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               CONTINGUT 

Els documents que integren el present Text Refós de la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.12 del POUM de 
Bellpuig, en referència als articles 192 i 193, en el municipi de Bellpuig, a la comarca de l’Urgell, província 
de Lleida, tenen el següent contingut: 
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1.3.1 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 

1.3.2 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
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0 ANTECEDENTS 
  
0.1 Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
 
0.1.1 Resolució de la CTULL en sessió de 18 de gener de 2018  

A continuació s’adjunta la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió del 18 de 
gener de 2018: 
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0.1.2 Justificació i compliment de les prescripcions de la Resolució de la CTULL 

En la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió del 18 de gener de 2018, en 
referencia a la Modificació Puntual núm. 12 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, 
s’acorda:  

“ Aprovar definitivament la Modificació núm. 12 del Pla d’ordenació urbanística municipal, 
articles 192 i 193.4, de Bellpuig, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, i degudament diligenciat, 
que incorpori les prescripcions següents:  

- Modificar el paràgraf de l’article 192 condicionant 8, de manera que on diu: 
“edificacions assimilables a les d’ús industrial” ha de dir: “edificacions de primer 
tractament o vinculades a la pròpia explotació”. “ 

 

Per tal de donar compliment a la prescripció anterior, en el present document, Modificació Puntual 
núm.12 del POUM de Bellpuig, en referència als articles 192 i 193  - Text Refós per Aprovació Definitiva, es 
modifica el citat redactat en els diferents apartats del document on apareixia:   

- 2.1.1 Article 192 del POUM  

- 2.2 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació 

- 3.1.1 Articles modificats 
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA
 

1.1 Objecte de la modificació puntual  

L’objecte de la present Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, és 
l’ajust de la regulació de les activitats d’explotació de recursos naturals i de l’ús extractiu per adaptar-la 
millor a les determinacions establertes pel planejament urbanístic general (Llei d’Urbanisme). 

1.2 Planejament general vigent 

El planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 10 de març de 2011 i publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6156, en data 25 de juny de 2012. 

L’objecte d’aquesta Modificació Puntual és l’ajust dels articles:  “192. Regulació general dels usos 
admesos en el sòl no urbanitzable” i “193. Regulació de l’ús extractiu de les Normes Urbanístiques del 
POUM”.  

“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): 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
Clau 20b 

Habitatge familiar (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 

Establiment hoteler, amb l’exclusió de la 
modalitat d’hotel apartament (d’acord 
amb l’art. 55.1 RLU) 

(1) (2) incompatible incompatible 

b) Actuacions específiques d’interès públic: 

Zona del SNU 

 Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
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) 
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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) 

c) Activitats agrícoles, ramaderes o forestals: 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
Clau 20b 

Represa d’activitats rústiques 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) 

Habitatges familiars rurals (d’acord 
amb l’art.50.2.b RLU) compatible compatible (5) 

d) Activitats d’explotació de recursos naturals: 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
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) 
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e) Establiments de turisme rural (art. 51 RLU): 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
Clau 20b 

Càmpings o àrees d’acampada 
autoritzada (2) incompatible incompatible 

Serveis associats als càmpings o àrees 
d’acampada autoritzada (2) incompatible incompatible 

 (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.” 

“Art 193.   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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1.3 Marc legal aplicable 

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

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 10 de març de 2011 i publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 6156, en data 25 de juny de 2012. 

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

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

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

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni. 

- Pla territorial parcial de ponent, aprovat per acord de govern 94/2007 

 

1.3.1 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei d’urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 

Article 96.  Modificació de les figures del planejament urbanístic 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta 
a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin 
per reglament i les particularitats següents: 

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial 
de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat 
per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliure, zones verdes o 
d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el 
cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 
usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que 
estableixen els articles 99 i 100. 

d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels 
articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de 
delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès 
supramunicipal que es refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament 
derivat expressament identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit 
d’informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial 
respectius  s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la proposta 
de modificació aprovada inicialment. 

 

Article 97. Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 

1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar 
la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar 
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha 
de denegar-la. 

2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa 
sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els 
supòsits següents: 
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a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el 
supòsit a que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de 
titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de 
titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de 
sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que 
objectivament en legitimin la modificació. 

b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el 
planejament territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, 
d’acord amb les normes d’ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es 
considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en 
els supòsits següents: 

Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 
98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, 
les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com 
a sistemes urbanístics generals o locals. 

Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls 
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en 
compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 
d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les 
justificacions que estableix aquesta llei. 

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 
d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels 
equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de 
destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de 
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat 
o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació. 

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls 
que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres 
sòls de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels 
sòls abans que la modificació sigui executiva. 

3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a 
permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions 
preexistents, si comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació 
d’espais privats inedificables, han de justificar: 

a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució. 

b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes 
urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat 
del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit. 

c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de 
les edificacions veïnes, quan es redueix la distància aquestes edificacions. 

4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats 
no computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies mínimes de 
l’edificació als límits de la parcel·la, a d’altres edificacions o a la via pública. 
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1.3.2 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
 
Article 117. Modificació dels instruments de planejament urbanístic 

1. S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de 
qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del 
sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix 
l’article anterior. 

2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència 
del seu contingut i abast, comporta llur modificació. 

3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment 
que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística 
municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) 
i c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la 
Llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels 
quals confini amb l’àmbit de la modificació. 

   

Article 118. Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de 
planejament urbanístic 

1. Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur 
finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol 
cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 
urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les 
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais lliures 
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de la Llei 
d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d’aplicació el què 
estableix l’article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit 
de sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme, tant si comporten com si no 
increment d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat article 94.4. 

2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública no 
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais 
lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei d’urbanisme. 

3.Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús residencial, 
sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves complementàries que 
estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment de densitat es destini a 
habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el 
nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70m2 al sostre amb aquesta destinació. 

4. Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar 
l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha 
d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi 
la legislació vigent. 
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2. MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL
 

2.1 Descripció de la proposta de modificació puntual 
 
2.1.1 Article 192 del POUM  

L’article 192.  Regulació general dels usos admesos en el sòl no urbanitzable del POUM de Bellpuig, per a 
les activitats d’explotació de recursos naturals estableix el següent: 

“Art 192.   Regulació general dels usos admesos en el sòl no urbanitzable 

(...) 

d) Activitats d’explotació de recursos naturals: 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
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) 

(...) 

(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. 

(...) 

(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. 

(...)” 

Segons aquest article, per a les noves explotacions de recursos naturals es requereix l’aprovació d’un pla 
especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació de l’activitat i les 
instal·lacions. 

Per altra part, l’article 49 del TRLUC estableix que en els projectes d’activitats i de construccions 
directament vinculades a l’explotació de recursos naturals són d’aplicació les determinacions 
establertes per als projectes d’actuacions específiques d’interès públic (article 48 del TRLUC); i l’article 47 
del Decret 64/2014 defineix les actuacions que requereixen l’aprovació d’un projecte d’actuació 
específica, sent una d’elles les explotacions de recursos naturals.  

A continuació es transcriuen els citats articles:  

 “Article 49. Procediment per a l’aprovació de determinats projectes de noves activitats i 
construccions en sòl no urbanitzable 

1. Les determinacions de l’article 48 s’apliquen també a les actuacions següents en sòl no 
urbanitzable: 

a) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de recursos 
naturals. 

(...)” 
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“Article 47.  Aprovació d’un projecte d’actuació específica 

47.1 Excepte quan l’aprovació d’un pla especial urbanístic sigui preceptiva d’acord amb l’article 
46, és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar llicències 
urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin referència a algun 
dels actes d’ús del sòl i d’implantació o reutilització d’obres següents: 

a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei 
d’urbanisme. 

b) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de 
recursos naturals. 

(...)” 

 
En base a tot l’exposat, per una part el POUM requereix l’aprovació d’un Pla Especial Urbanístic per a les 
noves activitats d’explotació de recursos naturals, i per altra part, el TRLUC i el Decret 64/2014 (normativa 
de rang superior), estableixen la seva tramitació mitjançant un Projecte d’Actuació Específica.  

La proposta de la present modificació puntual pretén poder restablir els drets i obligacions que fixa el 
planejament urbanístic general (TRLUC i Decret 64/2014), al mateix temps que mantenir la voluntat del 
POUM de garantir una correcta ordenació i unes adequades condicions d’implantació de l’activitat i les 
instal·lacions.  

En aquest sentit es proposa que:  

- en cas de les activitats d’explotació de recursos naturals que únicament requereixin l’afectació 
dels terrenys i les instal·lacions mínimes per a l’extracció del recurs, i que per tant tenen un 
caràcter temporal (amb l’obligació de restitució dels terrenys un cop finalitzada l’activitat), es 
puguin tramitar mitjançant un projecte d’actuació específica;  

- i en el cas de activitats que requereixin d’unes edificacions i instal·lacions de primer tractament 
o vinculades a la pròpia explotació, per tal de poder garantir una correcta ordenació i unes 
adequades condicions d’implantació, restaran condicionades a l’aprovació d’un pla especial 
urbanístic.  

D’aquesta forma es permet agilitzar el tràmit per a les actuacions de caràcter temporal que no 
requereixen edificacions de primer tractament, igualant-lo al tràmit previst per la Llei d’Urbanisme; i en el 
cas de les que si que requereixen aquest tipus d’edificacions i instal·lacions es manté el previst en el 
POUM. 

 

2.1.2 Article 193 del POUM  

L’article 193. Regulació de l’ús extractiu del POUM de Bellpuig, en el seu punt 4 estableix el següent: 

“Art 193.   Regulació de l’ús extractiu 

(...) 

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.” 

Aquest apartat de l’article 193 fa referencia a l’article 50.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme: Decret 
legislatiu 1/2005, el qual ha estat substituït pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el 
Text refós Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 i per la Llei 5/2017. 

En el Decret legislatiu 1/2010 s’ha modificat completament el redactat de l’apartat 50.1 de forma que 
ja no fa referencia al tràmit d’informació pública i a l’informe de la comissió territorial d’urbanisme. 

Per tant, degut a que la tramitació i terminis ja queden fixats pel tipus de document (projecte d’actuació 
específica o pla especial), i que l’article 50.1 no estableix cap regulació que tingui una relació directa 
amb l’ús extractiu, es proposa eliminar el punt 4 de l’article 193.       
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A continuació es transcriu l’apartat 50.1 del Decret legislatiu 1/2005 (planejament anterior) i del Decret 
legislatiu 1/2010 i corresponents modificacions (planejament vigent):  

Decret legislatiu 1/2005: 

“Article 50. Procediment per a l'aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable 

1. Els projectes de reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable han 
d'ésser sotmesos a informació pública per l'ajuntament, per un termini de vint dies, i a l'informe de la 
comissió territorial d'urbanisme competent, que s'ha d'emetre en el termini de dos mesos. La llicència 
corresponent només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures 
correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l'article 48.2. Els projectes que 
només comportin obres de conservació, d'adequació, de millora o de manteniment d'un ús existent 
admès per l'ordenament urbanístic resten únicament subjectes a llicència municipal.” 

Decret legislatiu 1/2010 (modificat per la Llei 5/2017): 

“Article 50. Reconstrucció o rehabilitació de determinades construccions en sòl no urbanitzable 

1. En el procediment d'atorgament de llicències urbanístiques de projectes relatius a la reconstrucció 
i rehabilitació de les construccions que estableix l'article 47.3, els projectes, si són susceptibles de 
pertorbar el funcionament normal de les explotacions agràries de l'entorn immediat, han d'incorporar 
en llur memòria una anàlisi d'afeccions agràries que avaluï la incidència del projecte amb relació al 
funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les eventuals mesures per a compatibilitzar-
lo amb aquestes explotacions. L'ajuntament ha de sol·licitar un informe al departament competent 
en matèria d'agricultura i ramaderia sobre les afeccions agràries. L'anàlisi sobre les afeccions agràries 
i l'informe del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia no són preceptius en el 
cas que aquests projectes només comportin obres de conservació, d'adequació o de millorament i 
es mantingui l'ús existent admès per l'ordenament urbanístic.” 

 

2.2 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació 

Tal i com ja s’ha exposat en els apartats anteriors, l’objecte de la present Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, és l’ajust de la regulació de les activitats d’explotació de 
recursos naturals i de l’ús extractiu per adaptar-la millor a les determinacions establertes pel planejament 
urbanístic general (Llei d’Urbanisme). 

L’ajust correspon a la precisió del tràmit a seguir en funció de:  

- si es tracta de l’explotació de recursos naturals que únicament requereixin l’afectació dels 
terrenys i les instal·lacions mínimes per a l’extracció del recurs, que en aquest cas es tramitaria 
mitjançant l’establert en l’article 48 del TRLUC (projecte d’actuació específica);  

- o si es tracta d’activitats que requereixin d’unes edificacions de primer tractament o vinculades 
a la pròpia explotació que, per tal de poder garantir una correcta ordenació i unes adequades 
condicions d’implantació, restarien condicionades a l’aprovació d’un pla especial urbanístic.  

La present modificació no representa cap canvi substancial respecte a la regulació actual del POUM, 
doncs les activitats d’explotació de recursos naturals hauran de realitzar el tràmit corresponen (projecte 
d’actuació específica o pla especial), en el que s’avaluarà el compliment dels requeriments normatius, 
tant a nivell urbanístic com d’avaluació ambiental.  

Aquesta iniciativa suposa la consolidació entre els interessos públics i privats, ja que:  

- permet una tramitació més adequada a les característiques de les actuacions que es volen 
implantar,  

- es manté el compliment dels requisits normatius que garanteixen una correcta implantació de 
les actuacions previstes, i 

- s’adapta el planejament municipal als requisits que fixa la Llei d’Urbanisme (TRLUC) per al conjunt 
de territori.  
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA
 

3.1 Normativa urbanística modificada  

En el document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió del 10 de març de 2011 i publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 6156, en data 25 de juny de 2012, s’han de recollir les següents 
modificacions: 

- Substitució de l’Art 192. Regulació general dels usos admesos en el sòl no urbanitzable. 

- Substitució de l’Art 193. Regulació de l’ús extractiu. 

 

3.1.1 Articles modificats 

“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): 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
Clau 20b 

Habitatge familiar (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 

Establiment hoteler, amb l’exclusió de la 
modalitat d’hotel apartament (d’acord 
amb l’art. 55.1 RLU) 

(1) (2) incompatible incompatible 

b) Actuacions específiques d’interès públic: 

Zona del SNU 

 Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
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) 



 

Modificació Puntual núm.12 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Bellpuig [Lleida] 21 

 

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) 

c) Activitats agrícoles, ramaderes o forestals: 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
Clau 20b 

Represa d’activitats rústiques 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) 

Habitatges familiars rurals (d’acord 
amb l’art.50.2.b RLU) compatible compatible (5) 

d) Activitats d’explotació de recursos naturals: 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
Clau 20b 

Activitats d’explotació de recursos 
naturals (d’acord amb l’art. 49.1 RLU) (8) (8) (7) (8) (7) 

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

(8) (8) (7) (8) (7) 
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e) Establiments de turisme rural (art. 51 RLU): 

Zona del SNU 

Protecció 
preventiva 
(Agrícola) 
Clau 22 

Protecció 
territorial 

 
Clau 21 

Protecció 
Especial 
Clau 20a 
Clau 20b 

Càmpings o àrees d’acampada 
autoritzada (2) incompatible incompatible 

Serveis associats als càmpings o àrees 
d’acampada autoritzada (2) incompatible incompatible 

 (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.” 

(8) La implantació d'activitats d'explotació de recursos naturals i de les construccions i instal·lacions 
vinculades a elles requereix, amb caràcter previ a l'obtenció de la llicència urbanística municipal:  

- l'aprovació d’un projecte d’actuació específica d'acord amb el procediment previst en 
l'article 48 de la Llei d'urbanisme, en els casos d’implantacions que únicament requereixin 
l’afectació dels terrenys i les instal·lacions mínimes per a l’extracció del recurs. 

- l'aprovació d’un pla especial que estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació, en 
els casos que es requereixin edificacions de primer tractament o vinculades a la pròpia 
explotació.” 
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 “Art 193.   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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