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Ajuntainent
G/earme,21
25400 Los Eo¡ges' tslarlquee {Lloida}

Assumpte: Tramesa infonne POUM terme municipal de Les Borges Blanques (Lee
Ganigues). Expedient 10268DAR.

Us tremeto; ádfirr!, I'info-r.rag relatiu ei pla d'Ordenació Urban{süea Municipal del termg
rnuru'eipal de Lee Borget Elanques (Les, Ganigues), sol"licitat pel vostre Ajuntament en data
d'entrada 18 d'agost de 2010.

Mst i plsu
El responsable tenitoriald'Obres i Regadius El director dels S€rveis Tenitorials

Lleid4 28 d:sctr¡bre, de 20fO

G",CanrB da Mart" 36
25004Héidá
Tel. {E?3} A466,50
Fex, {970},fe643$,
@lisiúts*

Joan Gódia Tresánchez



Generalitat de CatalunYa
Departament d'Agricultura,
Alimentacié i Acció Rural
Servol¡ Territoriale de Lleida .

ldentificaeió de lnexPedient

lnforme sobre I'expedient 10z6aDAR, relatiu al Pla d'ordenació Urbanística Municipal

(POUM) de LEs Borges Blanques (Les Garriges)'

Fets

1. El 1g d'ágost de 2010, I'Ajuntament de Les Borges,Blanques sol'licita al.Departament

Jngti.ultüra, Alimentac¡O í Acció Rural (DAR) 
-u¡- 

info1me sobre el POUM esmentat

d,acord arnb l'article 83.5 del Decret Égistritiu tieOg5, de 26 de iuliol' pel.qual.s'aprova el

text refós de ta utÁio,urbanisme" R ta sét.rcitud hi adjunta la documentació següent:

pla Ordenació Urbanistica Municipal. Aprovació inicial. 29 de juliolde 2010'

Notificació de I'aprovació inicial en el Ple de I'Aiuntament de data 29 de juliol de

2010.
lnforme técnic de I'arquitecte municipal'

2. EIPOUM claEsifica elsólen:
Sólurbá
Sól urbanitzable delimitat.
$Ól urbanitzabfe no delimitat.
Sól no urbanitzable'

Aquest últim es qualifica de:
Zona agrícola de regadiu {Glau 21}
. Agricola de regadius del Canal d'Urgell (Clau 21a)

r Agrícola de futurs regadius (Clau 21 b)

. Agrícola d'especialinterés (Clau 21 c)

. Agrícola de reserva per activitats (Clau 21d)

Zana agrícola de secá (Clau 22 )
. De secá tradicional (Clau 22 a)
r D'interés etnológic (Glau 22 b)'

- Zona de protecció especial(Clau 23)
r De protecciÓ especialiconnectors biológics (clau 23 a)

. D'interés paisatgistic (elau 23 b 1)

r D'interés paisatgístic (Clau ?3 b 2)
. . Espai lliure permanent (Clau 23 c)
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Generalitat de CatalunYa
Departament d'Agricttltura,
Alimentació i Acció Rural
s8rveis Teritorials de Llelda

En I'apartat 2.

Des del DAR considerem que qualsevol explotaciÓ agricola, 
. 
inclosos els horts

familiars, tenen Jüt á disposai'd'r¡n cobert d'eines, magatzem agrlcola, etc' i ubicar-lo

en el millor lloc per a la bona gestió de I'explotació' 
.

É; ü; ;ñ ilJilÑsám añuhr ta unitai mlnima {m') per. nolg1gn¡truir donat que

es poden donar casos que una finca menor de 5.000 o bé 10.000 rn" sigtti la idÓnia

per ubicar-ni el máóatzem o bé es destini a una producció intensiva tipus hoÉalisses

sota hivernacle i es-necessiti un magatzern per manipular els productes'

El que si cat ;feg; en els quadres?s una. cageta petita per hort-familiar, una caseta

per fertinig4ü ¡-unr 
"tsu 

on s'exigeixi la justificació de la superfície i el volum de la

construcció uálon. i". necessitats-generades per l'explotació agrária i una iustificació

de la seva ubicació.

Nota d,aclariment. cal diferenciar entre els termes següents:

Finca: Follgon i Parcel'la
Explotació ?gricilta: Conjunt de finques agricole. s. del mateix titular

Exptotació ¡.árnáJáo, Cbnjunt d'edif¡cacibns del mateix titular destinades al bestiar,

incloses les edificacions auxiliars
Explotació 

"grá:¡r, 
Explotació agricola + exptotació ramadera del rnateix titular

En I'apartat 1, cal afegir: "granges de cavalls"'

No considerem estrictament necessari que per construir un magatzem o granja el

titular fragi o;sei;Eiptotació nErariá Prióritár¡a'. Fs proposa treure aguesta condició

donat que pot haver molts titulars d'explotacions agráries que la dedicació sigui a

temps parcial i no compleixin aquesta condicié'

En I'apartat 4, cal corregir I'article de separacions mfnimes donat que és el 278' en lloc

del277.

. . A¡tícle 288. Tanques
" En I'apartat ¿, cál corregir I'article a distáncies a camins donat que és I'article 278 en

lloc del 146.3.

. A¡lícle \aa. candicions específrqil8spera zones i s$frzones- Apartat S. Zona agricola de secá. Agrfcola de secá.tradicional, Clau 22 a.

Es proposa étriñuiü prohibició dé construcció de granges així com els parámetres

U'gnitat mlnima i llindars d'ocupació per les mateixes raon$ exposades anteriorment.

Apartat 6. Zona agrícola de secá. Agricola de secá d'interés etnalógic' Clau 22 b

Es proposa áfi*¡ñ"r la prohibicié dé construcció de granges aixi com els n3rá39tre1
U'un¡tai mínima. En tot cas, en les granges es poden posar limitacions d: *" máxims i

condicions en la construcció per*intelrar-les a I'entorn, així mateix també caldria

establir-les per a les altres construccions permeses'

Apartat 8. Zona de protecció especiald'interÉs paisatgístic._C^lals 23 b i23 b.1.
par*metres normatlus específics: Cal rectificarl'article 145.2, donat que es refereix a

EÓl urbanitzable delimitat i no a la prohibició d'edificacione.

Fs proposa anular la unitat rninima per a casetes de bombeig i permetre casetes de

fedirrigació.
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