubius
Ononis tridentata var. tridentata
Picris hispanica
Reseda stricta
Retama sphaerocarpa
Serratula flavescens
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Sideritis scordioides var. cavallinesii
Stipa lagascae
Stipa parviflora
Trigonella polyceratia
Artròpodes protegits al Decret del PEIN presents als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Glubia dorsalis
Cicindella germanica
Odontotarsus caudatus
Zegris eupheme
Euchloe tagis
Albarracina warrionis
Artròpodes declarats en perill d’extinció a la proposta de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya i presents als
Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Prionotropis flexuosa
Artròpodes declarats vulnerables a la proposta de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya i presents als Espais
Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Mioscirtus wagneri
Triops cranciformis
Altres artròpodes d’interès (endemicitat, biogeografia, distribució restringida a Catalunya) existents als Espais
Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Lycosa fasciventris
Haplodrausus dalmatiensis
Theridion varicum
Melanargia ines
Pseudophilotes panoptes
Lysandra bellarus
Ramburiella hispanica
Oedicpoda charpentieris
Calliptamus wattenwylianus
Pyrgomorpha conica
Sphingonotus azurescens
Platycleix falx
Platycleix affinis
Doiostaurus maroccanus
Stenobothrus festina
Stenobothrus grammicus
Peixos vulnerables o en perill de la proposta de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya presents als Espais
Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Salaria fluviatilis
Amfibis i rèptils de l’Annex II/IV de la Directiva Aus presents als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Pelobates cultripes
Amfibis i rèptils vulnerables o en perill de la proposta de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya presents als
Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Acanthodactylus erythrurus
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Timon lepidus
Vipera latastei
Aus de l’annex I de la Directiva Aus que són prioritàries en els Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Calandrella brachydactyla
Circus pygargus
Coracias garrulus
Falco naumannii
Hieraeetus fasciatus
Lanius minor
Melanocorypha calandra
Tetrax tetrax
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Altres aus de l’Annex I de la Directiva Aus presents als espais
Burhinus oedicnemus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Galerida theklae
Anthus campestris
Milvus milvus
Milvus migrans
Elanus caeruleus
Emberiza cirlus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Gyps fulvus
Oenanthe leucura
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Egretta garzetta
Himantopus himantopus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Sylvia undata
Alcedo atthis
Falco peregrinus
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Altres aus de la proposta de catàleg de fauna amenaçada de Catalunya presents als espais
Paniurus biarmicus
Acrocephalus melanopogon
Emberiza schoeniclus subsp. whitterbyi
Passer hispaniolensis
Tyto alba
Athene noctua
Calandrella rufescens
Locustella luscinioides
Sylvia conspicillata
Lanius meridionalis
Corvus monedula
Clamator glandarius
Espècies d’avifauna recentment extingides a l’espai
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Chersophilus dupontii
Espècies de mamífers de l’Annex II de la Directiva Hàbitats presents als espais naturals protegits de la Plana
de Lleida
Barbastella barbastellus
Myotis capaccinii
Rhinolophus ferrum-equinum
Rhinolophus euryale
Rhinolophus hipposideros
Lutra lutra
Espècies de mamífers considerats En Perill a la proposta de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya
presents als espais naturals protegits de la Plana de Lleida
Arvicola sapidus
Espècies de mamífers considerats Vulnerables a la proposta de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya
presents als espais naturals protegits de la Plana de Lleida
Myotis myotis
Miniopterus screibersii
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ANNEX 3 . Disposicions de caràcter general aplicables
1. Règim urbanístic
1.1. D’acord amb l’article 13 de les Normes del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de
14 de desembre, als espais inclosos en PEIN és d’aplicació el règim de sòl no urbanitzable fixat per la legislació en
matèria de règim de sòl i urbanística vigent a Catalunya. Els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla que el planejament
urbanístic hagi qualificat com a sistemes d’espais lliures, zones verdes o similars, en cap cas no poden ser objecte
d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa d’espai natural.
1.2. D’acord amb l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals, els ajuntaments afectats han d’adequar llur
planejament urbanístic a les directrius del Pla especial en un termini de dos anys.
1.3. D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d’urbanisme (aprovat amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol), són indivisibles les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de les quals sigui inferior al doble de les
mínimes de conreu o de producció forestal definides per a cada àmbit territorial, llevat de l’aplicabilitat de les
excepcions següents, si s’escau
a) Les parcel·les la dimensió de les quals sigui igual o menor a la determinada com a mínima, excepte si els lots
resultants són adquirits pels propietaris o propietàries de terrenys contigus, amb la finalitat d’agrupar-los i formar una nova
finca.
b) Les parcel·les la dimensió de les quals sigui menor que el doble de la superfície determinada com a mínima, llevat que
l’excés sobre el mínim esmentat es pugui segregar amb la finalitat especificada per la lletra a.
2. Implantació d’infraestructures, activitats i edificació
2.1. Quant a la implantaciño d’infraestructures, activitats i edificacions de nova planta o ampliació de les existents
dins els Espais Naturals de la Plana de Lleida, són d’aplicació les condicions i exigències per al sòl de protecció
especial establertes als apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 2.6. de les Normes d’ordenació territorial del Pla Territorial
Parcial de Ponent (Terres de Lleida), i l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006. Totes aquelles altres
edificacions i activitats, autoritzables en el marc d’aquest pla, requeriran, per a ser autoritzades, la incorporació a
l’estudi d’impacte i integració paisatgística preceptiu segons l’article 6.4. de la Normes d’ordenació territorial del Pla
Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida), d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en
l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la designació de
l’espai.

2.2.
Les noves construccions annexes als masos existents en el moment de l’aprovació inicial del Pla especial
han de ser destinades al desenvolupament de les activitats agràries i cal acreditar documentalment la dedicació
agrària de la finca on es localitzen. Es poden autoritzar noves construccions annexes o ampliacions segons el que
determina l’article 2.6., 6.3., 6.4 i 6.5. i la Disposició Transitòria Primera del Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres
de Lleida).
2.3.
També són d’aplicació totes les disposicions relatives a les ampliacions de les edificacions existents en la
data d’aprovació inicial d’aquest Pla especial, incloses, si s’escau, en els catàlegs aprovats d’acord amb l’article 50.2
del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005), d’acord amb la regulació específica establerta per a la zona
corresponent.
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2.4.
També pot autoritzar-se la reconstrucció de masies i cases de nuclis urbans abandonats en estat ruïnós,
d’acord amb l’article 47.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005) i l’article 55 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (D 305/2006). En els terrenys forestals, cal que l’edificació es faci en una parcel·la coincident, com a
mínim, amb la unitat mínima forestal (25 ha), d’acord amb l’article 22 de la Llei forestal i el Decret 35/1990, de 23 de
gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal. El volum màxim edificable es computarà a partir del volum existent o
que es pugui justificar a partir de les restes.

3. Sistema hidrològic
3.1. D’acord amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions
administratives per l’ús de l’aigua, així com l’autorització o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments
d’aigües residuals i l’autorització per l’ocupació, modificació del relleu o construcció en les franges de 100 m
d’amplada al costat de les lleres públiques, que constitueix la zona de policia del domini públic hidràulic.
3.2. D’acord amb l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol), i
als efectes de l’aplicació de l’article 9.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005), dins la zona inundable,
que està constituïda per la llera dels rius i rieres i per aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del
règim de corrents i de les planes d’inundació per episodis extraordinaris, s’ha de distingir la zona fluvial, la zona de
sistema hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris:
3.3. La zona fluvial és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l’instrument de
planificació hidrològica corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en
compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat. El planejament urbanístic ha de
qualificar els terrenys inclosos en la zona fluvial com a sistema hidràulic i no hi pot admetre cap ús, llevat d’aquells
previstos a la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic.
3.4. La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que l’instrument de planificació hidrològica
corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, tenint en compte els
requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat. En la zona de sistema hídric el planejament
urbanístic no pot admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible
del perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en
cas d’avinguda. Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents:
a)

Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc l’establiment d’hivernacles
ni cap tipus de tancament de les parcel·les.

b)

Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l’aire lliure, sense edificacions ni construccions
de cap mena.

c)

Els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables.

d)

L’establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre que permeti la preservació del
règim de corrents.
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e)

La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i protegides i sempre que es
preservi el règim de corrents i es garanteixi la no afectabilitat a la qualitat de les aigües.

f)

Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic.

3.5. La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimita a partir de l’avinguda de període de retorn de 500 anys. En aquesta zona, atenent
a les condicions d’inundació indicades en la delimitació establerta per la planificació hidrològica, el planejament
urbanístic:
a)

No pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació en la part de la zona
inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu.

b)

No pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb excepció de les
destinades a usos industrials i d’emmagatzematge, en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris
en què es produeixi la condició d’inundació moderada.

c)

No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris
en què es produeixi la condició d’inundació lleu.

4. Accés motoritzat al medi natural
4.1. L’accés motoritzat al medi natural es regeix pel que estableixen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural, el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que la desplega, i les presents Normes. Pel que fa a les vies
pecuàries també és d’aplicació la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries.
4.2. D’acord amb l’article 20.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, es
prohibeix la circulació motoritzada en grup, no organitzada de més de 7 motocicletes o ciclomotors, o de més de 4
automòbils o similars, en els espais naturals declarats de protecció especial.
4.3. D’acord amb l’article 20.3 del decret esmentat, es prohibeixen les concentracions de més de 15 vehicles en la resta
d’espais inclosos en el PEIN i en els terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors
naturals ho fa aconsellable, es pot reduir el nombre màxim de vehicles o prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.
S’exceptua d’aquesta prohibició la realització d’activitats de caràcter popular organitzades o autoritzades pels
ajuntaments, que hauran de ser comunicades prèviament a l’administració ambiental competent.

5. Prevenció d’incendis forestals
5.1. Les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció
elèctrica es regeixen pel Decret 268/1996, de 23 de juliol, i normativa concordant, sense perjudici del que estableix
l’article 20 d’aquestes Normes pel que fa als àmbits inclosos en l’espai protegit.
5.2. Els llocs per encendre foc venen regulats per l’aplicació del Decret 64/1995, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals i altres disposicions concordants.
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6. Criteris ambientals a les infrastructures
6.1. Els criteris ambientals definits als estudis d’impacte ambiental i a les declaracions d’impacte ambiental dels projectes
s’hauran d’incorporar a les bases i clàusules de contractació de les administracions públiques catalanes tal i com
estableix l’article 6.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Així mateix, poden preveure períodes de
garantia especials quan resultin necessaris tractaments de revegetació o altres mesures de restauració, així com
penalitzacions i l’obligació de restaurar els espais afectats en el cas que, per una execució poc acurada, es produeixin
efectes negatius addicionals.
7. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives
7.1. La navegació aèria a menys de 300 m sobre el terra està prohibida dins la zona de restricció de vol, d’acord amb la
Orden de 20 de mayo de 1987, por la que se modifica la Orden de Presidencia del Gobierno de 23 de mayo de 1977
sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo.
7.2.. En relació amb el que preveu l’article 6.1 del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats
fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge, el vol i descens per l’aire amb
parapendent, ala delta, paracaigudes i altres aparells similars, tripulats o no, requereixen autorització prèvia per al seu
desenvolupament en l’àmbit de l’Espai Natural Protegit.
7.3. L’òrgan gestor pot instar a l’administració competent que limiti, ja sigui temporalment o en determinades
localitats, aquelles activitats que comportin una amenaça, en raó de l’època en què s’efectuen o de la seva
localització, per a les espècies protegides segons el Text refós de la Llei de protecció dels animals (Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril) i normes concordants i el Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats
fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
8. Protecció del patrimoni cultural
8.1. D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de març de
2002, pel qual s’aprova el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, la realització d’intervencions
arqueològiques i paleontològiques requereix l’autorització prèvia del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
8.2. D’acord amb l’esmentada Llei, es consideren intervencions arqueològiques i paleontològiques els estudis
directes d’art rupestre i les prospeccions, els sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció,
amb o sense remoció de terrenys, que tingui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o
paleontològiques.
8.3. Cal comunicar qualsevol descobriment de restes amb valor arqueològic al Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, dins el termini i en la forma escaient, d’acord amb la Llei 9/1993 i la normativa que la desenvolupa (Decret
78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic).
8.4. L’autorització de qualsevol obra o moviment de terres susceptible d’afectar els Béns Culturals d’Interès Nacional
(BCIN) o altres béns arqueològics o paleontològics està condicionada a l’obtenció d’informe previ i favorable del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
8.5. Els elements declarats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) es regulen d’acord amb les normes de protecció
que estableix la seva declaració.
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Annex 4. Descripció literal dels límits dels espais
naturals protegits de la plana de Lleida
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1.

Espai d’Anglesola-Vilagrassa

Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
La descripció es fa en sentit horari i comença quan el Canal d’Urgell coincideix amb el Reguer d’Altet.
El límit ressegueix el Reguer d’Altet aigües amunt, fins el terme municipal d’Anglesola.
Terme municipal d’Anglesola (municipi 25)
Passa per Les Bombes resseguint el Reguer d’Altet i arriba al terme municipal de Vilagrassa.
Terme municipal de Vilagrassa (municipi 306)
La ZEPA continua remuntant el Reguer d’Altet, passant entre el límit dels termes municipals de Tàrrega i Vilagrassa.
Passa per la zona coneguda com Pocs-i-Bons i segueix pel Reguer d’Altet fins el terme municipal de Tàrrega.
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
El límit entra al terme municipal de Tàrrega seguint el Reguer d’Altet. Quan el Reguer d’Altet es bifurca en dos
canals, el límit continua pel canal situat més al SE.
Quan el canal travessa el camí que passa per l’Hostal i que arriba a la carretera C-14, el límit deixa el canal i
segueix per aquesta pista direcció NE fins arribar a la carretera C-14. Després, segueix per aquesta carretera
direcció S durant 550 metres fins trobar una pista a mà dreta, per on continua direcció SO/O fins al Camí del Mas
d’en Colom.
Posteriorment, el límit ressegueix uns metres direcció NO el Camí del Mas d’en Colom, fins arribar al S del Mas d’en
Colom. Al S d’aquesta casa hi ha un camí que el límit segueix direcció O, per després travessar la parcel·la 2 del
polígon 505 (CP) pel canvi de cultiu, fins que troba el Camí de Tornabous.
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Un cop al camí, el segueix direcció N uns 110 metres i quan passa pel N d’un petit turó, segueix aquest turó per la
seva part més alta.
Després, travessa la parcel·la 0 del polígon 505 (CP) pel canvi de cultiu, i arriba a un camí que segueix fins a la
cruïlla del Camí de la Quadra amb el Camí d’en Mas de Colom, coincidint en aquest punt amb el límit dels termes
municipals de Vilagrassa i Tàrrega.
Terme municipal de Vilagrassa (municipi 306)
Continua direcció S per una pista que passa per la divisòria dels termes municipals de Vilagrassa i Tàrrega, fins
arribar a l’autovia A2. En aquest punt, el límit continua per l’A-2 direcció Lleida durant 820 metres, fins el quilòmetre
504, que és quan l’autovia passa per sobre del riu d’Ondara.
En aquest punt, el límit continua pel riu d’Ondara aigües avall, fins el terme municipal d’Anglesola.
Terme municipal d’Anglesola (municipi 25)
Continua descendint pel riu d’Ondara durant 1,5 km, passant vora el municipi d’Anglesola.
Quan el límit arriba al Camí de Ferrugats, el creua i deixa el riu d’Ondara per resseguir ara el canal Lo Reguer fins a
la carretera C-53.
Un cop arriba a la carretera, el límit la ressegueix direcció Anglesola fins arribar a l’illa urbana del poble. Llavors
continua pel límit N de l’illa direcció SO fins el Camí de Barbens.
Després de resseguir el camí durant uns 225 metres, el deixa i continua pel marge d’un camp direcció S, fins tornar
a trobar el límit de l’illa urbana d’Anglesola. Un cop aquí, es dirigeix cap al Fondo del Salat pel marge de diferents
camps, discorrent paral·lel al camí que surt de l’O d’Anglesola. Quan arriba a l’O de la parcel·la 123 del polígon 4,
gira direcció SE fins trobar el camí que surt de l’O d’Anglesola, i segueix per aquesta pista fins que enllaça amb el
Camí d’Ivars d’Urgell a Anglesola.
Un cop al Camí d’Ivars d’Urgell a Anglesola, segueix per aquest camí direcció O durant 1,5 km, fins a uns 30 metres
abans del Pont de la Plana, pont que travessa el Canal d’Urgell. En aquest punt, el límit continua aigües amunt pel
marge esquerre del Canal d’Urgell, durant uns 850 metres.
Quan arriba al Camí del Salat, el segueix 65 metres direcció E i després entra i travessa les parcel·les 172, 166,
165, 163 i 162 del polígon 4. Continua pel límit N de la parcel·la 161, per on passa la sèquia, i pel N del hivernacles
de les parcel·les 158 i 156 del polígon 4. Després passa pel límit N de la parcel·la 151, per on passa la sèquia, i pel
límit O de la parcel·la 144 del polígon 4.
Ara el límit torna a trobar el Camí del Salat i el segueix uns 65 metres cap a l’O, fins el límit entre les parcel·les 149 i
55 del polígon 4. Passa per l’O de la parcel·la 149 i després pel N de la parcel·la 55, les dues del polígon 4,
coincidint amb un canvi de cultiu.
Ara, el límit torna a retrobar-se amb el marge esquerre del Canal d’Urgell. El ressegueix aigües amunt, fins que es
troba amb la sèquia Lo Reguer. Deixa el Canal d’Urgell i ara continua per Lo Reguer 80 metres. Després es dirigeix
cap al Camí de Barbens, travessant direcció NE uns camps per un canvi de cultiu.
Un cop ha travessat el Camí de Barbens, el límit va direcció NE entre el canvi de cultiu de diferents parcel·les i
després continua pel mur de contenció que va pel límit E de la parcel·la 48 del polígon 4. Travessa pel mig de la
parcel·la 41 del polígon 4, i envolta de S a N i en sentit antihorari el Pantà de l’Arenal, arribant de nou al Canal
d’Urgell pel Camí de l’Arenal.
A partir d’aquest punt, el límit segueix pel marge esquerre del Canal d’Urgell fins que, al cap de 1,7 km, arriba a la
divisòria dels termes municipals d’Anglesola i Tàrrega.
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
El límit continua resseguint el marge esquerre del Canal d’Urgell durant 3,4km fins que el aquest coincideix amb el
Reguer d’Altet, retrobant així el punt inicial de la descripció.
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Espai de Bellmunt- Almenara

La descripció del límit d’aquest espai es fa en sentit horari i comença al nord-oest, al terme municipal de La Sentiu
de Sió.
Terme municipal de La Sentiu de Sió (municipi 43)
El límit de la ZEPA creua tot aquest terme municipal de SE a NE seguint la Sèquia Primera fins que arriba al límit
amb el terme municipal de Vallfogona de Balaguer. Segueix pel límit entre termes municipals cap al N durant 390
m. D’aquí, per canvi de vegetació, tira cap al N fins que arriba al Camí Ral. L’agafa durant 185 m en direcció E; el
deixa per anar cap al N, per canvi de vegetació. Quan arriba a una zona de matollar i arbrat clar, la voreja pel sud,
est i nord i va a buscar la parcel·la 164 del polígon 5, que creua pel mig pel canvi de cultiu i arriba al camí Carrerada
de Lleida. Continua per la Carrerada en direcció SO durant 70 m. D’aquest punt, gira cap a l’O, seguint pel canvi de
vegetació i arriba al Camí del Torricot; el segueix 110 m cap al S. El límit gira cap a l’O per un marge entre camps de
cultiu que més endavant es converteix en camí; el segueix fins arribar a la carretera C-13.
El límit de la ZEPA, continua per la C-13 cap al N fins arribar al pont que travessa el riu Sió. D’aquí segueix pel riu
Sió aigües amunt fins el punt que el Sió i l’Antiga Travessera de la Sentiu de Sió LV-3025a quasi es toquen (180 m
abans d’arribar al Km. 2). Un cop creuada la carretera, el límit de la ZEPA agafa un camí que va cap al SE; el
segueix fins que va a sortir a un camí molt més principal, prop del nucli urbà de la Sentiu de Sió. D’aquí agafa el
camí principal cap al SO i va a sortir a la carretera que va a la fàbrica Vidres Viola, SL. Voreja la fàbrica pel sud i
continua cap a l’E, passant pel Camí del Camp de l’Orella. Quan arriba a la Pujada de la Font, la segueix 80 m en
direcció al poble i després va cap a l’E seguint el canvi de vegetació, fins que arriba al Camí dels Guixaires. Segueix
aquest camí cap al N durant 135 m i en aquest punt, gira cap a l’E, agafant el Camí d’Agramunt; el segueix durant
400 m. Aquí, el límit de la ZEPA va cap al N seguint el canvi de vegetació. A aquest canvi de vegetació, el segueix
cap a l’E fins que arriba a un camí que creua uns camps de cultiu pel mig. Agafa el camí, cap a l’E, creua els camps
i creua una zona de matollar. En aquest punt arriba a un camp, el ressegueix pel N i va a buscar el límit nord d’una
zona arbrada, que més endavant es converteix en un marge entre cultius; la segueix cap a l’E, fins que arriba al
terme municipal de Balaguer.
En aquest punt, el límit de la ZEPA passa pel límit entre els termes municipals de la Sentiu de Sió i Balaguer,
passant pel sud d’una bassa, fins que arriba al Camí d’Urgell.
Terme municipal de Balaguer (municipi 49)
Quan el límit de la ZEPA arriba al Camí d’Urgell, el segueix en direcció N durant 315 m. En aquest punt, agafa
direcció SE passant per un canvi de vegetació fins que arriba al límit entre els termes municipals de Balaguer i
Cubells.
El límit de la ZEPA pren direcció S passant pel límit entre els termes municipals de Balaguer i Cubells fins que arriba
al Camí d’Agramunt a la Sentiu de Sió.
Terme municipal de Cubells (municipi 95)
Dins el terme municipal de Cubells pren el Camí d’Agramunt a la Sentiu de Sió en direcció SE fins arribar al terme
municipal de Montgai.
Terme municipal de Montgai (municipi 174)
Un cop dins el terme municipal de Montgai, el límit continua pel Camí d’Agramunt a la Sentiu de Sió fins passada la
zona Los Vilars, i troba una sèquia. La segueix aigües amunt, creua de nou el Camí d’Agramunt a la Sentiu de Sió, i
passats 50 m, segueix cap al SE pel canvi de vegetació, fins que arriba al Camí de Bellcaire d’Urgell. El límit el
segueix en direcció N durant 310 m i gira cap a l’E per un camí que porta a unes granges, passa per davant
d’aquestes i va a buscar la sèquia de nou; la segueix aigües amunt en direcció E. Quan arriba a la Zona anomenada
Les Barrulles, el límit deixa la sèquia i es posa a seguir un camí cap a l’E, fins que arriba a unes granges; les volta
pel sud i per l’est i continua cap a l’E pel canvi de vegetació fins que arriba al Camí Vell de Castellserà. El segueix
cap al N durant 400 m i troba un encreuament. Segueix el camí que li queda a l’oest i que tira cap al S i torna a
trobar la sèquia. La torna a seguir aigües amunt, passant per vora una bassa i creuant el Camí Vell de Castellserà.
Quan arriba a la zona de Les Costes, deixa la sèquia i segueix la parcel·la 142 del polígon 2 pel costat oest i pel
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sud, arriba al Camí de Les Boïgues i el segueix cap al NE fins que torna a trobar la sèquia. A partir d’aquest punt,
segueix la sèquia aigües amunt, creuant el Camí de Bellmunt d’Urgell a Butsènit, el Camí de Penelles a Butsènit, el
Camí del Bosc del Boldú, el Camí de Castellserà a Butsènit i el Camí dels Cussols i arriba al terme municipal de
Preixens.
Terme municipal de Preixens (municipi 220)
Un cop dins el terme municipal de Preixens, el límit de la ZEPA continua aigües amunt per la sèquia fins que arriba
al Canal d’Urgell; el segueix pel marge esquerra, aigües amunt durant 1180 m. Arribat a aquest punt, el límit pren
direcció SE pel canvi de vegetació entre camps de cultiu i va a buscar el Camí de Pradell; el creua. Segueix en la
mateixa direcció SE seguint un camí de nova construcció fins que troba el Camí de les Serres. El límit gira, seguint
el Camí de les Serres cap al SO, fins que arriba al terme municipal d’Agramunt.
Terme municipal d’Agramunt (municipi 3)
El límit de la ZEPA entra al terme municipal d’Agramunt a l’alçada de la casa Cal Trepat de Dalt i pren direcció SE
seguint pel límit dels termes municipals de Preixens i Agramunt, passant pel nord de la zona de La Creu, tot seguint
un camí. Quan arriba a un encreuament de quatre camins, el límit agafa La Carrerada, que va cap al SE i la segueix
durant 375 m. A partir d’aquí, agafa direcció SO pel canvi de vegetació entre camps de cultiu i quan arriba a una
zona de matollar amb una mica de pendent, gira cap al SE pel canvi de vegetació fins que torna a arribar a La
Carrerada. La segueix cap al SE fins 500 m abans d’arribar a Cal Martí de la Serra, on es desvia cap a l’E per
resseguir un rodal arbrat. Torna a agafar La Carrerada, voreja pel sud Cal Martí de la Serra i arriba al Camí de
Castellserà. El creua i segueix en direcció E per la part nord d’una zona arbrada fins que arriba a l’encreuament
entre el Camí de la Fuliola i La Carrerada. El límit segueix La Carrerada cap a l’E, creua la Carretera d’Agramunt a
Almenara Alta LV – 3231, i continua fins passats 80 m de l’encreuament amb el Camí d’Almenara. En aquest punt,
el límit deixa el camí i agafa direcció S al començament i SE mes endavant, seguint el canvi de vegetació entre
camps de cultiu i la zona amb més pendent, on hi ha matollar i arbrat clar. Quan arriba a l’inici de la tercera rasa més
marcada, baixa per aquesta fins als camps de cultius que queden al S. Des d’aquí, el límit pren direcció O seguint
pel canvi de vegetació entre els camps de cultiu i la part baixa de la Serra. Quan han passat 180 m a partir de creuar
el Camí d’Almenara, el límit agafa direcció O i després S, pels marges d’entre els camps de cultiu, creua una petita
zona arbrada i agafa direcció O pel canvi de vegetació fins que arriba a un camí que puja a la Carretera d’Agramunt
a Almenara Alta LV – 3231. Creua la carretera i per canvi de vegetació va a buscar Lo Barranc. El segueix aigües
avall durant 400 m. En aquest punt, també per canvi de vegetació, va cap al NE a trobar de nou la Carretera
d’Agramunt a Almenara Alta LV – 3231. Segueix per aquesta carretera durant 560 cap al SO. D’aquí va cap al N per
un camí que porta a unes granges, per la part occidental del Tossal del Nen i puja fins trobar de nou Lo Barranc. El
límit gira a l’O creuant uns cultius pel marge i va a buscar un camí, que agafa cap al S, en direcció al Tossal Redó,
fins que arriba al Canal d’Urgell. A partir d’aquí, el límit segueix el Canal d’Urgell aigües amunt, pel marge esquerre
fins que arriba al terme municipal de Castellserà.
Terme municipal de Castellserà (municipi 82)
El límit continua seguint el Canal d’Urgell aigües amunt, pel marge esquerre, fins que arriba al terme municipal
d’Agramunt.
Terme municipal d’Agramunt (municipi 3)
El límit continua seguint el Canal d’Urgell aigües amunt, pel marge esquerre, fins que arriba de nou al terme
municipal de Castellserà.
Terme municipal de Castellserà (municipi 82)
A la Caseta del Canal, on comença la sèquia primera del Canal d’Urgell i on aquesta, el Canal d’Urgell i la carretera
LV-3028 es creuen. El límit segueix per l’antiga sèquia primera del Canal d’Urgell en direcció oest fins el primer pont,
on deixa la sèquia i voreja pel nord, la parcel·la 22 del polígon 17 del municipi de Castellserà. Quan arriba a la
Granja del Trager, el límit segueix per la Sèquia Petita fins que aquesta mor. En aquest punt agafa direcció NE
resseguint un camp de fruiters. Continua vorejant el camp de fruiters cap a l’E fins agafar el Camí de la Serra, on
entra al terme municipal de Penelles.
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Terme municipal de Penelles (municipi 204)
En arribar al primer encreuament, el límit deixa el camí i passa per la part nord d’una bassa. Un cop passada
aquesta, agafa el Camí de la Serra cap al SO durant 135 m. D’aquí agafa direcció O pel canvi de vegetació durant
230 m; aquí, pren direcció totalment N durant 65 m, tot seguint el límit de terme municipal entre Penelles i
Castellserà. El límit continua direcció O, dins el terme municipal de Castellserà.
Terme municipal de Castellserà (municipi 82)
El límit continua cap a l’O per la part baixa d’un marge que separa dues finques. Torna a agafar el límit entre els
termes municipals de Castellserà i Penelles ara en direcció SO fins arribar a un camí. En aquest punt torna a entrar
dins el terme municipal de Penelles.
Terme municipal de Penelles (municipi 204)
El límit continua seguint el camí en direcció O fins trobar un altre camí que segueix cap al N. Quan troba el primer
camí cap a que va cap a l’oest, el segueix fins que arriba a una petita bassa; la passa pel N. D’aquí ressegueix el
camp de cultiu que li queda a l’oest, primer per la part oriental i després pel sud. D’aquí va a buscar la Bassa de Cal
Penetó, la voreja pel N i tira cap a Cal Cantà, que també voreja pels N i arriba a carretera que va de Penelles a
Bellmunt d’Urgell LV-3027, a l’alçada de Can Cantà. En aquest punt el límit entre dins el terme municipal de
Bellmunt d’Urgell.
Terme municipal de Bellmunt d’Urgell (municipi 58)
Aquí agafa la carretera de Penelles a Bellmunt d’Urgell LV-3027 en direcció N fins a l’entrada de Bellmunt d’Urgell,
on hi ha el trencall que va cap a Montgai i l’agafa.
Terme municipal de Montgai (municipi 174)
El límit de la ZEPA va per la carretera en direcció Montgai Aquí el límit de la ZEPA coincideix a amb el límit entre els
termes municipals de Bellmunt d’Urgell i Montgai durant 345 m
Terme municipal de Bellmunt d’Urgell (municipi 58)
El límit de la ZEPA va per la carretera en direcció Montgai. Troba un trencall en direcció O que va cap al cementiri
de Bellmunt d’Urgell i cap a la Granja del Cuberes; l’agafa passant de llarg la granja fins que agafa el següent camí
que surt en direcció SO. Seguidament agafa una altra carretera que va direcció S fins les Cases de la Costa, a l’oest
del poble de Bellmunt d’Urgell. Aquí el límit agafa el Camí de Linyola durant 250 m, on agafa el camí de Bellmunt
d’Urgell (actualment asfaltat), en direcció O, fins que torna a trobar el terme municipal de Montgai..
Terme municipal de Montgai (municipi 174)
Quan el límit de ZEPA porta 215 m resseguint el límit entre els termes municipals de Bellmunt d’Urgell i Montgai en
direcció SO, deixa el Camí de Bellmunt d’Urgell i segueix un camí cap al nord fins que arriba a una bassa quadrada.
Aquí gira cap a l’O, passa pel nord d’unes granges i agafa un camí cap a l S durant 80 m. A partir d’aquí, el límit
agafa direcció O per entremig dels camps de cultiu fins que troba una sèquia, que segueix fins arribar al terme
municipals de Bellcaire d’Urgell.
Terme municipal de Bellcaire d’Urgell (municipi 56)
Aquí continua seguint la sèquia fins arribar al Camí de la Serra, que segueix 50 m en direcció al N. D’aquí torna a
agafar direcció cap a l’O 70 m, resseguint pel nord un camp de fruiters i després direcció S durant 65 m encara per
la vora del camp de fruiters. D’aquí va a trobar una altra vegada la sèquia, que segueix en direcció a l’NO fins que
creuant el Camí del Caliu. Quan arriba a un camí que porta a camps de cultiu, es posa a resseguir la parcel·la 33 del
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polígon 14 per l’est, el nord i l’oest. d’aquí va a buscar la sèquia que segueix cap a l’O fins que mor. Continua en la
mateixa direcció O, creua el Camí dels Guixaires i per canvi de vegetació segueix cap a l’O fins arribar a una vall.
D’aquí pren direcció SO fins que troba la Sèquia Primera, que segueix en direcció NO fins arribar al terme municipal
de La Sentiu de Sió.
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Espai de Granyena

La descripció del límit de l’espai natural protegit de Granyena es fa en sentit horari, i comença al seu extrem NE.
Terme municipal de Cervera (municipi 84)
S’inicia just on la carretera de Granyanella (LV-2141) enllaça amb la carretera que va de Cervera a la Guàrdia Lada
(L-214).
El límit segueix la carretera L-214 direcció S i, al seu punt quilomètric 2,8 aproximadament, passa uns 150 metres
per l’antiga carretera, per després continuar de nou per la carretera actual. Passada la zona anomenada Collets de
Martí i uns 250 metres abans d’arribar al km.4 de la carretera, el límit torna a resseguir l’antiga carretera, per
després connectar de nou amb l’actual vial.
Uns 40 metres abans del km 5 de la carretera, el límit deixa aquesta carretera i continua per la carretera de
Granyena de Segarra LV-2142. En aquest punt hi ha la divisòria municipal amb Granyena de Segarra.
Terme municipal de Granyena de Segarra (municipi 133)
El límit segueix el traçat de l’antiga carretera de Granyena de Segarra LV-2142, vorejant per l’O l’ermita de la Mare
de Déu de Carme i continuant fins el poble de Granyena de Segarra.
Passa pel N del poble i segueix direcció O pel Camí de Granyena de Segarra a Granyanella i, al cap d’uns 400
metres, allà on el camí es bifurca, el límit agafa una orientació SO passant per una zona de canvi de vegetació i
després per una zona arbrada fins trobar un camí.
Un cop al camí, el límit continua per aquest i va direcció SO cap a Les Planes, travessant la parcel·la 270 del
polígon 2 (de N a S) i arribant al Torrent de Vilagrasseta.
El límit ressegueix el torrent aigües amunt (cap a l’E), i als 2 km aproximadament hi ha el canvi de terme municipal
de Ribera d’Ondara.
Terme municipal de Ribera d’Ondara (municipi 240)
El límit continua aigües amunt pel Torrent de Vilagrasseta fins arribar a la carretera que uneix Gramuntell amb
Montoliu de Segarra. En aquest punt, pren aquesta carretera direcció S i al cap d’uns 650 metres arriba al terme
municipal de Montoliu de Segarra.
Terme municipal de Montoliu de Segarra (municipi 178)
Segueix per la carretera que uneix Gramuntell amb Montoliu de Segarra, passant pel Pla de la Creu, fins arribar a
una pista que es troba a l’alçada del camí de Giscafrè, situat a l’altra banda de la carretera.
Un cop en aquest punt, el límit segueix aquesta pista direcció SO fins que, al cap d’uns 250 metres, hi ha una
bifurcació de camins. El límit ressegueix la pista situada més al S, la qual voreja un petit turó per la seva part més
meridional, i a l’alçada de la parcel·la 193 del polígon 4, continua per una rasa fins arribar a un camí que dóna accés
als camps. Al trobar el camí, el segueix direcció O uns 80 metres i continua després pel canvi de vegetació fins al
riu Fondo de les Planes.
Quan el riu arriba al Camí de Montornès de Segarra a Montoliu de Segarra, el límit deixa el riu i continua pel camí
direcció O durant uns 270 metres. Llavors, passa per entre les parcel·les 82 i 84 del polígon 4 i després per Les
Obagues, resseguint el canvi de vegetació per la part S. Quan el límit arriba a la parcel·la 92 del polígon 4, segueix
direcció S fins al Camí de Montornès de Segarra a Cabestany.
Continua direcció O durant uns 85 metres pel camí i després passa pel límit entre les parcel·les 7 i 8 del polígon 5,
travessant el Pla del Cap Blanc fins trobar un camí d’accés als camps.
Un cop en aquest camí, el límit segueix direcció O fins que el camí mor. Després passa entre el límit de les
parcel·les 48 i 49 del polígon 5 i descendeix per una carena fins el Solà de Coma d’Arca. Voreja la parcel·la 52 del
polígon 5 d’E a N i en sentit antihorari i arriba al terme municipal de Montornès de Segarra.
Terme municipal de Montornès de Segarra (municipi 180)
El límit travessa els marges dels camps pel Solà de Coma d’Arca, fins arribar a un camí que porta al Camí de les
Esquielles. Un cop al Camí de les Esquielles, el límit el segueix direcció N uns 100 metres, i després gira cap a l’O i
passa pel canvi de vegetació d’uns camps, passant pel S de la zona boscosa de les Esquielles i travessant pels
marges uns camps fins arribar a un camí.
Un cop al camí, segueix per aquest direcció N uns 30 metres i després travessa pel marge uns camps de cultiu
direcció Los Plans, fins arribar al Camí de Ballenassos.
Travessa aquest camí i troba un altre camí, pel qual continua fins arribar a la part alta d’un turó. Un cop allà, el límit
descendeix per la carena del NO cap al barranc del Clot de les Fontetes. Travessa el barranc i ascendeix per una
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rasa, passant primer pel Camí del Comellar i després pel Camí del Mas de Bondia a l’Ametlla de Segarra, arribant
al terme municipal de Guimerà.
Terme municipal de Guimerà (municipi 138)
Des del punt anterior, el límit creua el Camí del Mas de Bondia a l’Ametlla de Segarra i continua, direcció O, pel
camí que passa per la Cabana del Castell de l’Ametlla i connecta amb el Camí dels Quintals. Llavors continua per
aquest camí direcció S uns 225 metres per després girar cap a Rabassoles, i descendir per una carena fins a una
zona boscosa.
Un cop aquí, el límit segueix direcció SO, travessant el Fondo de les Comes, i ascendeix en línia recta fins a un petit
turó, on hi ha un camí. Un cop a la part més alta, el límit descendeix per carena passant a prop de la Cabana de
Faig i arribant a la pista que porta al Fondo de les Vidielles. Es segueix aquesta pista direcció N uns 300 metres i
abans d’arribar a una bifurcació de camins a la zona del Bosc de Xa, el límit gira direcció O, passant entre el marge
de camps de cultiu i una zona boscosa, fins arribar al Camí de Montornès de Segarra.
Un cop travessa el camí, segueix pel S de la Pallissa del Pajostre i continua pel marge de camps de cultiu fins trobar
el camí de l’Ametlla de Segarra.
Segueix aquest camí direcció N uns 115 metres, per llavors girar direcció SO, travessar un camp i arribar al camí de
les Comallanes. Després continua per aquest camí fins enllaçar amb el Camí de les Velles amb Barbes.
Continua pel camí direcció S uns 100 metres i després passa direcció O pel canvi de vegetació de diferents camps
de cultiu, fins trobar un camí. Llavors el límit ressegueix aquest camí fins que desapareix a l’arriba a un camp.
Després segueix cap al S travessant entre els marges dels camps de cultiu fins arribar al Camí dels Ballesters, que
segueix direcció O fins arribar al terme municipal de Verdú.
Terme municipal de Verdú (municipi 303)
El límit continua pel Camí dels Ballesters, que durant uns metres transcorre entre els termes municipals de Verdú i
de Guimerà. Quan arriba a una intersecció, el límit continua pel camí que va direcció SO. Després de recórrer uns
640 metres, el camí fa un revolt i canvia de direcció; llavors el límit deixa el camí i segueix ara una carena direcció
NO fins que arriba a l’alçada dun altre camí. Llavors segueix per cota fins trobar el Camí de Sant Joan. El límit
ressegueix el camí direcció N uns 240 metres, i després travessa entre el marge dels camps, anant a buscar el
Camí del Pla de Sant Joan.
Un cop al Camí del Pla de Sant Joan, i després de recórrer direcció N uns 115 metres, el límit gira direcció O,
travessant entre els marges de camps de cultiu per sobre de la Pedrera del Comellar, i arriba al Camí de
Matabones.
Segueix aquest camí uns 180 metres direcció N fins a la intersecció amb un altre camí. En aquest punt, el límit agafa
una direcció O, travessant entre el marge de diferents camps i passant pel S d’una zona d’extracció, fins arribar al
Camí de Verdú a Ciutadilla. Segueix per aquest camí direcció S fins a la intersecció amb un altre camí.
Un cop aquí, el límit continua entre els marges de diferents camps de cultiu fins trobar un camí que circula molt a
prop de la carretera C-14. Segueix direcció N aquest camí fins que arriba al punt kilomètric 66,4 de la carretera C14,.
Un cop a la carretera, la segueix direcció N durant més d’un kilòmetre, fins trobar el Camí de la Costa, al SO del
poble de Verdú. Llavors el límit deixa la carretera i continua per aquest camí uns 250 metres. Després de recórrer
aquesta distància, el límit passa ara entre el marge dels camps direcció el barranc del Gossalat i després continua
cap al Fondo de les Comes, travessant el Camí de Verdú a Sant Martí de Maldà i el Camí de la Bovera.
Quan el límit troba el Camí de les Corcues, gira direcció N, passant per la vora del Clos del Sereno i del Clos del
Petonet, fins arribar al SE de Verdú.
Un cop aquí, continua pel Camí de la Ventallola fins a la cruïlla amb el camí de la Costa dels Carros, i després passa
per una rasa a prop de Les Forques, deixant a l’O el poble de Verdú.
Travessa la carretera que va de Verdú a Montornès de Segarra (LV-2101) i va direcció La Portella, arribant a una
intersecció de camins.
En aquest punt, segueix pel camí que es dirigeix al N fins trobar el riu Cercavins. Un cop al riu, continua aigües avall
i passa per la font de Santa Magdalena. Aquí segueix la sèquia aigües avall, fins arribar al canal Segarra-Garrigues.
Un cop al canal Segarra-Garrigues, el límit continua pel seu marge esquerre aigües amunt, a 20 metres de l’eix del
canal, arribant, al cap d’uns 830 metres, al terme municipal de Tàrrega.
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
El límit continua aigües amunt pel marge esquerre del canal Segarra-Garrigues, a una distància de 20 metres de
l’eix del canal, durant aproximadament 5,3 km, fins que arriba al riu d’Ondara.
Ara, el límit ressegueix el riu aigües amunt entre el límit del terme municipal de Tàrrega i el de Granyanella, gairebé
fins que el riu s’ajunta amb la sèquia, al terme municipal de Granyanella.
Terme municipal de Granyanella (municipi 132)
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El límit entra al terme municipal quan està a prop de l’entitat de població de La Móra, i l’envolta en sentit antihorari,
d’O a E.
Travessa entre el marge de diferents camps la zona anomenada l’Horta. Després troba un camí que porta a Lo
Mossènyer i el segueix direcció O uns 110 metres.
En aquest punt, el límit deixa el camí i travessa la zona dels Esclapers per corba de nivell fins arribar al Camí del
Clot del Pau, al S de l’entitat de població.
Un cop al camí, el límit el segueix uns 75 metres direcció NE, fins arribar a l’illa urbana de La Móra. Llavors, el límit
gira cap a l’E, travessant un altre camí i després envolta un camp per una zona boscosa, fins arribar al Camí de
Granyanella. Llavors travessa un camp direcció N fins tornar a trobar el riu d’Ondara.
El límit remunta el riu uns 2 km, fins arribar al camí que dóna accés al Molí de la Torre. En aquest punt el límit
ressegueix el camí direcció Els Masots, cap al SE, fins que enllaça amb el Camí de Fonolleres a Granyanella,
arribant molt a prop de Granyanella.
Envolta el poble d’O a E i en sentit antihorari, passant per una petita rasa a l’O de la granja del Pallerols, fins que
arriba a una pista que dóna accés al Fondo dels Agoigs. Travessa aquesta pista i ascendeix per la carena d’un turó,
travessa una zona boscosa situada a la part alta del turó i es dirigeix cap a l’E fins trobar el camí que va direcció El
Pla del Pi.
Un cop al camí, el creua direcció E per després trobar el Camí de Granyena de Segarra a Granyanella.
Creua aquest camí i continua per una suau carena situada al costat del Fondo del Comellar, fins arribar a una zona
boscosa. En aquest punt, el límit ressegueix aquest canvi de vegetació fins trobar el camí que porta a Les Masies.
Un cop al camí, el segueix direcció Granyanella uns 60 metres. Llavors passa pel N d’unes edificacions fins trobar la
carretera de Granyanella LV-2141.
El límit ressegueix aquesta carretera direcció N, i al km 2,2, el límit entra al terme municipal de Cervera.

Terme municipal de Cervera (municipi 84)
El límit continua per la carretera de Granyanella LV-2141 fins que aquesta carretera enllaça amb la carretera que va
de Cervera a la Guàrdia Lada (L-214), punt d’inici de la descripció.
Enclavats de l’espai de Granyena
Terme municipal de Montornès de Segarra (municipi 180)
Aquest enclavat envolta la vila closa de Mas de Bondia, al terme municipal de Montornès de Segarra, i la seva
descripció comença pel N i es fa en sentit horari.
La descripció s’inicia a la carretera del Mas de Bondia LV-2102, uns 65 metres abans d’arribar a la intersecció
d’aquesta carretera amb la carretera de Verdú a Montornès de Segarra LV-2101. En aquest punt neix el camí dels
Esquells.
El límit ressegueix aquest camí fins a la bifurcació amb el camí del cementiri. En aquest punt, continua per la carena
situada a l’E de La Cometa, a tocar d’una zona boscosa, fins arribar a una zona més planera. Després travessa La
Cometa per corba de nivell i arriba, per un canvi de vegetació i entre marges de camps de cultiu, al Camí del Mas de
Bondia a l’Ametlla de Segarra. Segueix per aquest camí direcció la vila closa fins que troba un camí que porta a l’Era
Vella. Passa pel N de Los Obaguets entre el canvi de vegetació, fins arribar a un camí que va direcció Els Collets.
Segueix aquest camí fins a una intersecció de camins.
Llavors, el límit pren una direcció NO, i passa per la part alta d’un turó i descendeix després per una carena direcció
NO. Travessa la zona de Bassadolç, passant a prop d’una zona boscosa, i arriba a un camí, que segueix direcció el
Mas de Bondia. Després de recórrer uns 280 metres, el límit deixa el camí i segueix direcció E pel canvi de
vegetació fins arribar a la carretera del Mas de Bondia LV-2102.
Continua direcció N per aquesta carretera fins arribar al punt inicial de la descripció, allà on neix el camí dels
Esquells.
Terme municipal de Montornès de Segarra (municipi 180)
Aquest enclavat envolta el poble de Montornès de Segarra. La seva descripció es fa en sentit horari i comença pel
NO, entre el quilòmetre 8 i 9 de la carretera de Verdú a Montornès de Segarra LV-2101.
L’enclavat es comença a descriure quan la carretera de Verdú a Montornès de Segarra LV-2101, passa pel camí de
les Solanes.
El límit ressegueix aquest camí durant 1,3 km, passa per sobre del riu Cercavins i arriba a una intersecció de
camins. Continua pel camí que surt de l’E del poble. Després de passar una zona boscosa, deixa aquest camí i
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continua per un altre que va direcció SE. Quan aquest nou camí es bifurca, el límit continua pel situat més al S,
direcció Los Obacs. Quan comença la zona boscosa, el límit es dirigeix cap al cementiri pel canvi de vegetació.
El límit passa pel S del cementiri, i segueix un camí que es troba a l’E del poliesportiu. Quan aquest camí es bifurca,
el límit envolta unes edificacions pel N i es dirigeix cap al camí que ve de Montornès de Segarra. Segueix aquest
camí cap al S uns 140 metres, fins arribar a una cruïlla de camins.
En aquest punt, el límit continua pel camí que va pel N de la Riera de Montornès. Després de recórrer uns 325
metres, el límit deixa el camí i continua direcció N, travessant uns camps pels seus marges, fins arribar a la carretera
de Verdú a Montornès de Segarra LV-2101.
En aquest punt, el límit ressegueix la carretera direcció Verdú fins trobar el camí de les Solanes, punt de partida de
la descripció de l’enclavat.
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Espai de Plans de Sió

La descripció del límit de l’espai de Plans de Sió comença al seu extrem més septentrional i es fa en sentit horari.
Terme municipal d’Oliola (municipi 188)
S’inicia on el Camí de Marcó a Renant s’ajunta amb l’eix del Canal Segarra-Garrigues.
El límit segueix el canal direcció S i al cap d’uns 660 metres, entra al terme municipal de Torrefeta i Florejacs.
Terme municipal de Torrefeta i Florejacs (municipi 286)
Continua direcció S per l’eix del Canal Segarra Garrigues fins que, al cap d’uns 1.800 metres, entra al terme
municipal d’Els Plans de Sió.
Terme municipal d’Els Plans de Sió (municipi 31)
Continua direcció S per l’eix del Canal Segarra Garrigues fins que, al cap d’uns 4,3 km, el canal travessa el Camí de
la Teuleria Vella. Segueix per aquest camí fins que aquest arriba al límit del terme municipal d’Els Plans de Sió i
Torrefeta i Florejacs.
En aquest punt, el límit transcorre entre els dos termes direcció Les Planes. Travessa el Torrent del Passerell i arriba
a un altre torrent, que segueix direcció E fins a la carretera de Tàrrega a Guissona L-310. Al passar la carretera, el
límit continua pel S del Bosc d’en Mateu i es dirigeix cap a la Plana de la Casanova.
Continua resseguint el límit dels termes direcció el Clot de la Casanova. Travessa el Camí de Concabella a
Torrefeta, passa a prop del Molí del Bepa i fins arribar al Torrent de l’Oró.
El camí continua pel límit de termes, travessant el Camí de les Arenes. Passa per entre els marges de camps de
cultiu, passant pel costat de la Cabana del Reverter. Continua direcció S passant per l’E de Era del Reverter i
després per entre la Granja del Majoral i el Camí de la Roureda.
Passa pel S de la Granja del Majoral i envolta el poble d’Hostafrancs de N a S, en sentit antihorari. Travessa la
carretera de Tarroja de Segarra a Concabella L-324 i continua direcció O per entre el marge dels camps, envoltant
després unes granges i arribant al Camí Vell.
Un cop al Camí Vell, el travessa i passa per l’O de la Granja del Bernat, fins trobar el Camí del Molí. Aquest camí
també el travessa i continua per entre unes granges i travessant els camps de cultiu direcció la Granja de l’Evaristo.
Quan arriba a un camí que passa per l’O de la granja, el segueix direcció el riu Sió. Continua direcció S pel riu fins a
La Peixera. En aquest punt el límit va direcció NE per entre els termes municipals d’Els Plans de Sió i de Torrefeta i
Florejacs. Arriba a una granja situada al S d’Hostafrancs i llavors gira cap a l’E per entre els marges dels camps,
arribant al terme municipal de Torrefeta i Florejacs.
Terme municipal de Torrefeta i Florejacs (municipi 286)
El límit segueix per entre els marges dels camps, cap al S del poble de Riber.
Quan el límit arriba a una zona d’horts, abans d’arribar al poble, gira direcció S fins arribar al riu Sió. Un cop al riu, el
límit segueix aigües amunt fins que al cap d’uns 1,5 km arriba a la Font de Lluny, al SE del nucli de població de
Sedó.
Un cop a la font , pren direcció N fins a la carretera de Tarroja de Segarra a Concabella L-324. Segueix aquesta
carretera direcció E durant uns 620 metres fins arribar a una rotonda, on coincideixen els límits dels termes
municipals de Torrefeta i Florejacs amb Tarroja de Segarra. El límit segueix per la carretera entre el límit dels termes
i al cap d’uns 410 metres, el límit gira direcció O per un camí que entra a la zona anomenada Els Comuns. Quan el
camí s’acaba, el límit segueix per entre els marges dels camps de cultiu i passant per l’E del Tossal del Barres.
Continua direcció S uns 2,5 km, coincidint amb el límit dels dos termes, primer resseguint el canvi de vegetació i
després pel marge dels camps, passant per Els Torrents, i per l’E de la Cabana del Pues; després passa proper al
Bosc de Ventura i continua per la Bassa Nova, fins que arriba al Camí de Tarroja de Segarra a la Cardosa, al N del
Clot de la Font de la Cardosa.
Un cop al camí, el segueix direcció O durant aproximadament 1 km, i arriba a la Solana de la Font. Continua per la
solana fins al terme municipal d’Els Plans de Sió.
Terme municipal d’Els Plans de Sió (municipi 31)
Continua direcció el Pou de Montcortès i arriba a la carretera de Cervera a Agramunt L-303, que segueix cap al petit
nucli de Montcortès de Segarra. Quan el límit arriba a l’alçada del Camí de Montcortès de Segarra a Sant Ramon,
pren aquest camí i al cap d’uns 200 metres gira direcció Montcortès de Segarra, passant entre camps. Un cop al
nucli, l’envolta d’E a O en sentit antihorari i es torna a dirigir a la carretera.
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Després de recórrer uns 1,4 km, el límit deixa la carretera i continua per un camí direcció l’entitat de població de
Muller. Abans d’arribar-hi, continua pel nord Muller per entre el marge dels camps i envolta l’entitat de població fins
arribar al Camí de Muller a Riudovelles. Continua per aquest camí i arriba al terme municipal de Tàrrega.
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
Continua pel Camí de Muller a Riudovelles, travessa el Canal Segarra-Garrigues i quan està a prop del poble de
Riudovelles, l’envolta per la seva part N direcció Cal Miralles.
Un cop arriba a Cal Miralles, continua envoltant el poble per l’O, passant entre els marges i dirigint-se cap a Los
Clotets.
Llavors arriba al c anal Segarra-Garrigues, que segueix pel seu marge dret a 20 metres de l’eix del canal durant uns
915 metres. Quan arriba a aquest punt, travessa el canal i gira cap al SE, arribant al Camí de la Figuerosa a
Riudovelles, que segueix direcció Riudovelles. Al cap d’uns 625 metres, deixa el camí i passa entre els marges dels
camps pel N de les Pletes fins enllaçar amb el Camí de Riudovelles al Canòs.
Un cop al camí, el segueix fins al terme municipal d’Els Plans de Sió.
Terme municipal d’Els Plans de Sió (municipi 31)
Continua pel Camí de Riudovelles al Canòs fins que arriba a la cruïlla amb el Camí de Muller al Canós. Un cop a
aquest camí el límit segueix pel Camí de Muller al Canós, travessant els Plans de Muller. Aquest camí enllaça amb
el Camí de Riudovelles al Canòs, que el límit el pren direcció NO durant uns 315 metres per després girar direcció
O. Travessa pel marge d’un camp i arriba al terme municipal de Tàrrega.
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
Continua direcció O travessant per entre els marges dels camps de cultiu direcció La Cabana de l’Avellana, un cop a
la cabana passa pel S d’aquesta i continua pel marge dels camps direcció SO. Travessa el Canal Segarra-Garrigues
i segueix cap a la zona anomenada Els Vilassos per canvi de cultiu i paral·lel al Camí de la Figuerosa a l’Aranyó, fins
travessar la carretera de Tàrrega a Guissona L-310 pel N de l’Era del Foixet.
Un cop a l’altra banda de la carretera, passa per l’E del Cobert del Bosc i la Cabana de l’Era, i es dirigeix cap al N
del Turó del Molí de Vent, situat al N del poble de La Figuerosa. Aquí troba un camí, que segueix cap al N durant
uns 175 metres, i després gira i travessa els Tornalls fins arribar al cementiri del poble. Continua pel camí que passa
per l’O del cementiri fins enllaçar amb el Camí de la Bassa Dolça. Llavors continua per aquest camí i quan es
bifurca, segueix direcció el Bosc dels Rocs fins arribar a una bassa d’aigua. Passa per l’E d’aquesta i continua per
una sèquia aigües amunt fins arribar a El Canalet, lloc on neix aquesta sèquia. Llavors continua per corba de nivell i
per marges de cultiu fins al Camí de Conill, al N de la població d’Altet.
Travessa aquest camí i continua direcció NO passant per la zona del Pla de Conill per entre els marges de cultiu fins
arribar al Camí de Claravalls, que segueix direcció N uns 110 metres fins arribar a unes granges. Envolta aquestes
granges d’E a O i segueix direcció S fins trobar una cruïlla de camins. Continua pel Camí dels Esclapers i quan
aquest camí arriba a una bifurcació de camins, segueix pel que es dirigeix cap a l’O direcció a la carretera C-14. Al
final d’aquest camí el límit continua per entre el marge d’uns camps fins a la carretera C-14. Un cop aquí, segueix
per la carretera C-14 direcció S fins aproximadament 1 km, llavors gira direcció O per una pista que passa per
l’Hostal i després de recórrer uns 230 metres es troba amb un canal, que segueix aigües avall fins arribar al Reguer
d’Altet.
Un cop al Reguer d’Altet, continua aigües avall passant per la zona coneguda com Pocs-i –Bons, i transcorrent entre
el límit dels termes municipals de Vilagrassa i Tàrrega. Arriba a Les Bombes i continua pel Camí d’Anglesola a
Claravalls direcció E.
Quan aquest camí es bifurca, el límit segueix direcció el Canal d’Urgell, resseguint-lo pel seu marge esquerre aigües
amunt fins a la Masia Taixes. Llavors passa pel canvi de vegetació del N de la masia i continua entre el marge dels
camps fins arribar al Camí del Canal. Segueix aquest camí direcció el Canal d’Urgell, girant al NO al cap d’uns 240
metres. Travessa el canal Lo Reguer i es dirigeix cap al Mas del Caminer. Abans d’arribar al mas, gira direcció el
Canal d’Urgell i el límit segueix pel marge esquerre. Després de recórrer uns 1,8 km, arriba al terme municipal de
Barbens.
Terme municipal de Barbens (municipi 50)
Continua aigües amunt pel Canal d’Urgell fins que, al cap d’uns 700 metres, arriba al terme municipal de Tornabous.
Terme municipal de Tornabous (municipi 282)
Continua remuntat el Canal d’Urgell i al cap d’uns 3,8 km arriba al terme municipal de Tàrrega.
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
Continua pel Canal d’Urgell aigües amunt i al cap d’uns 4,5 km, arriba al terme municipal de Puigverd d’Agramunt.
Terme municipal de Puigverd d’Agramunt (municipi 224)
Continua ascendint pel Canal d’Urgell i al cap d’uns 2 km, entra al terme municipal de Tornabous.
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Terme municipal de Tornabous (municipi 282)
Continua pel Canal d’Urgell aigües amunt i al cap d’uns 730 metres, entra al terme municipal d’Agramunt.
Terme municipal d’Agramunt (municipi 3)
Continua ascendint pel Canal d’Urgell i al cap d’uns 2 km, després de passar pel S del poble d’Almenara Alta, deixa
el canal i continua pel camí que va direcció la Serra d’Almenara. A l’alçada del Tossal del Nen, travessa Lo Barranc i
passa per l’O d’unes granges fins arribar a la carretera d’Agramunt a Almenara LV-3231. Recorre aquesta carretera
direcció N uns 550 metres i llavors gira a l’O i passa per la part baixa del Tossal del Nen fins a lo Barranc, pel qual
ascendeix. Allà on el barranc es tanca, el límit deixa el barranc i gira cap a l’E travessant entre camps de cultiu fins
tornar a trobar la carretera LV-3231.
Travessa la carretera i passa per canvi de vegetació pel N de la zona de camps de cultiu coneguda com l’Almenara
Alta. Després es dirigeix cap a la Serra i passa per on hi ha el canvi de pendent, que coincideix amb el canvi de
vegetació, direcció E.
Travessa el Camí d’Almenara i continua per la part baixa dels turons, pel seu canvi de vegetació. Travessa un
barranc i continua anant direcció E.
Un cop el límit arriba a la rasa situada a la part més oriental de la serra , ascendeix per aquesta a la part alta de la
serra i ressegueix la serra direcció O/NO pel canvi de vegetació, entre els camps de cultiu i la zona de matollar, fins
arribar al camí de La Carrerada.
Un cop al camí de La Carrerada, el segueix direcció E durant uns 980 metres. A l’arribar a aquest punt, que és uns
metres abans de la cruïlla amb el Camí Vell de Tàrrega, el límit deixa el camí i continua direcció N, travessant uns
camps de cultiu i girant a l’E al cap d’uns 370 metres. Llavors arriba al Camí Vell de Tàrrega. El segueix uns 150
metres i després gira cap a l’E i continua pel nou camí de la concentració parcel·lària fins arribar al terme municipal
de Puigverd d’Agramunt.
Terme municipal de Puigverd d’Agramunt (municipi 224)
El límit arriba al Camí de Rubí, que segueix fins a la carretera C-14. Segueix per aquesta uns 40 metres direcció S i
després gira cap a l’E, travessant entre els camps de cultiu i es dirigeix al Camí de la Serra. Un cop al camí, el
segueix uns 280 metres cap al SO i després pren una direcció SE, travessant entre camps de cultiu i arribant al
Camí de les Quadres. Travessa aquest camí i continua direcció SE per carena fins el terme municipal d’Ossó de Sió.
Terme municipal d’Ossó de Sió (municipi 197)
Entra al terme pel Camí de Balaguer, que segueix fins arribar a una bifurcació de camins. En aquest punt, el límit
segueix el camí que va direcció NE i que arriba a la Carretera de Montfalcó d’Ossó. Un cop a la carretera, la segueix
direcció S fins que troba el Camí Ral. Segueix per aquest camí direcció E fins que al cap d’uns 330 metres deixa el
camí i travessa uns camps direcció N fins tornar a trobar el Camí Ral. El segueix direcció E uns 200 metres i torna a
passar per entre els camps, travessant el Camí dels Coguls i el Camí de la Figuerosa a Montfalcó d’Ossó. Quan el
límit torna a passar a prop del Camí Ral, torna a agafar una direcció NE fins trobar una zona boscosa on hi ha un
camí. Segueix per aquest camí direcció NO uns 340 metres i després descendeix Les Costes per carena fins arribar
a la carretera de Cervera a Agramunt L-303.
Travessa la carretera i segueix pel riu El Sió aigües amunt fins on la Sèquia d’Ossó s’ajunta amb el riu. En aquest
punt, el límit pren una direcció NE cap a Les Forques. Un cop a la part baixa del turó l’envolta per canvi de vegetació
per l’O i continua direcció Les Sorts. Passa per l’O d’una granja i arriba al Camí de Castellnou d’Ossó a les
Pallargues, el continua uns 310 metres cap a l’entitat de població de Castellnou d’Ossó fins arribar a les Granges de
l’Anguera. Passa pel l’E d’aquestes granges i arriba al Camí del Cap de Terme. Després d’uns 210 metres , al
passar per una zona boscosa, el límit pren un camí que de seguida es perd i que gira direcció N. Després continua
per la zona anomenada Sobre el Poble, entre canvi de vegetació i marges de camps de cultiu fins arribar al camí de
La Carrerada, on hi ha la divisòria amb el terme municipal de Puigverd d’Agramunt.
Terme municipal de Puigverd d’Agramunt (municipi 224)
Continua direcció N pel camí de La Carrerada fins trobar una bifurcació. El límit continua pel camí del N, i després
pel canvi de vegetació entre una zona boscosa i els camps de cultiu fins arribar al Camí de Queralts.
Un cop al camí, el segueix direcció O durant 1,6 km, i després de passar unes granges arriba a una cruïlla de
camins, a l’E del municipi de Puigverd d’Agramunt. Llavors continua pel Camí de Cap de Terrers durant uns 640
metres, després travessa un camp de la zona de Comavelles direcció NE i troba el camí de Renant, que segueix i
arriba al terme municipal d’Oliola.
Terme municipal d’Oliola (municipi 188)
Continua pel Camí de Renant i després d’uns 450 metres, quan el camí travessa una zona boscosa, gira a l’E, el
límit continua direcció N per entre el bosc i els camps de cultiu, fins trobar el Camí d’Algorro. Segueix aquest camí
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fins al límit de la zona boscosa. Llavors el límit deixa el camí i travessa els camps de cultiu direcció NE fins al Camí
d’Agramunt, que segueix direcció SE.
Passa pel Cobert de Torrent i arriba al Bosc dels Arquells, el voreja pel canvi de vegetació i continua direcció E fins
a la granja Parada Gran. Llavors el límit es dirigeix cap al S, al Trossets de Mas Roger fins el camí de nova
construcció. Un cop al camí nou, el límit continua cap a l’E per aquest i quan es bifurca, segueix pel nou camí que va
en sentit NE, passant per l’E del llogaret de Renant. Contiuna direcció E fins arribar al Camí de Marcó a Renant, que
segueix uns 780 metres fins que el camí arriba al Canal Segarra-Garrigues, punt d’inici de la descripció.
Enclavats de l’espai de Plans de Sió
ENCLAVAT DE LES PALLARGUES
Terme municipal dels Plans de Sió (municipi 31)
Aquest enclavat envolta l’entitat de població de Les Pallargues, capital del municipi de Plans de Sió. La seva
descripció es fa en sentit horari i comença al NO al Camí de Renant a Les Pallargues.
El límit segueix aquest camí cap a l’E, fins que troba un encreuament amb un cobert. Passa pel nord del cobert i
segueix cap a l´E pel canvi de vegetació i pels marges d’entre els cultius fins que troba un camí; el segueix cap al S i
quan s’enllaça amb el Camí de Concabella a Les Pallargues, continua per aquest en direcció SO durant 75 m. Des
d’aquí, pren direcció E, durant 45 m i després direcció S durant 75 m, resseguint el canvi de vegetació entre una
zona de matollar i els cultius. En aquest punt, el límit gira cap a l’E pel marge entre cultius durant 135 m i a partir
d’aquí, pren direcció SO fins que arriba a l’Era del Trilla. Des de la casa, el límit va cap al S per un camí, fins que
troba la carretera L-304, a la zona anomenada Els Maiols. Agafa la carretera cap a l’O durant 465 m, passant pel
sud del poble.
Des d’aquest punt, el límit va cap al NO, passant pel marge entre camps de cultiu, fins que arriba al Camí de Les
Pallargues a Ossó de Sió; el segueix cap a l’E durant 90 m i continua cap al NO i N, passant per l’E de Santa
Magdalena i seguint un camí que passa per l’O del Tossal de les Forques, arribant de nou al Camí de Renant a Les
Pallargues.
ENCLAVAT DE SISTERÓ I PELAGALLS
Terme municipal dels Plans de Sió (municipi 31)
Aquest enclavat envolta les entitats de població de Sisteró i Pelagalls del municipi de Plans de Sió. La seva
descripció es fa en sentit horari i comença al N, on la carretera de Pelagalls s’encreua amb un camí, entre el Riu Sió
i Sisteró.
El límit segueix el camí en direcció E durant 260 m i gira al S, travessant la zona de Les Hortes, per marges
d’entremig els cultius i arriba al Bellvilar. Voreja la granja per l’E i agafa durant 50 m i en direcció E, el Camí de
Sisteró. Des d’aquí, gira cap al S durant 280 m i després cap a l’O durant 320 m passant pel marge d’entremig dels
cultius i va a sortir al Camí de Pelagalls; el segueix durant 320 m en direcció S.
En aquest punt, gira cap a l’O vorejant pel S les Granges del Batalla. Continua cap a l’O durant 115 m pel canvi de
vegetació i gira cap al N durant 260 m pel marge entre camps de cultiu i altre cop cap a l’O pel marge durant 325 m.
D’aquí va cap al N, creua el camí de Pelagalls a Mont-Roig, passant per l’E de la Granja del Caus i arriba a un camí
entre els camps cultivats. L’agafa durant 130 m cap al NE.
En aquest punt, va cap al S durant 35 m, cap a l’E durant 85 m, cap al S 160m, cap al SE 150 m i cap al NE 190 m,
resseguint pels marges d’entremig dels cultius de la zona anomenada Els Vinyets i arriba a un camí. El segueix cap
al N fins que enllaça amb un altre camí més principal. El pren cap a l’E i arriba de nou a la carretera de Pelagalls.
ENCLAVAT DE MONT-ROIG
Terme municipal dels Plans de Sió (municipi 31)
Aquest enclavat envolta l’entitat de població de Mont-Roig del municipi de Plans de Sió. La seva descripció es fa en
sentit horari i comença al NO, on el Camí de Les Pallargues a Mont-Roig coincideix amb el límit entre els termes
municipals dels Plans de Sió i Ossó de Sió.
El límit segueix el camí cap a l’E durant 45 m i el deixa, per seguir cap a l’E també, per un marge entre camps de
cultiu fins que troba un camí. Pren el camí en direcció N fins que es perd, al N de Cal Boixedera.
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D’aquí, el límit va cap al N pels cultius fins que troba el Riu Sió i el segueix aigües amunt cap al NE durant 275 m.
En aquest punt, va cap al S durant 20 m, cap a l’NE durant 30 m, cap al S 60m, cap a l’E durant 35 m i cap al S
durant 285 m, passant pels marges d’entremig dels cultius de la Zona de l’Horta. En aquest punt, el límit es creua
amb un canal i arriba al Camí que porta a Cal Boixedera. El segueix durant 20 m cap a l’E i continua cap al S
passant pel mig dels camps fins que troba la Carretera de Concabella L-304.
El límit continua cap al SO per la carretera durant 600 m. i agafa l’entrada al poble 100 m cap al N. D’aquí gira cap a
l’O, passa pel nord d’un camp i pel sud d’un cobert i continua per canvi de vegetació durant 215 m, on troba un camí
que agafa cap al N. Quan troba la carretera que va cap a Bellver de Sió, la segueix 40 m cap a l’O.
D’aquí va cap al NE pel marge entre conreus i quan troba un camí que passa per entremig dels camps, pren direcció
totalment N pel mig dels cultius i coincidint amb el límit entre els termes municipals dels Plans de Sió i Ossó de Sió,
fins que troba el Camí de Les Pallargues a Mont-Roig de nou.
ENCLAVAT OSSÓ DE SIÓ 1
Terme municipal d’Ossó de Sió (municipi 197)
La descripció es fa en sentit horari a 500 metres del cementiri d’Ossó de Sió per la carretera que porta a Montroig,
just en el canvi de terme municipal. En aquest punt el límit baixa direcció sud entre dividint els camps de conreu de
les Colomines i les Freixes fins trobar la carretera L-303, molt a prop del kilòmetre 12.
Després continua per la L-303, direcció oest fins el kilòmetre 13,2 on es desvia direcció nord vorejant camps de
conreu durant 435 metres i després gira direcció est, vorejant més camps fins les granges de Costa Freda, el camp
de les quals voreja pel nord, per després girar al nord fins trobar el camí que porta a la granja del Gilabert, que
ressegueix durant 150 metres direcció oest i després gira direcció nord-est travessant en línea recta camps durant
300 metres per després girar direcció est fins trobar una pista.
En aquest punt es ressegueix la pista 25 metres direcció nord per tornar a girar direcció est durant 130 metres en
línia recta i girar de nou direcció nord continuant en línia recta 130 metres més arribant a la part baixa d’un vessant.
El límit continua direcció est per la part baixa del vessant durant 280 metres per tornar a pujar direcció sud vorejant
camps de conreu en línia recta fins trobar la carretera que porta a Montroig, des d’Ossó de Sió a uns 100 metres de
les granges de Cassali. Continuant per aquesta carretera s’arriba al punt d’inici de la descripció.
ENCLAVAT OSSÓ DE SIÓ2
Terme municipal d’Ossó de Sió (municipi 197)
La descripció es fa en sentit horari i comença a l’encreuament de la pista que ve de la cabana de l’Huguet i la pista
que surt del nucli d’Ossó de Sió direcció nord, a un 160 metres del poble. El límit continua per aquesta pista direcció
nord fins arribar al riu Sió, que segueix aigües avall durant 130 metres, per després girar direcció sud vorejant
camps de conreu, primer direcció sud durant 20 metres i després direcció est durant 120 metres, per tornar a girar
direcció sud durant 20 metres més per acabar direcció est 200 metres més fins trobar una pista que continua
direcció sud durant 110 metres, on hi ha una bifurcació.
El límit continua pel camí de més a l’est fins que aquest acaba, després gira cap a l’oest per anar baixant direcció
sud-oest pel mig dels camps fins arribar al camí de d’Ossó de Sió a Bellver d’Ossó. Segueix aquest camí direcció
est durant 150 metres, on gira direcció sud vorejant un camp de conreu fins a 35 metres de la granja del Cardona,
on gira direcció sud durant 65 metres, i després torna a girar direcció est durant 105 metres més i un altre cop
direcció sud durant 220 metres, tot vorejant camps fins arribar a la carretera L-303.
Continua per la L-303 direcció nord-oest fins 65 metres abans del desviament d’entrada al nucli d’Ossó de Sió per la
carretera d’Ossó de Sió, gira direcció est durant 85 metres i després torna a girar diracció nord 25 metres més fins
trobar la carena que puja i baixa de lo Calvari fins trobar la carretera d’Ossó de Sió, que segueix, direcció est, durant
40 metres. Després gira direcció nord durant 40 metres més i passa per darrera del cementiri, canviant de direcció
just després cap al nord vorejant més camps de conreu durant 80 metres i després girant direcció nord-oest 130
metres més fins la cabana de l’Huguet, que queda fora de l’enclavat.
De la cabana de l’Huguet segueix per un camí direcció est fins arribar al punt d’inici d’aquesta descripció.
ENCLAVAT DE CLARAVALLS
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
La descripció es fa en sentit horari i comença al kilòmetre 79,7 de la carretera C-14, després de la localitat de
Claravalls, a l’est hi trobem una casa en ruïnes. El límit passa just per sota de la casa direcció sud-est travessant un
marge que divideix dos camps de conreu durant 125 metres fins arribar a una zona més boscosa que també
travessa seguint la mateixa direcció fins trobar un camí, que es ressegueix 10 metres direcció sud per tornar a
deixar-lo creuant camps de conreu en línea recta direcció sud-est fins trobar el inici d’un camí.
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En aquest punt el límit baixa pel vessant seguint la línea de màxim pendent fins trobar un camí que segueix durant
10 metres direcció oest per després creuar un camp erm fent ziga-zaga, primer 27 metres direcció sud-est i després
20 direcció sud-oest, fins trobar un camí que segueix direcció est durant 140 metres, deixant-lo després per vorejar
un camp de conreu pel sud, fins al final de camp on el límit gira direcció sud durant 70, vorejant una bassa durant 50
metres i tornant a pujar durant 160 metres, sempre seguint marges de pedra seca.
Arriba a les primeres cases de Claravalls, creua el camí d’Altets per continuar vorejant el poble per costat dels
camps de conreu, fins arribar al kilòmetre 79,1 de la carretera C-14, que segueix durant 50 metres direcció nord per
agafar el camí que surt direcció oest, i després baixa cap al sud, durant 250 metres. En aquest punt gira direcció
nord-oest en línea recta durant 250 metres creuant camps de conreu fins trobar una pista, que ressegueix direcció
oest durant 60 metres fins girar direcció nord, pujant pel vessant fins trobar uns camps de conreu que travessa per
marge i voreja direcció nord.
El límit a les hores continua per un camí direcció nord durant 300 metres i després arriba a un encreuament on
agafa un altre camí direcció est durant 25 metres on torna a prendre direcció nord per vorejar un camp de conreu
tornant al camí originari, després de l’encreuament. Continua 10 metres pel camí direcció nord per desviar-se de nou
direcció nord-est vorejant uns camps fins trobar un altre camí, que segueix durant 25 metres direcció nord-oest.
En aquest punt gira direcció nord-est i vorejant camps de conreu pel marge arriba al cementiri, que queda inclòs a
l’enclavat. Agafa el camí del cementiri direcció sud durant 210 metres, per després desviar-se direcció est per un
altre camí que porta a la carretera C-14, punt inicial de la descripció.
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Espai de Plans de la Unilla

La descripció del límit de la ZEPA de la Unilla es fa en sentit horari i comença al nord-oest, al terme municipal
d’Almenar:
Terme municipal d’Almenar (municipi 21)
El límit s’inicia a l’extrem oest de la parcel·la 48 del polígon 5 del terme municipal d’Almenar. D’aquí, el límit agafa
direcció E, passant per la part nord de les parcel·les 49, 50 i 51 del polígon 5, travessa la carretera anomenada
Cabanera Reial i continua en direcció E resseguint per la part nord les parcel·les 27, 26 i 25 del polígon 6. Aquí, pren
direcció S pel Camí de la Unilla durant 840 m, passant per la zona anomenada Els Quadrissos, fins arribar a una
extracció d’àrids. D’aquí torna a prendre direcció E, passant per la part nord de les parcel·les 75 i 76 del polígon 6,
creua el Camí de Sassal i continua cap al l’E resseguint pel nord les parcel·les 102, 159, 158, 157, 156 i 155 del
polígon 2. Aquí pren direcció S, seguint el camí que passa entre els camps de cultiu i el marge arbrat i amb matoll,
durant 2200 m. Aquí deixa el camí principal, que gira cap a l’est i agafa un camí que continua resseguint per l’est els
camps de cultiu de les parcel·les 34, 35, 40 i 41 del polígon 15. Aquí el límit de la ZEPA de la Unilla entra dins el
terme municipal d’Alguaire,
Terme municipal d’Alguaire (municipi 16)
Des del punt d’entrada del límit municipal d’Alguaire, el límit de la ZEPA de la Unilla ressegueix per la part est i sud
la parcel·la 2 del polígon 502, pel seu límit oest, les parcel·les 10, 20 i 40 del polígon 27 i pel seu límit nord, la
parcel·la 41 del polígon 27. A l’extrem oest d’aquesta última parcel·la, agafa un camí en direcció a l’O i avança fins a
sortir al Camí de Sassal, que pren en direcció N durant 100 m fins agafar el primer camí que va cap a l’O, que
segueix durant 3200 m, passant pel Pla de Fals i el Pla de Saragossa, fins arribar al Canal d’Aragó i Catalunya, que
segueix cap al N fins arribar una altra vegada al terme municipal d’Almenar.
Terme municipal d’Almenar (municipi 21)
Una altra vegada dins el terme municipal d’Almenar, el límit de la ZEPA de la Unilla continua direcció N pel Canal
d’Aragó i Catalunya fins que aquest es soterra. Aquí el límit de la ZEPA voreja la parcel·la 88 del polígon 5 (els
primers 160 m resseguint un camí) per l’est i pel nord i tot seguit ho fa amb la parcel·la 81 del polígon 5. Aquí pren
un camí en direcció a l’O durant 25 m i es torna a dirigir cap a al NE resseguint el Canal d’Aragó i Catalunya, a
vegades soterrat i a vegades no, passant per les parcel·les 41, 133 i 44 del polígon 5, fins arribar al punt de partida
de la descripció del límit, a l’extrem oest de la parcel·la 48 del polígon 5.
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Espai de Secans de Belianes-Preixana

La descripció dels límits de l’espai de Secans de Belianes-Preixana es fa en sentit horari i comença al nord, al terme
municipal de Preixana.
Terme municipal de Preixana (municipi 219)
La descripció comença a la Zona anomenada Los Pouets. El límit de la ZEPA segueix el marge esquerre del Canal
d’Urgell, en direcció SE, durant 2475 m, on el canal fa un canvi de direcció cap al NE. En aquest punt, el límit deixa
el canal i pren direcció SE, seguint per un camí durant 440 m, on arriba una caseta del canal. D’aquí, va cap al NE
resseguint un canal (Pantà de l’Atxe) pel marge esquerre aigües amunt, durant 745 m. Des d’aquí, el límit va cap al
NE pels camps de cultiu, passa per l’O del Tossal de la Vila i de l’ermita de la Mare de Déu de Montalba i gira cap a
l’O on, per canvi de vegetació, tornar enllaçar amb el Canal d’Urgell; el segueix de nou pel marge esquerra, aigües
amunt i cap al NE, durant 620 m.
Des d’aquest punt, el límit deixa el canal i continua en direcció NO i després E, resseguint el marge dret el canal que
voreja la zona anomenada La Rosina. Creua el Canal d’Urgell pel Fondo de la Casilla i arriba al Camí de Tàrrega a
Preixana; el segueix durant 125 m cap al NE i, per la vora dels cultius, gira cap al NO per tornar a agafar el Canal
d’Urgell.
Continua pel marge esquerre del Canal d’Urgell, aigües amunt cap al NE, fins que arriba al terme municipal de
Vilagrassa.
Terme municipal de Vilagrassa (municipi 306)
La ZEPA continua remuntant el canal fins 500 m abans d’arribar a l’AP-2. A partir d’aquí, el límit pren direcció NE
seguint els marges d’entremig dels camps de cultiu, fins que arriba al Camí del Mas al punt on s’entrecreua amb una
sèquia. El límit segueix aquest camí cap al N durant 150 m. Des d’aquí gira a l’E seguint un camí, fins que arriba al
peu d’un turó. En aquest punt, va cap al S per un marge entre els camps de cultiu de la zona anomenada La
Cisterna, durant 100 m i d’aquí cap al SE, seguint marges d’entremig els camps, fins que arriba al Camí del Baixant;
el segueix cap a l’E durant 600 m, on hi ha una granja.
El límit voreja la granja per l’O i pel S i pren direcció E durant 150 m i cap al S 350 m, pels marges d’entremig dels
cultius. Arriba a un camí i al límit entre els termes municipals de Vilagrassa i Tàrrega; segueix el camí i el límit de
termes durant 395 m cap al SO i entra al terme municipal de Tàrrega.
Terme municipal de Tàrrega (municipi 272)
Un cop dins el terme municipal de Tàrrega, el límit va cap al SE seguint una sèquia i després agafa un camí cap a
l’E durant 520 m i més endavant, cap al S durant 360 m pel marge entre cultius fins que troba el Camí de Vallmajor.
Segueix el camí cap a l’E durant 35 m.
Des d’aquí, el límit va cap al S durant 240 m, cap al NO durant 100 m i cap al S durant 40 m, resseguint els marges
d’entremig dels camps de cultiu. En aquest punt segueix una sèquia durant 145 m cap al SE i troba un camí; el
ressegueix durant 375 m cap a l’O. Des d’aquí, va 80 m cap al N i 200 m cap a l’O i arriba al límit entre els termes
municipals de Tàrrega i Vilagrassa. El límit va 145 m cap al NO seguint una sèquia i el límit entre termes.
Terme municipal de Vilagrassa (municipi 306)
Un cop dins el terme municipal de Vilagrassa, el límit de la ZEPA va cap a l’O, seguint el canvi de vegetació entre
cultius, creua el Camí de les Forques i troba un canal, que agafa cap a l’O fins que aquest gira cap al N; el límit
continua durant 110 m cap a l’O. D’aquí gira cap al S i va a buscar el peu del Tossal de Montperler, on troba un
canal, que segueix aigües avall, cap a l’O, fins que troba el Camí de Vallmajor; el ressegueix cap al N durant 115 m.
Des d’aquí, el límit de la ZEPA gira a l’O i pels marges dels cultius va a buscar el Camí de Sant Martí de Maldà a
Vilagrassa; el segueix cap al S durant 170 m i torna a girar cap al l’E durant 425 m i cap al S 360 m fins que troba la
Carretera de Tàrrega; la creua i segueix 60 m cap al S, on troba el Camí de Tàrrega a Preixana.
El límit agafa el camí cap a l’E durant 120 m i troba un canal; el ressegueix cap al SO durant 285 m, gira al SE
durant 265 m, passant pel marge entre cultius i un canal i torna a girar cap al SO durant 190 m, seguint un marge
entre els cultius i arriba al Camí del Paradet. El creua i continua cap al S seguint aigües amunt una sèquia, fins que
troba la Sèquia Nova, que agafa cap a l’O fins que troba el Camí de Sant Martí de Maldà a Vilagrassa. El segueix
cap al S durant 200 m fins que arriba a l’encreuament dels termes municipals de Vilagrassa, Preixana i Verdú.
Terme municipal de Preixana ( municipi 219)
A partir d’aquest encreuament de termes municipals, el límit de la ZEPA entra de nou al terme municipal de
Preixana, seguint pel Camí de Sant Martí de Maldà a Vilagrassa en direcció S, fins que arriba a la Carretera de
Tàrrega a Sant Martí de Maldà LV-202, carretera que coincideix amb el límit del terme municipal de Verdú. L’agafa
cap al S durant 275 m, fins on el límit de la ZEPA entra dins el terme municipal de Verdú.
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Terme municipal de Verdú (municipi 303)
Dins el terme municipal de Verdú, el límit continua 300 m per la mateixa Carretera de Tàrrega a Sant Martí de Maldà
LV-202, fins que torna a entrar al terme municipal de Preixana.
Terme municipal de Preixana ( municipi 219)
Entra al terme municipal de Preixana, segueix per la carretera LV-2021 en direcció SO 200 metres, deixa la
carretera i continua en direcció E 90 metres entre marges de camps de cultiu, segueix en direcció S 360 metres
entre marges de camps de cultiu, continua en direcció O 30 metres entre marges de camps de cultiu, segueix en
direcció SO 400 metres entremig de camps de cultiu fins enllaçar amb el camí de les Comes, continua pel camí de
les Comes en direcció NO 210 metres.
Terme municipal de Sant Martí de Riucorb (municipi 244)
El límit entra al Terme municipal de Sant Martí de Riucorb, segueix en direcció SO 160 metres entre marges de
camps de cultiu, continua en direcció SE 140 metres entre marges, continua en direcció SO 15 metres, segueix en
direcció SE 300 metres entre marges, continua en direcció SO 350 metres fins a enllaçar amb el Camí de Verdú.
Segueix pel Camí de Verdú en direcció NO 320 metres. Continua entre marges de cultiu en direcció SO 480 metres.
Segueix entre marges de camps de cultiu en direcció SE 70 metres. Continua entre marges en direcció SO 110
metres fins enllaçar amb el camí. Continua pel camí en direcció SE 160 metres. Deixa el camí i segueix en direcció
SO entre camps de cultiu 230 metres. Segueix en direcció NO entre camps de cultiu 30 metres. Passa en direcció
SO entre camps de cultiu 30 metres. Continua en direcció NO 80 metres fins enllaçar amb la Carretera de Tàrrega a
Sant Martí de Maldà LV 2021, travessa la carretera. Segueix en direcció NO el camí de les Comes 200 metres.
Deixa el camí i continua entre camps de cultiu en direcció SO 230 metres. Passa entre camps de cultiu en direcció
NO 45 metres. Segueix en direcció SO entre marges de cultiu 110 metres fins enllaçar amb el camí de Madrones.
Segueix pel camí de Madrones en direcció NO 200 metres. Deixa el camí i continua en direcció SO 100 metres entre
marges. Segueix entre marges en direcció NO 40 metres. Continua en direcció SO 60 metres fins enllaçar amb el
camí de Ballinàs. Segueix pel camí de Ballinàs en direcció NO 600 metres. Continua en direcció SO entre marges
de camps de cultiu 530 metres fins enllaçar amb el camí de les Rotes. Segueix el camí de les Rotes en direcció SE
250 metres fins trobar un encreuament, deixa el camí de les Rotes i pren el camí que continua en direcció SO 240
metres fins arribar a una cruïlla, continua pel camí en direcció SO 200 metres. Deixa el camí i pren direcció NO entre
marges de camps de cultiu 120 metres. Segueix en direcció SO 80 metres fins enllaçar amb el camí secundari de
les Femades. Segueix el camí de les Femades en direcció NO 130 metres. Deixa el camí de les Femades i pren
direcció S entre camps de cultiu 160 metres. Continua pel canvi de vegetació en direcció NO. Segueix en direcció
SO entre marges de camps de cultiu fins a enllaçar amb el camí de Coll de Venes. Passa pel camí de Coll de Venes
160 metres. Deixa el camí i pren direcció SO 120 metres entre marges de camps fins enllaçar amb el camí de
Vilanova de Bellpuig a Sant Martí de Maldà, segueix el camí en direcció NO 200 metres. Deixa el camí i entre
marges de cultiu pren direcció SO fins enllaçar amb el camí de la Torre. Segueix pel camí de la Torre en direcció
Oest 80 metres. Deixa el camí i passa entremig de camps de cultiu en direcció SO fins enllaçar amb el Camí de
Fogonoses. Continua en direcció N pel Camí de Fogonoses paral·lel a la Sèquia de Montpàs 660 metres. Segueix
en direcció SO 30 metres entre marges de cultius. Continua en direcció NE 130 metres entre marges de cultiu.
Continua 230 metres en direcció SO per marges de cultiu. Segueix 130 metre en direcció NO fins arribar al terme de
Belianes.
Terme municipal de Belianes (municipi 55)
Entra al terme municipal de Belianes, segueix pel canvi de vegetació paral·lel al camí de les Bobals en direcció NO
fins a Molí de Falguera. Enllaça amb la carretera de Bellpuig a Belianes LP-2015 en direcció NO fins a la rotonda.
Deixa la carretera i continua en direcció SO fins enllaçar amb el camí lo Carreró. Continua en direcció SE pel camí
del Carreró 180 metres. Pren direcció SO entre marges de cultiu fins enllaçar amb el camí de Mollerussa a Belianes,
travessa el camí i continua en direcció SO entre marges de camps de cultiu fins a enllaçar amb el Camí de la
Marinova. Continua pel camí de la Marinova en direcció SE 400 metres. Deixa el camí i continua en direcció SO
entre marges de camps fins a enllaçar amb el camí de la Fita. Continua pel camí de la Fita en direcció E 130 metres.
Pren direcció SO entre marges de camps de cultiu fins enllaçar amb la carretera d’Arbeca a Belianes L-201.
Continua per la carretera d’Arbeca a Belianes L-201 fins al límit de terme municipal. Passa pel sud de la part més al
SE de la Serra del Montplà entre marges de camps de cultiu fins arribar al Roquilló i enllaçar amb el terme municipal
d’Arbeca.
Terme municipal d’Arbeca (municipi 32)
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Una vegada el límit de la ZEPA entra al terme municipal d’Arbeca, segueix pel límit dels termes municipals d’Arbeca
i Maldà cap al S, tot resseguint el canvi de vegetació entre els cultius i la zona arbrada, fins que baixa per la carena i
arriba a la Carretera d’Arbeca a Belianes L-201.
El límit segueix per la Carretera d’Arbeca a Belianes L-201 cap a l’O, fins 175 m després del km 16, on pren un
camí que va cap al N durant 100 m.
Des d’aquí, el límit va cap a l’O resseguint una zona boscosa pel S i després gira cap al NO, passant pel S una zona
de matollar per un camí, fins que aquest gira de SO a NO. En aquest punt, el límit deixa el camí i continua en
direcció SO, passant pels marges d’entremig dels cultius durant 320 m. Aquí, pren un camí cap al NO i arriba al
Camí de Comacirera. El segueix cap al NO durant 60 m i el deixa per continuar cap al NO, passant pel camí que
porta a la Cabana del Pere Moner. Passa les diferent construccions pel S i arriba al Camí de la Cometa.
El límit agafa el Camí de la Cometa cap al NE durant 165 m i el deixa per girar cap al NO, on seguint un camí, arriba
a una zona arbrada; la creua pel mig cap al NO i passant pel marge entre cultius arriba al Canal d’Urgell.
El límit segueix el marge esquerre del Canal d’Urgell, en direcció N, durant 590 m, on el canal gira cap al NO. El límit
continua cap al NE on, pels marges d’entremig dels cultius, arriba de nou al Canal d’Urgell. A partir d’aquest punt, el
límit de la ZEPA passa pel marge esquerre del canal, en direcció E i N, fins que arriba al terme municipal de
Vilanova de Bellpuig.
Terme municipal de Vilanova de Bellpuig (municipi 310)
El límit continua pel marge esquerre del Canal d’Urgell en direcció N, fins que arriba al terme municipal de Bellpuig.
Terme municipal de Bellpuig (municipi 59)
El límit continua pel marge esquerre del Canal d’Urgell en direcció NE, fins que arriba al terme municipal de
Preixana.
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Espai de Secans de Mas de Melons-Alfés

Aquest espai consta de dos sectors sense continuïtat territorial.
Primer sector. Finca de Torreribera
Aquest sector inclou la finca particular de Torreribera. Començant la descripció al punt on el límit coincideix amb la
carretera N-240 i en sentit horari, aquest segueix el límit de la finca en direcció nord-nord-est deixant fora de l’espai
l’àmbit d’ocupació de la variant sud de Lleida fins trobar el camí vell de Lleida a Els Alamús. Llavors, el segueix
primer en direcció nord girant després cap a l’est i el sud-est. En el punt de la Moradilla, quan el camí fa un gir de 90
º cal el nord, el límit segueix la direcció su-est, seguint el límit de la finca, fins trobar el camí de darrera Traslapleta.
En aquest punt ressegueix la carrerada de Torreribera cap el sud fins trobar la carretera N-240. En aquest punt el
límit la segueix en direcció Lleida fins trobar el punt d’inici de la descripció.
Segon sector.
La descripció del límit de l’espai natural protegit de Secans de Mas de Melons-Alfés es fa en sentit horari i comença
al nord-oest, al terme municipal de Lleida.
Terme municipal de Lleida (municipi 900)
El límit de la ZEPA, comença a la zona anomenada Pla del Dolé, resseguint el límit entre els termes municipals de
Lleida i Albatàrrec, seguint la Carrerada Reial en direcció N, fins que arriba al Canal d’Urgell. Des d’aquí, agafa
direcció SE passant pel marge esquerre del Canal d’Urgell, deixant fora de la ZEPA les basses que es troben
situades a tocar del canal, fins que a arriba al terme municipal d’Artesa de Lleida.
Terme municipal d’Artesa de Lleida (municipi 40)
Un cop dins el terme municipal d’Artesa de Lleida, el límit de la ZEPA continua seguint el Canal d’Urgell aigües
amunt, pel seu marge esquerre, en direcció E. Quan arriba a l’alçada del poble d’Artesa de Lleida, el límit deixa el
canal i segueix el Camí de Rocafort cap al SO, durant 130 m. Des d’aquí, el límit pren direcció SE resseguint pel SO
i per marges d’entre els cultius, la zona anomenada Lo Rocafort, fins que arriba a la Carretera d’Artesa de Lleida a
Aspa LV – 7021; la segueix durant 180 m cap al NE. Des d’aquest punt, el límit agafa direcció SE tot resseguin
l’exterior d’una àrea de Lleure i va a buscar el Canal d’Urgell, que torna a seguir pel seu marge esquerre aigües
amunt, deixant fora de la ZEPA les basses que es troben situades a tocar del canal, fins que arriba al terme
municipal de Puigverd de Lleida.
Terme municipal de Puigverd de Lleida (municipi 225)
Dins el terme municipal de Puigverd de Lleida, el límit de continua seguint el Canal d’Urgell aigües amunt, pel seu
marge esquerre, durant 260 m. Des d’aquest punt, el límit gira cap al SO, pels marges que hi ha entre els camps de
cultiu fins que arriba a l’AP-2; la segueix durant 200 m en direcció NO.
El límit de la ZEPA creua l’autopista i continua cap al SO, fins que arriba al peu de la Roca de la Guilla. Des d’aquí,
gira a SE per un camí que surt al Camí de Puigverd de Lleida a Aspa; el segueix durant 60 m cap al SO.
En aquest punt, el límit pren direcció SE, passant pels marges que hi ha entre els cultius fins que arriba al S dels
Xalets Torres i agafa un camí que enllaça amb el Camí de Puigverd de Lleida cap al Cogul, cap al NE. El límit
segueix aquest camí durant 65 m cap al NE. Des d’aquí, pren un camí cap al SE durant 165 m i quan arriba a un
trencall, el deixa per seguir el canvi de vegetació entre camps de cultiu i una zona arbrada, en direcció SE. Quan ha
passat unes cases pel S, el límit agafa un camí fins que entra al terme municipal de Castelldans.
Terme municipal de Castelldans (municipi 79)
Un cop dins el terme municipal de Castelldans, el límit de la ZEPA continua pel camí que ja duia al terme municipal
de Puigverd, que el porta a l’AP-2. Continua pel marge de l’autopista cap al SE durant 600 m. Des d’aquí, el límit
deixa l’autopista i per canvi de vegetació entre camps de cultiu i zona de matollar, tira primer cap al SO i després
cap al SE, fins que arriba al Camí del Veguer; el segueix cap al SE. durant 740 m. En aquest punt, el límit gira cap al
S, travessant pel mig uns camps de cultiu fins que arriba a la Cabana de l’Ermità. Passa per l’O de la casa, voreja un
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camp de cultiu i surt al Camí del Pla de les Moles. Des d’aquí gira al S seguint el canvi de vegetació, passant per l’O
del Pla de les Moles. Passa per una rasa i va a sortir al NO d’unes granges. Des d’aquí, va a buscar la Pista de
Castelldans a Aspa; la segueix durant 1900 i trenca cap al S, seguint el canvi de vegetació entre camps de cultiu fins
que arriba a la Pista de Melons; la segueix cap al SE fins que arriba a la Carretera C-223.
El límit segueix la Carretera C-223 cap al SO i quan troba un trencall, segueix la Pista de Castelldans al Cogul fins
que arriba al límit entre els termes municipals de Castelldans i El Cogul.
Terme municipal del Cogul (municipi 91)
Un cop dins el terme municipal del Cogul, el límit deixa la Pista de Castelldans al Cogul i gira cap al SE passant pels
marges d’entre els camps de cultiu fins que va a sortir a un encreuament de camins. El límit de la ZEPA agafa el que
va cap a l’E, durant 270 m. Des d’aquí, el límit va cap al S per entre camps de cultiu, creuant el Camí de les Fites i
coincidint en molts punts, amb el límit entre els termes municipals del Cogul i l’Albagés. Creua la Pista de l’Albagés
al Cogul i segueix cap a l’O, pel Riu Set aigües avall, fins que arriba a la carretera LV - 7021.
Segueix la carretera en direcció NE, fins que arriba al terme municipal d’Aspa.
Terme municipal d’Aspa (municipi 44)
Dins el terme municipal d’Aspa, el límit de la ZEPA continua per la carretera LV-7021 cap al N, fins 50 m passat el
km 9. D’aquí, el límit tira cap a l’E passant entre camps de cultiu i per canvi de vegetació, passa per l’O d’unes runes
i surt a un camí; el segueix cap a l’E fins que es perd i continua cap al N, seguint el canvi de vegetació entre camps
de cultiu i zona de matollar, deixant a l’O la zona anomenada La Bassa Bona.
Quan arriba a una casa, el límit baixa per la carena en direcció N fins que troba el camí Lo Caminol. El segueix
durant 85 m cap a l’E i gira cap al NE, passant per entremig de camps de cultiu i creuant el Riu Set; arriba a la Pista
de Castelldans a Aspa.
El límit segueix la Pista de Castelldans a Aspa cap al NO fins que arriba a Lo Mulada. Des d’aquí, va cap al S
seguint el canvi de vegetació, troba l’Era del Ramon del Pejan i segueix cap al S, seguint un camí que arriba al Camí
Vell d’Alcanó. Segueix a aquest últim cap al SO durant 70 m i el deixa per anar cap al S, seguint els marges dels
camps fins que arriba a un camí. Des d’aquí i per canvi de vegetació, el límit segueix cap a l’O fins que troba un
camí força principal.
Terme municipal d’Alfés (municipi 44)
El límit creua el camí i va a buscar un marge dins els cultius (cap a l’O). Quan aquest marge arriba a la zona de
matollar, el límit gira cap al SO seguint el canvi de vegetació fins que arriba a un camí; el segueix cap al NO, passa
pel S d’un turó i va cap al SO pels marges dels camps de cultiu, creuant el Camí del Cap del Terme i arriba a un
camí, just on hi ha el límit entre els termes municipals d’Alfés i d’Alcanó. A partir d’aquest punt, el límit gira cap al
NE, seguint el Camí Nou d’Aspa, travessant la Vall del Xoll i passant pel Mas del Curandero. Quan arriba al S de la
zona anomenada Cantaperdius, puja, pel canvi de vegetació a la Serra del Pont i seguint el canvi de pendent, va
cap a l’E i NE, fins que s’acaba el pla de dalt la Serra. En aquest punt, el límit baixa en màxima pendent cap al SO,
passa pels Portets i avança cap al SO fins arribar a l’alçada de la rotonda de la carretera C-12.
Gira cap al NE paral·lel a la carretera durant 290 m i gira altra vegada, ara cap a l’E, seguint pel canvi de vegetació
entre els cultius i la zona de matollar i passant per l’E i N de la Serra dels Tossals d’Alfés, fins que arriba a un nou
camí de la concentració parcel·lària; el segueix cap al SE durant 270 m i gira cap al N durant 375 m pel marge entre
camps de cultiu, per la Vall dels Pous. Quan arriba a un camí, el creua i pel marge d’entremig dels cultius, continua
cap al N fins que es troba el Camí dels Cortils; el segueix durant 135 m cap al N. Des d’aquí, gira i va cap a l’E
durant 310 m i torna a girar, ara cap al N durant 400 m, seguint nous camins de la concentració parcel·lària.
En aquest punt, gira cap a l’E, pel marge d’entremig dels cultius, durant 210 m. Des d’aquí, gira cap al N, creuant el
Camí del Mas i va a buscar el Camí d’Aspa; el segueix cap a l’E durant 150 m. Des d’aquí, gira cap al N durant 90 m
i torna a girar a l’E, seguint el nou camí de la concentració parcel·lària fins que troba la Pista d’Alfés a Aspa; la
segueix cap al NO durant 245 m, on troba un camí que porta a una gran bassa, cap al NE. Passa per l’O de la bassa
i agafa un camí que porta a la Carrerada de les Planes de Dalt; la segueix cap al NE fins que arriba al Riu Set.
En aquest punt, el límit de la ZEPA segueix pel Riu Set aigües avall, cap al NE fins a la Zona de l’Horteta. Des
d’aquí, pren direcció N passant pels marges d’entre els camps de cultiu, creuant la Carrerada Reial, passant per la
zona anomenada Vinfaro, fins que arriba al Camí de Linyola. El límit pren aquest camí en direcció O fins que arriba a
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la deixalleria de Montoliu de Lleida. D’aquí, va cap al N a buscar la Carrerada Reial, que segueix cap al N, tot
passant pel límit entre els termes municipals d’Alfés i Montoliu de Lleida primer i entre Alfés i Albatàrrec més
endavant.
Quan arriba a la Carretera C-12, la segueix cap al NO durant 300 m. En aquest punt, el límit torna a agafar la
Carrerada Reial cap al NE, durant 660 m, on hi ha un encreuament de quatre camins.
Terme municipal d’Albatàrrec (municipi 7)
A l’encreuament, el límit de la ZEPA segueix el camí que va cap a l’O i entra al terme municipal d’Albatàrrec. Quan
el camí és a 25 m de sortir a la carretera C-12, el límit de la ZEPA gira cap al N i després cap a l’E, seguint el canvi
de vegetació, passant per la part baixa del vessant nord dels turons, pel Pla del Dolé, fins que torna a trobar la
Carrerada Reial i entra al terme municipal de Lleida.

105

Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

8.

VOLUM 03. Pla especial

Espai de Secans de la Noguera

Polígon Nord
La descripció del polígon I del límit de la ZEPA dels Secans de la Noguera es fa en sentit horari i comença al nord,
entre els termes municipals d’Algerri i Os de Balaguer
Terme municipal d’Os de Balaguer (municipi 196)
El límit s’inicia a l’encreuament del Camí de Cérvoles amb un camí secundari que connecta amb el Camí de la
Sisquella, prop del Mas Fortuny. Segueix el camí secundari i després el Camí de la Sisquella. Aquest últim, passa a
dir-se Camí de Montpoal i també el segueix fins passar la zona anomenada Montpoal. Aquí pren un camí cap al SE
que va a parar a la parcel·la 128 del polígon 11 del cadastre. Ressegueix aquesta parcel·la fins a trobar una línia
d’arbres que separa diferents camps de cultiu. Segueix l’arbrat fins que troba el primer marge que tira cap al SO;
l’agafa fins que arriba al terme municipal de Castelló de Farfanya.
Terme municipal de Castelló de Farfanya (municipi 81)
En entrar al terme municipal de Castelló de Farfanya, el límit de la ZEPA continua amb la mateixa direcció SO que ja
portava, seguint un marge que coincideix amb el límit est de la parcel·la 28 del polígon 8 del cadastre. Arriba al
Camí del Terrós. Continua per aquest en direcció S i després segueix el Camí del Vinyet fins que arriba a la Granja
del Mestres. Des d’aquest punt, segueix el Camí del Coll de Sant Tomàs cap al N i després el Camí de Massull.
Quan el camí agafa direcció E hi ha un encreuament; el límit segueix el Camí d’Emplanes que és el que va cap a l’E,
fins que arriba a la carretera C-14. L’agafa en direcció a Balaguer. Passats 50 m del quilòmetre 173, agafa la
carretera vella durant 525 m i agafa un camí que va en direcció N, creua el Camí de la Finca del Creueto, voreja el
Barranc de la Coma i creua el Camí del Barranc del Macip. En aquest punt, el límit de la ZEPA ressegueix el
Barranc dels Caus durant 144 m en direcció N. D’aquí, pren direcció O seguint el corriol Camí del Barranc del Macip
durant 275 m, baixa a la vora dels camps de cultiu i segueix pel canvi de vegetació cap a l’O. Quan troba el camí
que arriba a la Bassa del Macip, el segueix cap al N. Quan falten 80 m per arribar a la caseta de la Bassa del Macip,
el límit pren un camí que va cap a l’E 40 m i després agafa direcció N fins arribar al Camí de Mací. En aquest punt,
el límit traça una línia recta cap al N i arriba a la carretera LV-9046 que uneix el poble de Gerb amb el poble de
Vilanova de la Sal. L’agafa en direcció N, cap a Vilanova de la Sal. Passats 60 m del quilòmetre 5, el límit va cap a
l’E, seguint un barranc aigües avall. A 60 m aquest barranc s’uneix amb un altre barranc que ve del nord. El límit
agafa aquest barranc aigües amunt cap al N. Passats 285 m arriba a un punt on s’uneix el barranc que segueix amb
un que ve per l’est. El límit segueix el que ve de l’E aigües amunt fins que arriba al cim del turó. D’aquí, pren direcció
N fins arribar al límit entre els termes municipals de Castelló de Farfanya i Les Avellanes i Santa Linya.
Terme municipal de Les Avellanes i Santa Linya (municipi 45)
El límit de la ZEPA continua en direcció al N pel límit de termes municipals durant 100 m i segueix en la mateixa
direcció, primer pel canvi de vegetació i després per l’extrem est de les parcel·les 148, 147, 145, 142 i 144 del
polígon 9 del cadastre, entre un camí i el límit del terme municipal. Arriba a un camí que segueix cap a l’E. Aquest
camí es bifurca i pren el que va en direcció E. Arriba dalt del turó. D’aquí pren direcció SE seguint el canvi de
pendent i de vegetació fins que arriba a una zona més planera. En aquest punt, el límit agafa direcció NE seguint
una carena poc pronunciada fins que arriba al Camí de la Font del Llop. El segueix durant 670 m en direcció E.
d’aquí pren un barranc en direcció S i el segueix aigües avall fins arribar a la cota 325 m. El límit segueix per
aquesta cota cap al SO fins que arriba al quart barranc pronunciat, a l’est del Tossal del Riu. L’agafa aigües avall
fins que arriba als conreus. Aquí, el límit va cap al S pel canvi de pendent i de vegetació, resseguint els caps de
cultiu per l’oest i arriba al Camí de les Bogues, que agafa en direcció O fins arribar a la Carretera de Gerb a Vilanova
de la Sal LV- 9046. Agafa la carretera en direcció a Vilanova de la Sal durant 280 m. d’aquí pren direcció SE
resseguint el canvi de vegetació. Agafa un camí en la mateixa direcció, passa per entremig d’unes construccions i
passades aquestes agafa un camí cap al SO durant 45 m. aquí es posa a resseguir un barranc aigües avall, passant
per vora Cal Planero i la Granja del Rigo. Passada aquesta granja, el límit va cap al SE, passant per la vora dels
camps de cultiu i voreja per l’oest les primeres cases del poble de Gerb. Voreja per l’oest Cal Crueto i continua cap
al SO fins tocar el Carrer de Mendizábal. A partir d’aquest punt, el límit de la ZEPA ressegueix per l’est les parcel·les
219 i 227 del polígon 3 del cadastre i arriba a la carretera LV-9047, just quan entra al terme municipal de Balaguer.
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Terme municipal de Balaguer (municipi 49)
A l’entrar al terme municipal de Balaguer, el límit de la ZEPA voreja pel nord, oest i sud unes naus i pren la carena
de la Serra del Bisbe fins que troba un corriol, que segueix cap al SO fins arribar a la carretera C-12. Segueix la
carretera cap a l’O, en direcció a les Avellanes fins passats 325 m des del Cobert del Panset, on agafa el camí del
cementiri, cap al NO. Passats 400 m, després de passar un camp de cultiu, el límit gira cap a l’O, resseguint el canvi
de vegetació i continua resseguint la planta de compostatge de Balaguer per l’est, el nord i l’oest pel seu perímetre
exterior. Creua la carretera C-12 i continua pel canvi de vegetació, resseguint pel nord i per l’oest un canvi de cultiu.
Travessa el Camí d’Os de Balaguer i continua cap a l’O seguint un camí. Quan aquest camí es perd, el límit de la
ZEPA continua pel canvi de vegetació i després per entremig de camps de cultiu i arriba al Camí vell de Castelló de
Farfanya, a l’alçada de la Cabana del Ricard. Des d’aquí, el límit agafa direcció NO seguint, durant 1700 m, el Camí
vell de Castelló de Farfanya. En aquest punt, 90 m abans d’arribar a un encreuament de camins, el límit gira cap al
S, passant per un marge entre camps de cultiu i per un canvi de vegetació fins arribar al terme municipal de Castelló
de Farfanya.
Terme municipal de Castelló de Farfanya (municipi 81)
El límit de la ZEPA continua cap al S seguint un camí que passa pel límit dels termes municipals de Castelló de
Farfanya i Balaguer. Creua el Camí de Boga i passats 50 m, segueix per canvi de cultiu, cap a l’O fins que troba un
canal, que segueix cap al SO fins arribar a la carretera C-26. El límit continua per la carretera en direcció NO fins
que arriba vora un camp de futbol, on pren direcció cap al N per la Pista de Castelló de Farfanya. Quan la pista
comença a agafar direcció est, el límit de la ZEPA gira cap a l’O, passant pel sud d’un camp de cultiu, sota el Tossal
de les Forques i després segueix la carena de la Costa Dreta. Quan acaba la zona arbrada, el límit continua per la
carena de més al nord i arriba al Camí de les Bòfies. Continua per aquest cap al N fins que arriba al Barranc de les
Bòfies. En aquest punt, el límit agafa direcció O passant per entremig de camps de cultiu, creua el Camí d’Os de
Balaguer i agafa el Camí de la Figuera durant 265 m, cap al NO. D’aquí, pren direcció S, vorejant per cota la Serra
de Montrell, fins que arriba al Barranc del Pelut, on agafa un corriol, en direcció a Castelló de Farfanya, resseguint el
Barranc del Pelut i el Barranc de Cal Sotes, fins que arriba on acaba el Carrer del Torrent de Castelló de Farfanya.
Des d’aquest punt, el límit gira cap a l’O seguint pel canvi de vegetació, per sota una repoblació forestal, fins
passada la Granja d’en Ramiro, on agafa un camí que va cap al SE, durant 80 m. Passats aquests metres, el límit
tira cap al O seguint un camí, fins que arriba a una gran bassa. Agafa el Camí de Montvell cap al S, creuant la
Carretera C-26 i arriba a una altra bassa, que voreja pel nord i per l’oest. Arriba al Camí dels Aragonesos i l’agafa
cap a l’E fins que troba el Camí d’Albesa a Castelló de Farfanya. El límit agafa aquest últim en direcció SO durant
420 m i d’aquí pren direcció S, primer seguint un camí i després seguint el marge entre camps de cultiu. Quan arriba
a la parcel·la 39 del polígon 5 del cadastre, el límit la ressegueix per l’est i pel sud; el límit agafa direcció O. Creua la
Sèquia de Sant Claver i continua cap a l’O seguint el Canal d’Algerri – Balaguer, fins que arriba al terme municipal
d’Algerri.
Terme municipal d’Algerri (municipi 15)
El límit de la ZEPA continua cap a l’O, seguint el Canal d’Algerri – Balaguer, fins que arriba a unes basses, a la zona
anomenada Sots del Cau. El límit gira cap al N, resseguint un camp de cultiu i deixant les basses fora de la ZEPA.
Agafa el Camí de Menàrguens cap al NO. Quan arriba al Camí d’Albesa a Algerri, el pren cap al N. Al cap de 240 m
es troba una bassa a l’est, que la voreja deixant-la fora de la ZEPA, i torna a agafar el Camí d’Albesa a Algerri en
direcció N. Passada una rotonda, torna a trobar una bassa a l’est. La torna a vorejar per deixar-la fora i el límit
continua cap a l’O per entre camps de cultiu i va a buscar el Camí de la Colomina, que segueix durant 80 m cap a
l’O. D’aquí agafa direcció N seguint un bancal entre camps de cultiu i, per canvi de vegetació, vorejarà per l’est i pel
nord el turó que queda a l’O. Passat un coll, el límit baixa fins a trobar uns camps de cultiu, que ressegueix per l’est,
el sud i l’oest. A partir d’aquest punt, el límit continua cap al NO resseguint pel nord la parcel·la 427 del polígon 1 del
cadastre. Creua el Camí de la Figuera i va cap a la zona anomenada Els Trullets, voreja el Turó del Castell i el
cementiri d’Algerri pel nord i gira cap al S, seguint el camí del Cementiri. Quan arriba a les primeres cases, gira cap
a l’O vorejant-les pel nord i arriba a la zona anomenada Eral de Dalt. En aquest punt ressegueix un marge entre
camps de cultiu i arriba a la Carretera C-26. Segueix la carretera cap a l’O, fins pocs metres abans d’arribar al
quilòmetre 3, on gira cap al NE, vorejant una extracció d’àrids. Quan arriba al Canal d’Algerri – Balaguer, el segueix
cap a l’O fins que arriba al terme municipal d’Ivars de Noguera.
Terme municipal d’Ivars de Noguera (municipi 142)
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El límit de la ZEPA continua cap al N, resseguint el límit entre els termes municipals d’Ivars de Noguera i Algerri,
vorejant un camp de cultiu. Arriba a una rasa i la segueix, en direcció NE fins que arriba a un camí que passa per
dalt de la carena. El límit segueix aquest camí cap a l’O. Quan el camí troba el primer trencall cap al SE, el límit
deixa el camí que portava i pren direcció O cap a unes cases, que voreja pel nord. Passades les cases, agafa
direcció S passant per la carena, fins que arriba a la Carretera d’Ivars de Noguera L-903. Un cop a la carretera, el
límit de la ZEPA la segueix, prenent direcció N. Just passat l’encreuament amb el Camí vell d’Ivars, el límit deixa la
carretera i agafa direcció NE seguint una carena fins que arriba a una camps cultivats; els voreja pel sud i segueix
en direcció NE, on agafa un corriol que passa per la carena i continua en direcció NE. Quan arriba a la part més alta
de la carena, planeja uns metres per aquesta i després es desvia cap a l’E, seguint un barranc i arriba fins al Camí
del Motocròs, que segueix cap al N fins que arriba de nou a la Carretera d’Ivars de Noguera L-903. El límit de la
ZEPA, segueix la carretera en direcció N fins passada la Granja del Moncaio. D’aquí agafa una carena en direcció
NE fins que troba un camp cultivat, que voreja pel sud, creua el Camí de les Planes i pren un corriol que puja dalt el
turó i, passant per la carena en direcció N arriba al cim del següent turó. En aquest últim, el corriol i el límit continuen
cap a l’E i arriben al Camí de l’Astruclosa, que segueixen cap al S fins que el camí fa un revolt pronunciat cap a
l’oest. En aquest punt, el límit va cap a l’E, per cota, fins que arriba al Camí vell d’Algerri, que agafa cap al S fins al
primer encreuament. D’aquí tira cap a l’O seguint el Camí Pla, durant 210 m. En aquest punt, el límit ressegueix el
camp de cultiu que li queda al sud, primer per l’oest i després pel sud i torna a arribar al Camí vell d’Algerri. El
segueix cap al SE durant 370 m. D’aquí el límit va cap a l’O passant per un marge entre dos camps de cultiu. Quan
arriba a la vessant, la ressegueix per la part baixa cap al S primer i després cap a l’est, tot rodejant el camp
anomenat Pla de la Gessa. Torna a arribar al Camí vell d’Algerri que segueix cap al S durant 20 m i torna a vorejar
la vessant pel canvi de vegetació fins que arriba al límit de terme municipal entre Ivars de Noguera i Algerri, on es
torna a trobar amb el Camí vell d’Algerri.
Terme municipal d’Algerri (municipi 15)
El límit de la ZEPA segueix el camí (coincidint amb el límit entre termes municipals) cap a l’E fins l’encreuament amb
el Camí de la Gessa. Agafa aquest últim durant 260 m fins passar una bassa. D’aquí, el límit va cap a l’E, resseguint
un marge entre cultius, travessa el Camí de la Pleta Verda i segueix cap al NE seguint el canvi de vegetació. Passa
per un altre marge que separa camps de cultiu i continua cap al NE per canvi de vegetació, fins que el límit de la
ZEPA deixa d’estar al límit entre termes municipals. El límit de la ZEPA continua cap al SE pel canvi de vegetació,
tot resseguint pel sud i per l’est, la parcel·la 12 del polígon 3 del cadastre. Quan acaba la parcel·la, al nord es troba
una vessant arbrada, que ressegueix per la seva part baixa cap al NE. Quan aquesta acaba, continua cap al NE per
un marge entre camps de cultiu i arriba al Camí d’Ivars. El segueix cap al N durant 70 m i el límit torna a agafar
direcció NE passant pel marge que hi ha entre camps de cultiu. Creua el Camí d’Ivars de Noguera i continua cap al
N pel marge, fins que arriba a un camí, a l’oest de la zona anomenada la Roca Roja. En aquest punt, el límit es torna
a posar dins el terme municipal d’Ivars de Noguera.
Terme municipal d’Ivars de Noguera (municipi 142)
El límit de la ZEPA continua cap al NO, seguint el Camí dels Malets. Quan arriba a la parcel·la 389 del polígon 4 del
cadastre, la ressegueix per l’est i pel nord, segueix per cota cap a l’O i quan arriba a un cobert, segueix pel límit del
camp de cultiu, cap a l’O. Quan acaba aquest tros, el límit ressegueix per l’est, la parcel·la 304 del polígon 4 del
cadastre, fins que arriba al Camí del Picat. El segueix durant 70 m cap al NE, on agafa un camí que va cap al N fins
que arriba al Camí vell de la Pedrera. El límit de la ZEPA segueix cap al N per aquest, fins arribar al Camí de la
Coma de l’Abadia, que també segueix cap al N, fins que arriba al Barranc del Cogulló. Aquí, entra al terme municipal
d’Algerri.
Terme municipal d’Algerri (municipi 15)
Al entrar al terme municipal d’Algerri, el límit de la ZEPA segueix aigües amunt pel barranc del Cogulló cap a l’E i
després segueix marges que separen camps de cultius sense perdre la direcció que ja duia i arriba a la Cabana del
Sastre. Des d’aquí, pren el Camí del Pla de l’Alzina cap al N. Després que el camí faci un revolt pronunciat cap a
l’oest i canviï de nom per dir-se Camí de la Font d’en Fèlix, el límit de la ZEPA agafa direcció N seguint el canvi de
vegetació entre camps de cultiu i vessant poc arbrada. Continua amb aquest criteri cap a l’E, fins que arriba a la
parcel·la 58 del polígon 2 del cadastre; el límit de la ZEPA la ressegueix per l’oest, el nord i l’est i fa el mateix amb la
parcel·la 57 del polígon 2. des d’aquí, el límit va a buscar el Camí de la Serra de Boix. Segueix per aquest camí
durant 190 m cap al SE i d’aquí, segueix la mateixa direcció fins que troba el Camí de la Sisquella. El segueix durant
130 m cap al NE. Des d’aquest punt, el límit es posa a resseguir la parcel·la 50 del polígon 2 del cadastre, per l’oest,
nord i est, fent el mateix amb la parcel·les 49 i 133 del polígon 2. El límit creua el Camí del Mas del Parra i travessa
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per marges entre camps de cultiu i va a buscar la carena del Tossal de la Sisquella, que travessa d’oest a est per
prop de la carena. Quan arriba a les parcel·les 176 i 174 del polígon 2 del cadastre, les ressegueix pel nord, creua
un camí i per canvi de vegetació, tira cap a l’E, entre camps de cultiu i vessants arbrades, fins que arriba al terme
municipal d’Os de Balaguer.
Polígon Sud
La descripció del polígon sud límit de l’espai de Secans de la Noguera es fa en sentit horari i comença a l’extrem
nord, on es toquen els termes municipals de Balaguer i Castelló de Farfanya:
Terme municipal de Balaguer (municipi 49)
El límit s’inicia a la zona anomenada Comes Mitjanes, i segueix cap al SE, passant per sota el tros del Barbosa, pel
camí d’Aumialles, passant per Torre Guitarres i per la Cabana del Fraret fins arribar al Camí de la Fuliola, que
segueix en direcció E durant 75 m. Aquí pren direcció S seguint una sèquia fins arribar al Camí de Balaguer a
Albesa, que pren durant 130 m i en direcció O. En aquest punt, agafa el Camí del Prat en direcció al S fins arribar al
Camí de Roca Pallissa, passant per vora el Prat del Manuel Sobirà, El Prat i El Tros d’Espart Ticó. Aquí, el límit
agafa direcció SO seguint el Camí de Roca Pallissa, passant per la Plana de Josep Espart i la Torre de Baldomar,
fins trobar el camí Pujada de les Alzines, que també segueix en direcció SO. Segueix pel Camí del Pla del Corb,
passant per la vora d’una extracció d’àrids fins arribar al Camí de Menàrguens a la Torre de Cava que segueix en
direcció NO durant 415 m. En aquest punt el límit de la ZEPA gira cap al SO seguint, primer el camí que porta a una
cabana i després, el canvi de vegetació fins que arriba al Riu de Farfanya, on hi ha el límit entre els termes
municipals de Balaguer i Menàrguens. D’aquí, el límit de la ZEPA segueix el Riu de Farfanya aigües amunt fins que
arriba al Camí de Balaguer a Albesa, que segueix en direcció E durant 110 m, on es posa a resseguir una sèquia
aigües amunt en direcció N fins que arriba a tocar el terme municipal de Castelló de Farfanya. Des d’aquí, el límit
travessa el marge que queda a l’est i, per canvi de vegetació, tira cap al N, passant per l’oest de la Finca del Mola.
En aquest punt, ressegueix el terreny regat pel pivot en sentit antihorari durant 440 m, fins que troba un camí que va
cap al nord; el segueix. Quan s’acaba el camí, el límit continua resseguint camps de cultiu pels marges, sempre en
direcció N. Quan arriba a la Finca del Coquet, el límit fa un gir brusc cap a l’E, en direcció a la Cabana del Julià.
Torna a dirigir-se cap al nord, seguint una sèquia durant 75 m, fins que troba un camí que va cap a l’est i que
segueix, passant per entre els cultius fins arribar a una construcció; a partir d’aquí, el límit ressegueix marges, per
entremig de camps de cultiu, en direcció E fins arribar al punt d’inici de la descripció.

109

Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

9.

VOLUM 03. Pla especial

Espai de la xarxa Natura 2000 Secans del Segrià i Utxesa

Aquest espai està dividit en tres espais naturals protegits inclosos al PEIN següents:
- Seròs-Tossal de Montmeneu
- Erms d’Aitona
- Utxesa
En primer lloc es descriuen els límits externs de l’espai natural protegit corresponent a la seva delimitació com a
ZEPA. A la part final d’aquest apartat es descriuen els límits interns que separen els tres espais inclosos al PEIN
La descripció es fa per separat en els 3 polígons que componen l’espai.
Polígon 1. Carrassumada
Terme municipal de Torres de Segre (municipi 289)
La descripció es fa en sentit horari i comença als 115 metres de la pista que dona accés a la Mare de Déu de
Carrassumada, des del camí de Carrassumada. En aquest punt el límit pren direcció N vorejant el Tossal de
Carrassumada pel marge dels camps de conreu.
El límit continua direcció E resseguint la part baixa del vessant de la Serra de Carrassumada fins arribar a la
bifurcació que porta al Tossal de Solibernat, on canvia a direcció S, sempre seguint la part baixa del vessant. A 150
metres de la bifurcació, en una corba de noranta graus, es deixa el camí per continuar direcció S resseguint la part
baixa del vessant de la Serra de Carrassumada.
A uns 600 metres, trobem un camí que continua resseguint la part baixa del vessant fins una bifurcació on el límit
continua direcció SO per un altre camí que puja fins al Racó del Venturat arribant a una altra bifurcació. En la
bifurcació es continua pel camí direcció SE.
El límit segueix pel camí, que a 60 metres canvia a direcció O. Després d’aquest canvi de direcció continua durant
180 metres, sempre direcció O fins una bifurcació on continua direcció S durant 50 metres. El camí s’acaba i el límit
travessa un camp direcció NO fins l’inici del vessant, després continua direcció SO pel marge entre el vessant i el
camp de conreu, conegut com Tossal Bernall, fins al punt més a l’O d’aquest. En aquest punt el límit baixa en línia
recta pel vessant seguint la carena fins trobar un camp de conreu que voreja per la seva part N , per la part baixa del
vessant del Tossal Bernall primer i de la Serra de Carrassumada després, fins arribar al camí de l’Esponer, deixant
fora l’edificació.
El límit continua durant 50 metres pel camí de l’Esponer direcció O per després vorejar el tossal del Secà per la seva
part baixa, resseguint el límit dels camps, per tornar al camí de l’Esponer deixant fora l’edificació.
Continua durant 145 metres pel camí de l’Esponer direcció NO per girar direcció E, vorejant camps de conreu per la
part baixa del vessant fins arribar a una basa de reg, que voreja pel N tot seguint el camí perimetral fins el seu punt
més a l’O. En aquest punt el límit pren el camí que voreja per la part N el camp de conreu del Racó de Ribes fins
tornar a trobar el camí de l’Esponer.
El límit continua durant 250 metres pel camí de l’Esponer direcció NE per després desviar-se direcció NE per un
altre camí durant 40 metres i vorejar camps de conreu direcció NO arribant al punt d’inici d’aquesta descripció.
Polígon 2
Terme municipal de Torres de Segre (municipi 289)
La descripció es fa en sentit horari i comença quan el Canal de Seròs s’uneix al Pantà de Secà.
El límit segueix pel camí que és paral·lel al Canal de Seròs en direcció NE 450 metres, continua en direcció SE pel
canvi de vegetació paral·lel al camí del Forneret pel sud, segueix en direcció NE fins a enllaçar amb el camí de
Forneret, continua pel camí de Forneret en direcció SE, segueix en direcció SO al Racó del Benefici, continua pel
camí que voreja el Pantà de Secà fins al Tossal del Forneret, enllaça amb el camí del Forneret en direcció S passant
per l’O del Racó del Calça i l’O del Racó del Calcilla, segueix el camí en direcció SE pel canvi de vegetació i
paral·lel al Pantà de Secà passant pel N de la Costa de la Vall fins travessar el camí de la Vall de Granjolí. Continua
pel canvi de vegetació en direcció NE fins arribar a al Camí del Ponts de Ribes, segueix en direcció SE 230 metres,
continua en direcció S entre camps de cultiu 350 metres, segueix en direcció SE pel canvi de vegetació i arriba al
terme municipal de Sarroca de Lleida.
Terme municipal de Sarroca de Lleida (municipi 249)
Segueix el camí de la Grallera en direcció NE, Pla de la Senyora, travessa la Carretera de Lleida a França N-230,
segueix pel camí de la Grallera 110 metres.
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Terme municipal de Torres de Segre (municipi 289)
El límit entra al terme municipal de Torres de Segre, segueix pel camí de la Grallera 140 metres, continua en
direcció N paral·lel a la Carretera de Lleida a França N-230 140 metres pel canvi de vegetació, passa per la part
septentrional del Tossal de Patet, segueix pel camí en direcció SE, Vall de Secà, pel canvi de cultiu, continua pel
límit entre el terme municipal de Torres de Segre i Sarroca de Lleida 150 metres, passa pel canvi de vegetació fins
arribar al camí i arriba al terme municipal de Sarroca de Lleida.
Terme municipal de Sarroca de Lleida (municipi 249)
Va vorejant el límit O i S de la concentració parcel·laria de la zona més septentrional de la concentració parcel·laria
del municipi de Sarroca de Lleida.
El límit segueix el camí en direcció S 900 metres passant per l’O de la Plana del Ferrera, deixa el camí, segueix
paral·lel al camí de Granyena de les Garrigues en direcció SE pel canvi de vegetació 200 metres, abans d’arribar a
la bassa de reg en direcció NE 310 metres pel marge entre camps de cultiu, arriba al camí i segueix en direcció SE
40 metres, segueix en direcció E en direcció a les Planes de la Grallera fins arribar al límit entre el terme municipal
de Sarroca de Lleida i Sunyer, segueix entre el límit dels 2 termes municipals fins arribar al punt on conflueix amb el
terme d’Alfes.
Terme municipal d’Alfes (municipi 14)
El límit continua pel límit entre el terme municipal d’Alfes i Sunyer 70 metres, segueix en direcció E pel canvi de
vegetació fins enllaçar amb el límit entre el terme municipal d’Alfes i Alcanó, segueix el límit entre els 2 termes
municipals 370 metres passant pel Racó del Minyó i entra al terme municipal d’Alcanó.
Terme municipal d’Alcanó (municipi 10)
El límit entra al terme municipal d’Alcanó i gira al S 10 metres, segueix en direcció E i segueix pel límit de
concentració parcel·laria en paral·lel al camí del Grau i situat al S d’aquest fins arribar a la carretera C-12, travessa
la carretera i entra al terme municipal d’Alfes.
Terme municipal d’Alfes (municipi 14)
Entra al terme municipal d’Alfes seguint el límit de concentració parcel·laria i paral·lel a la C-12 en direcció NE, a la
rotonda de la C-12 continua en direcció SE seguint el límit de concentració parcel·laria fins arribar al terme
d’Alcanó.
Terme municipal d’Alcanó (municipi 10)
Entra al terme municipal d’Alcanó seguint el límit de concentració parcel·laria al cap de 30 metres, segueix en
direcció NE fins arribar al límit entre el terme municipal d’Alfes i Alcanó, continua pel límit de la concentració
parcel·laria que passa entre el límit del terme municipal d’Alcanó i Alfes, vorejant per la part més baixa la Serra del
Pont, passant pel S de Cantaperdius, la Vall del Xoll fins a enllaçar amb el camí nou d’Aspa.
El camí nou d’Aspa s’uneix al camí d’Aspa. El límit deixa el camí i pren direcció SE pel límit de la concentració
parcel·laria que passa entre el límit del terme municipal d’Alcanó i Alfes 500 metres, segueix en direcció SO seguint
el límit de concentració parcel·laria en direcció les Àlies, continua en direcció O seguint el límit de concentració
parcel·laria en direcció als camins d’Aspa fins enllaçar amb el camí nou d’Aspa, continua en direcció sud 175
metres, segueix en direcció O per marges de cultius al sud de l’Era del Josep Maria de l’Enric, després de l’Era del
Josep Maria de l’Enric deixa el límit de la concentració parcel·laria, continua entre marges de cultius fins a enllaçar
amb la carretera L-700. Segueix en direcció S pel límit de concentració parcel·laria i per la carretera L-700 150
metres. Segueix en direcció O, Plans de Torres, pel límit de concentració parcel·laria. Deixa els límits de
concentració, segueix en direcció O tallant el Camí dels Plans de Torres per marges de cultius fins al camí dels
Clotals, s’uneix al límit de concentració parcel·laria passant pel sud de les Roques d’en Barda en direcció als Clotals
i fins enllaçar amb la C12, continua per la C12 en direcció SO fins arribar al terme municipal de Sarroca de Lleida.
Terme municipal de Sarroca de Lleida (municipi 249)
El límit segueix per la C12 direcció SO passant per la Vall del Embalçadors, Plans del Camí de Sarroca, Vall dels
Corrals Nous fins al Pla Alcanó. A la rotonda de la C12 al km 122 direcció NO abans de la Pleta d’Esteve segueix
pel camí que és límit de la concentració parcel·laria entre la Vall dels Corrals Nous i la Vall del Siallà 340 m i després
continua 250 metres per la part més alta del Turó en direcció al Mas Derrocat. Segueix en direcció SO pel camí que
coincideix amb el límit de la concentració parcel·laria que passa entre marges de cultius travessant la Vall del Siallà
en direcció al Tossal Gros, el camí passant entre el Mas de la Munda, lo Tossal Gros, continua en direcció SO a la
Socarrada fins a l’Era del Ton d’Esteve. Deixa el camí i segueix en direcció O, la Creu, pel límit de la concentració
parcel·laria 300 metres, s’uneix al camí que arribar a la carretera C230a, la travessa i segueix el camí , al arribar a la
bifurcació del camí, segueix en direcció S, continua pel camí en direcció O a les Roques de Revés, passa pel Nord
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de les Roques de Revés i pel Sud de la granja del Rojal. Al arribar a la bifurcació del camí, segueix el camí que pren
direcció S passant per l’E les Serres de Pilars i l’O de los Costers fins arribar a una altra cruïlla, el límit pren el camí
direcció O passant per la base de les Serres de Pilars i que transcorre paral·lel al camí de Torres de Segre a
Sarroca de Lleida, quan el camí es bifurca és pren direcció Sud fins a enllaçar amb el camí de Torres de Segre a
Sarroca de Lleida, segueix pel camí en direcció SE fins a enllaçar al camí vell de Sarroca de Lleida a Aitona, segueix
per aquest camí durant 40 metres, i a la bifurcació pren el camí en direcció SO passant pel Nord del Mas de
Montoliu en direcció a los Abellars, segueix el límit de concentració parcel·laria fins enllaçar al camí de la Granja
d’Escarp, segueix en direcció O fins arribar al terme municipal d’Aitona.
Terme municipal d’Aitona (municipi 46)
Entra al terme municipal d’Aitona, segueix pel camí en direcció S passant per l’E de la Valleta de Joan del Capellà,
per l’O de la Vall de les Espartogues i després per l’E de la Valleta del Clic de Sarroca, s’arriba a una cruïlla i s’agafa
el camí que pren direcció SO, passa pel Corral del Roig de Sarroca fins a enllaçar amb el camí d’Aitona a la
Granadella. El límit segueix per aquest camí en direcció NO, s’arriba a una bifurcació abans d’arribar al Mas del
Recader, s’agafa el camí que pren direcció SO. El límit segueix pel camí passant per l’E dels Masos de Pere
Andreu, pel N del Mas de l’Arbocer, pel S de la Valleta del Roquet , al arribar al S del Corral de Freixetes, el camí es
bifurca, s’agafa el camí que pren direcció SO, la Serra Grossa, el camí es bifurca, s’agafa el camí que pren direcció
SE passant pel O del Mas del Moro, pel O del Mas de Freixetes i s’arriba a un trencant, és pren el camí en direcció
SO , Mas del Paco l’Esclau, el límit segueix pel camí en direcció les Esparteres fins arribar al terme municipal de
Llardecans.
Terme municipal de Llardecans (municipi 157)
El límit entra al terme municipal de Llardecans, pren en direcció S la pista d’Aitona a Llardecans, s’arriba a una
cruïlla, es pren el camí en direcció O, passa pel N del Mas de Maials fins arribar a una cruïlla de camins i al Terme
municipal d’Aitona.
Terme municipal d’Aitona (municipi 46)
El límit entra al terme municipal d’Aitona i a la cruïlla de camins, pren direcció O, passa pel N d’una bassa, arriba a
un trencant i pren direcció N, los Emprius, passa per l’E del Mas de Llaurador fins a enllaçar al camí Seròs a la
Granadella. El camí Seròs a la Granadella pren direcció NO passant pel N de la Vall de l’Empriu, s’arriba a una
bifurcació, pren el camí en direcció O, passa pel N de la Vall Servera, travessa entre camps de cultiu, passa per l’E
del Mas de Palau, passa per l’O del Mas del Toper, passa per l’E de la Vall de Carratalà, al final de la Vall abans
d’arribar al camí a 100 m, travessa per un marge del camp de cultiu i enllaça amb la Carretera de la Central.
Travessa la Carretera de la Central i pren el camí en direcció SO, al cap de 100 metres, deixa el camí i pren direcció
SO, Vall d’Antondo, entre marges de camps de cultiu fins arribar al Terme municipal de Seròs.
Terme municipal de Seròs (municipi 254)
El límit entra al terme municipal de Seròs, segueix en direcció S entre límits de camps de conreu, passa per l’E de
la Vall de Luta, segueix en direcció SE pel canvi de vegetació en direcció a la Vall de la Pereola, travessa el camí,
segueix per l’O de la Vall de la Pererola, passa pel Mas de Roget de Granyena, continua en direcció S paral·lel a la
C-45, en direcció a la Vall de Coixo, passa per l’O de la Vall de Coixo, surt de la zona de concentració parcel·laria,
segueix en direcció sud pel canvi de vegetació fins arribar a la C-45. Segueix per la C-45 en direcció NO. Agafa el
camí de les Mines en direcció SO fins a la Finca de Peret del Vell, deixa el camí de les Mines i pren direcció al
Tossal d’Enviure entre marges de camps de cultiu, voreja el Tossal d’Enviure i segueix en direcció O per la Finca del
Viudet, continua pel S de la Masada del Coixo entre canvis de vegetació fins a travessar el camí d’Almatret.
Travessa el camí d’Almatret i pren direcció O, Montmaneu, pel canvi de cultiu vorejant la Masada de l’Hereu,
continua passant pel S la Masada de Pere Joan, segueix vorejant pel S el Montmaneu pel canvi de vegetació fins a
enllaçar amb el terme municipal de La Granja d’Escarp.
Terme municipal de la Granja d’Escarp (municipi 25131)
El límit entra al terme municipal de la Granja d’Escarp, segueix pel camí en direcció NO que passa l’E de la Finca de
Pere Joan, al arribar a la cruïlla de camins pren direcció E, Masada del Rector, fins enllaçar amb el camí que voreja
la Masada del Rector i enllaça amb el Camí de la Vall de Dana, pren direcció O, passa pel S de Montmeneus, deixa
el Camí de la Vall de Dana i passa per l’O de la Vall de Dana i l’E de la Vall de Caterina. Segueix pel S de Plana de
Rosa Tomasa i pel N de Morro Vicent. Segueix en direcció E pel canvi de vegetació passant pel Nord del Racó de la
Minga fins a enllaçar amb la Carretera de la Granja d’Escarp a Maials. Segueix 430 metres per la Carretera en
direcció SE. Segueix en direcció NE, cantons de la Serra Miró, pel canvi de cultiu, passa pel N de la Finca d’en
Josep de Flora, pel E de la Finca de Francisco Teixidor, pel E de la Finca de Cristòfol fins enllaçar amb el límit entre
termes municipals de la Granja d’Escarp i Seròs, segueix pel límit entre termes municipals pel canvi de cultiu, arriba
al terme municipal de Seròs.
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Terme municipal de Seròs (municipi 254)
El límit passa entre camps de cultiu, travessa la parcel·la 37 del polígon 8, segueix en direcció NO al Mas de
Ramon de Frare, passa pel S de la parcel·la 182 del polígon 8, travessa la parcel·la 32 polígon 8 i voreja la parcel·la
31 del Polígon 8. El límit voreja el Mas de Ramon de Frare i segueix en direcció SE pel camí que passa entre
camps de cultiu fins arribar a una base de reg. Continua en direcció Nord pel camí de Sant Miquel, passa per l’E de
la Valleta del Català, pren direcció O, Mas del Metge d’Arós, voreja el Mas del Metge d’Arós, passa pel S del Mas
de Joan de Laieta pel canvi de vegetació, passa per l’O de la Vall de Móra, continua pel S de les Plans de Calçat pel
canvi de vegetació fins enllaçar a la C-45. Segueix per la C-45 en direcció NO. Pren el Camí de Seròs a la
Granadella en direcció SE, segueix pel S el Pla de Mallol, arriba a una cruïlla, pren el camí direcció NE, voreja per
l’E el Pla de Mallol. Segueix per canvi de vegetació pel camí en direcció a lo Bovallar. El límit arriba al terme
municipal d’Aitona.
Terme municipal d’Aitona (municipi 46)
El límit segueix a l’O de la Valleta de Caixana pel canvi de cultiu. Segueix pel S dels Vilans i pel N de Ventafarines
pel canvi de cultiu fins arribar a la Central Hidroelèctrica de Seròs. Continua en direcció SE entre canvis de
vegetació en direcció a la Valleta de Sanç. Segueix en direcció E per canvi de cultiu pel N de lo Vedadet, arriba a la
Pista d’Aitona a Llardecans. Segueix la pista d’Aitona a Llardecans en direcció NO 270 metres. Segueix per la
Capellania entre canvis de vegetació, passa pel S de la Valleta dels Càndils i pel N de la Plana del Jaques fins a
enllaçar amb el camí de la Serra Grossa. Travessa el camí, continua pel canvi de cultiu, passa per l’O del Mas de
Quintaneta, Segueix en direcció O paral·lel al Camí de la Serra Grossa 400 metres pel camí que passa entre camps
de cultiu, segueix en direcció N fins a enllaçar amb el camí de Burgebut. Continua pel camí en direcció NO, passant
per l’O del Pantà de Simó fins a travessar el Canal de Seròs. Continua pel Camí del Canal, passa pel N del Pantà de
Simó i el Pantà de Bel. Al arribar al Mas de Manyén segueix direcció SE pel canvi de cultiu 200 metres, segueix en
direcció SO pel marges de camps en direcció al Mas del Topé continua en direcció al Pantà del Simó fins a enllaçar
amb el camí vell d’Aitona a Sarroca de Lleida. Continua en direcció SE pel camí vell d’Aitona a Sarroca de Lleida en
direcció a la Vall de Burgebut, arriba a un encreuament, deixa el camí vell d’Aitona a Sarroca de Lleida, pren el camí
direcció SO 100 metres, arriba a una cruïlla i pren el camí direcció E passant entre el Mas del Minget i Mas de Simó
pel N de la Vall de Burgebut, passa pel N del Morro de Capell i pel canvi de vegetació. Enllaça el camí amb el camí
vell d’Aitona a Sarroca de Lleida, continua en direcció E pel S del Mas del Patet, continua fins a una cruïlla, on deixa
el camí vell d’Aitona a Sarroca de Lleida i pren direcció NE, Lleonàs, fins arribar al terme municipal de Torres de
Segre.
Terme municipal de Torres de Segre (municipi 289)
Entra al terme municipal de Torres de Segre en direcció N, Mas del Xirigoti, fins enllaçar al Camí de Torres de Segre
a Sarroca de Lleida, agafa el camí de Torres de Segre a Sarroca de Lleida en direcció NO 400 m, al encreuament
agafa el camí en direcció NE, el camí voreja el Pantà d’Utxesa en direcció N,inicialment, i continua vorejant el Pantà
d’Utxesa en direcció NO, s’enllaçà amb el Camí de Torres de Segre a Sarroca de Lleida, pren direcció N, passa per
l’E del Mas de Guixers, passa per l’E del Pas de la Pleta del Mariano i després de la Presa de la Valleta a
l’encreuament, es pren el caminet del Pantà en direcció NE, el límit voreja el Pantà de Secà, passa per l’E de la Vall
de Secà i per la Presa de la Vall de Secà, continua fins on s’uneix el Pantà de Secà amb el Canal de Seròs.
Polígon 3. Montmaneu
Terme municipal de Seròs (municipi 254)
La descripció es fa en sentit horari i comença a la Plana de la Manuela on el límit discorre pel la part superior del
vessant dels barrancs situats al O d’aquesta plana, fins el punt d’inici d’una pista situada la part més al S de la plana,
que passa pel fons d’un barranc. En aquest punt el límit travessa la Plana de la Manuela en línia recta direcció SE
fins trobar un camí a l’extrem SE de la Plana.
El límit continua pel camí pujant direcció S fins una edificació situada a la part més alta de l’Espessa Balaguera. El
límit continua per la carena baixant direcció O fins al fons del barranc que ressegueix durant 250 fins trobar una pista
que travessa el barranc.
Terme municipal de la Granja d’Escarp (municipi 131)
El límit continua per la pista direcció NE pel marge esquerra del barranc de la Mina durant 450 metres, després
creua el barranc i continua pel marge dret direcció nord durant 270 metres per després canviar direcció NO, sempre
resseguint la pista fins un moment que aquesta torna a creuar el barranc. En aquest punt el límit continua remuntant
el barranc pel marge esquerra fins al canvi de terme municipal.
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Terme municipal de Seròs (municipi 254)
Canvi de terme municipal es remunta el barranc pel marge esquerra fins arribar a una carena que porta a la Plana
de la Manuela.
Enclavat de l’espai de Secans del Segrià i Utxesa
Terme municipal de Sarroca de Lleida (municipi 249)
La descripció es fa en sentit horari i comença al pla Venturo, al S del pantà d’Utxesa, a l’encreuament del camí de la
Canadenca i del camí del Pla, on el límit ressegueix el camí del Pla direcció E fins que aquest gira noranta graus
direcció S, a uns 620 metres de l’encreuament. En aquest punt el límit continua direcció E entre els camps de
conreu i el marge del pantà d’Utxesa durant 470 metres.
En aquest punt el límit gira direcció SO, passant entre camps de conreu, durant 105 metres, per tornar a girar
direcció SE i continuar durant 85 metres més fins un camí.
El límit segueix el camí direcció S durant 350 metres, després gira direcció E durant 70 metres i un altre cop direcció
S durant 40 metres. En aquest punt continua pel camí direcció E durant 140 metres fins una bifurcació, que pren
direcció SO durant 40 metres per tornar a bifurcar-se i prendre direcció S durant 325 metres fins arribar a una altra
bifurcació de camins, continuant direcció S durant 490 metres.
En aquest punt trobem una bifurcació i el límit segueix direcció SO durant 40 metres on trobem una segona
bifurcació i pren el camí de més al N, per la part de dalt del vessant. Segueix aquest camí durant 675 metres i
després baixa el vessant per un altre camí fins trobar el camí de Montjubrí que ressegueix direcció O durant 675
metres, on pren un camí direcció NE durant 550 metres fins arribar al fons de vall conegut com la Valleta dels
Salats.
A la Valleta dels Salats el límit discorre pel marge esquerra entre camps de conreu durant 660 metres on creua el
fons de vall i torna per l’altre marge, primer per un camí i després pel marge de l’aigua fins al final dels Plans de
l’Esteve on gira direcció N tot seguint la làmina d’aigua fins trobar un camí que voreja per l’O uns camps de conreu i
després torna fins trobar el camí de la Canadenca.
Límit intern que separa l’espai de Seròs-Tossals de Montmeneu i el d’Erms d’Aitona
El camí de Serós a la Granadella constitueix el límit que separa l’espai natural protegit de Seròs-Tossals de
Montmeneu, al sud, i Erms d’Aitona, al nord.
Límit intern que separa l’espai d’Erms d’Aitona del d’Utxesa
Començant pel punt més septentrional, al terme municipal d’Aitona, el límit segueix la pista d’Aitona a Llardecans,
en direcció sud, fins arribar a l’alçada del Mas de Sila, a la valleta de Quimet. En aquest punt el límit gira en direcció
sud-oest seguint la pista que passa pel costat de l’esmentat Mas i posteriorment per davant del Mas del Mariano Ton
fins tornar a la pista d’Aitona a Llardecans a l’alçada de Mas de Càndia. Llavors, es desvia cap el sud, seguint
aquesta pista, fins arribar al límit extern de l’espai.

