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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    05 / 2017 
Caràcter:  Ordinària  
Data:   27 de novembre de 2017 
Horari:  21:00 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents i quòrum: 
 
Sr. Jordi Serés i Aguilar (PDeCAT - Demòcrates), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Jordi Petit i Segura (PDeCAT - Demòcrates), 2n Tinent d’Alcalde.  
Sra. Isabel Pérez i  López (PDeCAT - Demòcrates), Regidora. 
Sr. Jordi Capdevila i Mata (PDeCAT - Demòcrates), Regidor. 
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.  
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Òscar Abascal i Abascal (PDeCAT - Demòcrates), 1r Tinent d’Alcalde.  
Sr. Abelard Monjo i Solé (PDeCAT - Demòcrates), Regidor.  
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la 
present sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Igualment cal fer constar que la present sessió plenària de caràcter ordinari, s’ha posposat 
fins avui, en virtut del que es disposa en el decret de l’Alcaldia, núm. 152/2017 de data 
25.09.2017, que es dóna, íntegrament, per reproduït, i en compliment del qual s’ha variat 
el dia de la sessió plenària ordinària del mes de setembre que per acord del Ple de la 
Corporació de nou de juliol de dos mil quinze, havia de tenir lloc l’últim dijous dels 
mesos de març, juny, setembre i desembre. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
Ordre del dia: 
 

1/5-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
2/2017, 26.06.2017.   
2/5- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
3/2017, 25.10.2017. 
3/5- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
4/2017, 22.11.2017. 
4/5- APROVACIÓ PROJECTES TÈCNICS. 
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5/5- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 
I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA. 
6/5- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2017, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014. 
7/5- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL TERCER TRIMESTRE 2017, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014. 
8/5- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2017. 
9/5- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  143/2017, DE 06.09.2017, DE 
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2018. 
10/5- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA LEADER ANUALITAT 2017. PDR 
CATALUNYA 2014-2020. 
11/5- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 
ECONÒMIC DEL 2018. 
12/5- PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. Aprovació inicial de la 
modificació puntual núm. 2: – 2.1. Completar sistema viari (inventari camins). – 2.2. 
Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal. – 2.3. Xamfrà finca Travessia 
Migdia, núm. 2. 
13/5- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXPLOTACIÓ RAMADERA EN SÒL NO 
URBANITZABLE. 
14/5- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 
2/2017, 26.06.2017.-   
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 
unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen. 
 
2/5- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
3/2017, 25.10.2017.- 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 
unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen. 
 
3/5- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
4/2017, 22.11.2017.- 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 
unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen. 
 
4/5- APROVACIÓ PROJECTES TÈCNICS.-  
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Vistes les Memòries i projectes tècnics bàsics i d’execució redactats per l’arquitecte 
municipal, el Sr. Joan Gangolells i Feixas, per l’Enginyer Tècnic Industrial, el Sr. Rodolf 
Llasera Guiral i per l’Enginyer Industrial, Sr. Xavier Arqués Grau. 
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per 
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el 
componen, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment els projectes bàsic i d’execució d’obres següents: 
- Denominació: Memòria tècnica valorada d’actuacions en camins públics locals de 
Vilagrassa, redactada per l’arquitecte, el Sr. Joan Gangolells Feixas, amb un pressupost 
d’execució per contracta (PEC) de cinquanta mil euros amb quatre cèntims (50.000,04 €). 
Base imposable de 41.322,35 euros i 8.677,69 euros d’IVA. 
- Denominació: Memòria tècnica valorada d’Urbanització de la Plaça del Filador (marge 
esquerra) de Vilagrassa, redactada per l’arquitecte, el Sr. Joan Gangolells Feixas, amb un 
pressupost d’execució per contracta (PEC) de vint-i-cinc mil vuit-cents quinze euros amb 
setanta cèntims (25.815,70 €). Base imposable de 21.335,29 euros i 4.480,41 euros 
d’IVA. 
- Denominació: Memòria tècnica valorada d’Urbanització del carrer d’Accés a les 
Piscines de Vilagrassa, redactada per l’arquitecte, el Sr. Joan Gangolells Feixas, amb un 
pressupost d’execució per contracta (PEC) de quaranta-set mil trenta-cinc euros amb set 
cèntims (47.035,20 €). Base imposable de 38.872,07 euros i 8.163,13 euros d’IVA. 
- Denominació: Bàsic i d’execució de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de 
Vilagrassa (ETAP), redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, el Sr. Rodolf Llasera 
Guiral, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de cent vuitanta-un mil nou-
cents setanta-un euros amb quinze cèntims (181.971,15 €). Base imposable de 150.389,38 
euros i 31.581,77 euros d’IVA. 
- Denominació: Bàsic i d’execució de la Reforma de l’enllumenat públic de Vilagrassa, 
redactat per l’Enginyer Industrial, Sr. Xavier Arqués Grau, amb un pressupost d’execució 
per contracta (PEC) de cent trenta-dos mil cent deu euros amb quaranta-cinc cèntims 
(132.110,45 €). Base imposable de 109.182,19 euros i 22.928,26 euros d’IVA. 
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa 
l’article 235.2 apartat c) del DL 2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995, 
ROAS, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu cas, presentar les 
reclamacions o al·legacions que s’estimin adients. 
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin 
al·legacions o reclamacions, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat 
d’ulterior acord de l’Ajuntament, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del 
D. 179/1995, ROAS. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
5/5- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 
2017 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.- 
Atès que s’han confeccionat els padrons fiscals corresponents a les taxes del tercer 
trimestre de l’exercici de 2017. 
De conformitat amb el previst a l’article 102 i concordants , de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i 
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Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres 
presents, dels set que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar els padrons fiscals corresponents a les taxes municipals del tercer 
trimestre de l’exercici de 2017, que tot seguit s’indiquen: 
• Taxa pel subministrament d’aigua potable. (ordenança fiscal núm. 24). 
• Taxa de clavegueram (ordenança fiscal núm. 13).  
Segon.- Establir els calendaris de cobrança següents: 
a) Per la taxa pel subministrament d’aigua potable i per la taxa de clavegueram, el període 
comprès entre el 4 de desembre de 2017 i el 5 de febrer de 2018, ambdós inclosos, en 
període voluntari. 
b) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 
5 % fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no 
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la 
providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats 
serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.  
Tercer.- De conformitat amb el previst a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, LGT i a 
l’article 12 del RDL 2/2004, TR LRHL, es publicarà el present acord en el BOP, als 
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.  
 
6/5- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2017, D’ACORD AMB EL 
RDL 635/2014.- 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims 
de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, 
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels 
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les 
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al període 
que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que consta a 
l’expedient, que és el següent: 
 

2n.  
trimestre 
de 2017 

Període mig de 
pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 3,257970333 -1,840025187 38.951,07 11,42596531 24.311,03 
 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del 
sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini 
màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
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Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i s’ha publicat a la web municipal.  
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
7/5- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL TERCER TRIMESTRE 2017, D’ACORD AMB EL 
RDL 635/2014.- 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims 
de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, 
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels 
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les 
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al període 
que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que consta a 
l’expedient, que és el següent: 
 

3r.  
trimestre 
de 2017 

Període mig de 
pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 3,795177221 -8,268830299 50.557,14 16,1252079 49.466,36 
 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del 
sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini 
màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i s’ha publicat a la web municipal.  
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
8/5- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2017.- 
Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2017 o no hi ha 
consignació, es necessita tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits 
mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència amb subjecció a les disposicions 
vigents. 
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del 
Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, 
per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2017, dins del 
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2017, amb el detall següent: 
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa 

següents:  
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Augment Previsió 

  Import / euros Final 
1 171 22103  Combustible i carburants 1.000,00 4.000,00 
1 171 21000  Rep/Mant/Infraestructures 2.160,26 10.160,26 
1 920 21200  Rep/Mant/Edificis 2.455,36 4.455,36 
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1 920 22000  Material oficina 316,43 3.316,43 
1 450 60122  Execució estesa grava 759,94 10.519,88 
    Suma 6.691,99 
2. Habilitació: Crèdits extraordinaris  
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Augment  Previsió 

 Import / euros  Final 
1 312 62213  Mat.Sanitari. Electrocardiograma 3.446,08 3.446,08 
1 165 62713  Auditoria Energètica (Projecte) 8.107,00 8.107,00 
1 920 61921  Urb. Pl. Filador (marge esquerre)25.815,70 25.815,70 
    Suma 37.368,78 
    Total augment 44.060,77 
1. Majors i/o nous ingressos  
C.O. C.F. C.E. Descripció    Alta        Previsió              
Resta 

Import / euros   Final                  Partida 
1  46122 Diput. subvenció electrocardiograma         3.000,00          3.000,00  
1  76119 Diputació PEIL                                         22.000,00       22.000,00  
1  87001 Romanent líquid de tresoreria                    2.266,26          2.266,26 52.910,14 
    Suma                                          27.266,26 
2.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa   
C.O. C.F. C.E. Descripció     Baixa  Previsió 

Import / euros  Final 
1 459 60110 Infraestructures vàries       800,00 4.200,00 
1 171 62303 Material brigada 2.000,00 1.470,34 
1 330 22606 Reunions, conferències i cursos 500,00 0,00 
1 330 22699 Altres despeses diverses 500,00 0,00 
1 920 21600 Rep/Mant/Informàtica 1.200,00 6.000,00 
1 920 22604 Registre de la Propietat 996,36 3,64 
1 920 22002 Material informàtic no invent. 88,77 11,23  
1 920 61915 Eficiència Energètica 1r procés 8.400,00 0,00 
1 454 61918 Execució camí unió Altet - Pont 3 ulls 759,94 5.520,72 
1 929 50000 Fons de contingència 1.549,44 0,00  
    Suma 16.794,51 
   Total augment 44.060,77 
Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP.  
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
9/5- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  143/2017, DE 06.09.2017, DE 
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2018.-  
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  143/2017, de data 6 de setembre 
de 2017, referent a la determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 
del 2018. 
“”DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 143 / 2017 
1. ANTECEDENTS 
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1. El 15 de febrer de 2017 l’Alcalde President va aprovar el pla pressupostari a mig 
termini per al període 2018-2020. 
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde  va sol·licitar 
informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les 
línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018: 
3. En data 6 de setembre de 2017, l’Interventor va emetre informe sobre les línies 
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia. 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les 
corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes 
de donar compliment als requeriments de la normativa europea. 
2. L’article 13.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica  2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que les corporacions locals tenen l’obligació de remetre al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies 
fonamentals dels pressupostos per a l’exercici següent, que han de contenir almenys la 
següent informació: 
• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 
mesures d’ingressos i despeses en què es basen.  
• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l’objectiu d’estabilitat fixat. 
Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament 
calculada d’acord amb normes del sistema europeu de comptes.  
• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa 
als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a  
compte i posterior liquidació com a la resta d’ingressos en els seus principals rúbriques.  
• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i 
les seves evolucions respecte a l’exercici precedent.  
• Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una 
comparativa homogènia amb l’exercici precedent. 
4. L’article 4.1 de l’esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 
exerceixi les seves funcions. 
En virtut de l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 21.1s) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  
RESOLC 
1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el 
següent detall: 

OBJECTIU ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA: 2018 

Superàvit no financer 95.674,66 

Ajustos -56.361,08 
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Capacitat de finançament 39.313,58 

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA 

Despesa màxima  904.028,66 

Despesa pressupost 573.284,89 

Marge de compliment 330.743,77 

OBJECTIU DEL DEUTE   

TOTAL DEUTE VIU 288.553,80 

Ingressos corrents ajustats 823.556,10 

RATI DEUTE VIU 2018 35,04% 

ESTALVI CORRENT   

Estalvi corrent  302.803,10 

Amortitzacions d’operacions de 
crèdit a llarg termini  36.408,00 

Estalvi corrent després 
d’amortitzacions 266.395,10 

Amortitzacions extraordinàries 
previstes al capítol 9   

EC ajustat 266.395,10 

EQUILIBRI    

Equilibri pressupostari 59.266,66 

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018: 
a) contemplen  el compliment de l’estabilitat pressupostària. 
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute.  

3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2017 
són les següents:  

Ingressos/Despeses 2017 
tassa variació 

2017/2018 2018 

Supòsits en els 
que se basen les 

projeccions 
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Ingressos 941.525,38 -0,13 823.556,10 

Corrents 737.648,99 0,12 823.556,10   

Capital 148.699,99 -1,00 0,00   

Financeres 55.176,40 -1,00 0,00   

Despeses 939.975,94 -0,19 764.289,44 

Corrents 518.700,36 0,00 520.753,00   

Capital 366.275,58 -0,43 207.128,44   

Financeres 55.000,00 -0,34 36.408,00   

Saldo operacions no financeres 1.373,04   95.674,66 

Ajustos pel càlcul de cap. 
Necessitat Finançament SEC95 0,00   -56.361,08   

Capacitat o necessitat de 
finançament 1.373,04   39.313,58 

Deute viu a 31/12 342.561,15   288.553,80 

A curt termini 19.411,09   0,00   

A llarg termini 323.150,06   288.553,80   

Rati Deute Viu/Ingressos 
corrents 0,46   0,35 

Passius 
contingents 

Any 2017 ( Estimació de les 
obligacions reconegudes netes ) tassa 

variaci
ó 2017 
/ 2018 

Any 2018 ( Estimació dels crèdits 
inicials ) 

No 
inclosos en 

el 
pressupost 

Inclosos 
en el 

pressupost 
Total 

No inclosos 
en el 

pressupost 

Inclosos en 
el 

pressupost 
Total 

Avals 
concedits     0,00 0,00%     0,00 

Préstecs 
morosos     0,00 0,00%     0,00 

Garanties     0,00 0,00%     0,00 
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Por sentències 
o 
expropiacions     0,00 0,00%     0,00 

Altres     0,00 0,00%     0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.  
 
10/5- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA LEADER ANUALITAT 2017. 
PDR CATALUNYA 2014-2020.-  
Atenent al que s’estableix a l’Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament 
local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020 (operació 19.02.01), així com les modificacions d’aquestes bases aprovades 
per l’Ordre ARP/203/2017, de 29 d’agost. 
Atesa la Resolució ARP/2198/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts 
corresponents a l’any 2017, destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu 
Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
(operació 19.02.01). 
Atès que l’obra que es proposa incloure en el programa Leader es troba inclosa en 
l’apartat a) de l’article 3.1.2 de les bases reguladores. Recuperació del patrimoni cultural i 
natural.  
Atesa la documentació tècnica elaborada per l’arquitecte municipal el Sr. Joan Gangolells 
i Feixas.  
A proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per 
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el 
componen, acorda: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts destinats a 
l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). Leader 2017. 
Segon.- Aprovar l’expedient administratiu i documentació de sol·licitud d’inclusió en la 
convocatòria del LEADER 2017. 
Tercer.- Aprovar el finançament de l’actuació amb aportació municipal de fons propis i 
la subvenció que es sol·licita del LEADER.  
Quart.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al LEADER 2017, de l’actuació següent:  
Títol actuació:  Recuperació del patrimoni cultural i natural de Vilagrassa 
    “Sèquia Molinal i Refugis de la guerra civil” 
Descripció:   Projecte de Recuperació del patrimoni cultural i natural de  

Vilagrassa,  recuperant  l’espai de la  sèquia Molinal  i els  
refugis de la guerra civil.  

Import actuació:  49.999,99 €   +   21% IVA 10.500,00 €    =    60.499,99 € 
Import honoraris tècnics:   5.000,00 €   +   21% IVA   1.050,00 €    =      6.050,00 € 
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Subvenció sol·licitada:  39.999,99 € actuació + 3.999,99 € honoraris =    43.999,98 € 
Cinquè.- Mantenir el projecte bàsic i executiu, redactat per l’arquitecte municipal, el Sr. 
Joan Gangolells i Feixas, el qual va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple en data 
19-12-2016 essent publicat al BOP núm. 247 de data 28.12.2016 i que va esdevenir 
definitiu d’acord amb la publicació al BOP núm. 34 de data 17.02.2017 i al DOGC núm. 
7320 de data 02.03.2017:  
- Denominació: Projecte Bàsic i executiu de Recuperació del patrimoni natural i cultural 
de Vilagrassa “Sèquia Molinal i Refugis de la guerra civil”, amb un pressupost 
d’execució per contracta (PEC) de seixanta mil quatre-cents noranta-nou euros amb 
noranta-nou cèntims  (60.499,99 €). 
Sisè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
escaigui en dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat i execució dels presents acords. 
 
11/5- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 
ECONÒMIC DEL 2018.-   
Havent-se realitzat l’estudi tècnic econòmic de les ordenances fiscals que es troben 
vigents en aquest municipi, pel qual es reflecteix que es procedent la seva modificació, 
tant pel que fa a la inclusió de nous apartats, com a la revisió i actualització de les tarifes i 
quotes resultants de l’aplicació dels estudis econòmics.  
Atenent al que preveuen els articles  2, 15 a 27, 57, 59 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
concordants del DL 2/2003 TR LMRLC i de la Llei 7/1985 RBRL.  
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per 
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el 
componen, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar amb caràcter provisional per l’exercici econòmic de 2018 i següents, 
la modificació de les Ordenances fiscals següents: 
 
Ordenança fiscal número 10. Taxa per expedició de documents administratius. 
Article 7è. La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs 
següents: 
 
Epígraf 1r. Documents expedits o estesos per les oficines municipals 
4.   Diligència de confrontació de documents (compulsa), per signatura 2,00 € 
      incloent fotocòpia 2,50 € 
 
Epígraf 7è. Oficina de turisme 
1. Ruta guiada de 0 a 5 visitants (€/persona) 10,00 
2. Ruta guiada de 6 a 10 vis. (€/persona) 8,50 
3. Ruta guiada d'11 a 30 vis. (€/persona) 7,00 
4. Ruta guiada més de 30 vis. (€/persona) 6,50 
5. Plus de traducció 10,00 
6. Plus de dia festiu 20,00 
 
Ordenança fiscal número 12. Taxa per la llicència exercici d’activitats, 
comunicacions prèvies i d’obertura d’establiments. 
Article 6è. Quota tributària 
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1 . La quota tributària serà:  
 
C) Declaració responsable 
1.  Declaració responsable 100,00  € 

 
Ordenança fiscal número 19. Reguladora dels preus públics. 
Article 15è. Quota tributària 
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
TARIFES DELS PREUS PÚBLICS Preu (IVA exclòs) 
 
Ordenança fiscal número 22. Reguladora dels preus públics. Taxa per les 
ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels terrenys i vies d’ús públic local 
Article 6è. Quantia tributària 
 
1. La quantia de la taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1,5 % dels ingressos bruts 

procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les 
empreses explotadores assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança. 

2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la 
facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores 
de serveis de subministrament els ingressos obtinguts en el període esmentat per 
aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, 
incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat 
de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en 
general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis 
resultant de l’activitat pròpia de les empreses subministradores. 

3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 
a. Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les 
empreses poden rebre. 
b. Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu. 
c. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació 
o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat anterior. 
d. Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa 
anàloga. 
e. Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge. 
f. Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
g. Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 
d’aquest article. 

4. Els ingressos a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article es poden minorar 
exclusivament per les partides corresponents a imports facturats indegudament per 
error i que hagin estat objecte d'anul·lació o rectificació. 

No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits. 
5. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de 

serveis de subministraments, són compatibles amb l'Impost sobre Construccions 
d'Obres i Instal·lacions i amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir 
l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
de les que les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 



13 
 

6. La taxa prevista en el punt 2 de l'article anterior haurà de ser satisfeta per les empreses 
prestadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat tant 
quan siguin propietaris de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de 
les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes que pertanyin a un 
tercer. 

7. Altres taxes: 
 
B.- Per utilització del domini públic 
6.   Utilització privativa del servei de perruqueria (preu anual) 219,04 € 
 
E.- Per la utilització de la pista poliesportiva (inclou accés a vestidors i enllumenat) 
1.   Particulars o entitats de Vilagrassa (per ús esportiu sense ànim de lucre)    0,00 
2.   Particulars o entitats fora de Vilagrassa (per ús esportiu)  

a. Preu per 2 hores al dia (mínim) 15,00 € 
b. Preu per cada hora extra consecutiva 10,00 € 

3.   Particulars o entitats per a usos no esportius  (cal acceptació prèvia)  
a. Preu per 2 hores al dia (mínim) 50,00 € 
b. Preu per cada hora extra consecutiva 30,00 € 

4.   Preu per escoles i centres educatius municipals 0,00 € 
 
Segon.- Exposar al públic en la web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP el text íntegre de les 
modificacions efectuades. 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2018 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents: 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels  articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per 
part de l’ajuntament. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
12/5- PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. Aprovació inicial de la 
modificació puntual núm. 2: 
– 2.1. Completar sistema viari (inventari camins)  
– 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal  
– 2.3. Xamfrà finca Travessia Migdia, núm. 2.- 
El municipi de Vilagrassa compta amb un Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) 
que va ser definitivament aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en 
data 25.03.2010 i publicat al DOGC núm. 5655, de data 22.06.2010.  
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Des de l’aprovació del POUM i de la modificació núm. 1, s’han plantejat algunes 
problemàtiques que demanen una actuació municipal de modificació del planejament 
vigent per a la seva resolució.  
– 2.1. Completar sistema viari (inventari camins)  
Es molt convenient completar el Sistema Viari Rural, (Clau 2R) amb els camins reals 
existents. Sense modificar cap traçat i cap dels paràmetres reguladors  establerts als 
articles IV.2.6 al IV.2.13. 
– 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal  
Es considera convenient recuperar per les finques de la plaça Sitjar 11 i 12, aquest reclau 
situat a un nivell superior i evitar una expropiació innecessària. Aquest reclau amb una 
amplada de 2,5 metres quedaria com no edificable, mentre que queda sense modificació 
la resta de les dues finques 
– 2.3. Xamfrà finca Travessia Migdia, núm. 2 
Es veu adient establir un xamfrà de 3x3 a la cantonada dels carrers Migdia i Muralla com 
ja existeix a les dues altres cantonades de l’encreuament. La cessió del xamfrà seria 
gratuïta i urbanitzada, sense donar dret a cap compensació volumètrica. 
Per tant, aquest Ajuntament té intenció de modificar el vigent POUM per la qual cosa 
l’Alcaldia va iniciar l’expedient de redacció i aprovació de la modificació núm. 2 del 
POUM, en els apartats següents: 
– 2.1. Completar sistema viari (inventari camins)  
– 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal  
– 2.3. Xamfrà finca Travessia Migdia, núm. 2.- 
Per Provisió de l’Alcaldia de data 02.11.2017, es va iniciar l’expedient de redacció i 
aprovació de la modificació del POUM i es va sol·licitar al secretari interventor l’emissió 
d’un informe jurídic sobre la legislació aplicable i la tramitació a seguir i es va encarregar 
a l’arquitecte municipal l’elaboració i redacció de la modificació del POUM. 
En data 20.11.2017 el tècnic municipal ha emès un informe relatiu a la no procedència 
d’acordar la suspensió potestativa de llicències.  
En l’expedient consten els informes de secretaria intervenció i dels serveis tècnics 
municipals.  
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per 
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el 
componen, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
POUM de Vilagrassa, modificació puntual número 2, en els àmbits i d’acord amb els 
criteris següents:  
– 2.1. Completar sistema viari (inventari camins)  
Es completa el Sistema Viari Rural, (Clau 2R) amb els camins reals existents. No es 
modifica cap traçat i cap dels paràmetres reguladors  establerts als articles IV.2.6 al 
IV.2.13. 
– 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal  
Es proposa recuperar per les finques de la plaça Sitjar 11 i 12, aquest reclau situat a un 
nivell superior i evitar una expropiació innecessària. Aquest reclau amb una amplada de 
2,5 metres queda inedificable, mentre que queda sense modificació la resta de les dues 
finques 
– 2.3. Xamfrà finca Travessia Migdia, núm. 2 
Es proposa establir un xamfrà de 3x3 a la cantonada dels carrers Migdia i Muralla com ja 
existeix a les dues altres cantonades de l’encreuament. La cessió del xamfrà serà gratuïta i 
urbanitzada i no dona dret a cap compensació volumètrica. 
Segon.- Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci 
que s’inserirà en el taulell municipal, en l’e-tauler de la seu electrònica, en el Butlletí 
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Oficial de la Província de Lleida, i en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació al municipi (El Punt - Avui), als efectes de presentació de possibles 
al·legacions o reclamacions. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics 
mitjançant la web: www.vilagrassa.cat.  
Tercer.- Així mateix, s’acorda que de manera simultània es doni audiència als 
ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronta amb els d’aquest municipi de 
Vilagrassa, si escau. 
Quart.- Facultar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya per a que sol·liciti, d’acord amb l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
Cinquè.- Fer contar la no procedència d’acordar la suspensió potestativa de llicències, 
d’acord amb l’informe del Tècnic Municipal. 
Sisè.- Fer constar que contra aquests acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit 
no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
Setè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Vuitè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
13/5- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXPLOTACIÓ RAMADERA EN SÒL 
NO URBANITZABLE.-  
Atès que en data 06.07.2017, el Sr. Sergio Caselles Merida, actuant en nom i 
representació de l’empresa ENGREIXOS BOVISER, SCP, va presentar la sol·licitud 
d’aprovació del projecte de construcció d’una explotació BOVINA d’ENGREIX I CRIA 
(600 caps i 230 de cria) (adjuntant l’Estudi d’Impacte Paisatgístic i l’assumeix de direcció 
facultativa de l’obra per tècnica competent) (Annex al projecte, contracte tractament de 
fems Innoferti, SL i concessió d’aigua per la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell) , 
situada en la partida Montalba, polígon 6 parcel·la 60, Cultiu: CR Cultivable regadiu, del 
terme municipal de Vilagrassa, amb referència cadastral 25306A0060006000000JI i 
coordenades UTM X340760 Y4610020, qualificat com a sòl no urbanitzable segons el 
POUM vigent, actuació prevista en l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i sotmesa a l’aprovació prèvia a la 
tramitació de la llicència urbanística del projecte corresponent. 
Atès que es va admetre a tràmit la petició abans referenciada, sotmetent-se a informació 
pública durant un mes mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en la 
web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, de data 18.07.2017.  
Atès que es va donar compte de la sol·licitud a la CTU, corresponent-li l’expedient 
número 2017/061075/L. 
Atès que en el període d’informació pública, d’acord amb la certificació de secretaria de 
data 04.09.2017, s’han presentat les al·legacions següents: 

- ***. RE 0558 de data 09.08.2017. 
- ***. RE 0561 de data 11.08.2017. 
- ***. RE 0562 de data 11.08.2017. 
- ***. RE 0563 de data 11.08.2017. 
- ***. RE 0572 de data 14.08.2017. 
- ***. RE 0573 de data 14.08.2017.   

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 189/2017, es va aprovar l’informe de 
compatibilitat urbanística de l’activitat amb el règim urbanístic aplicable.  
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Atès que en data 19.10.2017, s’ha rebut l’informe favorable en matèria de distàncies 
(Exp. RAM2017 182) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
que copiat literalment, diu el següent: 
 
“”Núm. Expedient: RAM2017 182. INFORME EN MATÈRIA DE DISTÀNCIES. 
D’acord amb la documentació (Projecte bàsic i d’execució per l a construcció d’una 
explotació bovina) presentada per l’Ajuntament de Vilagrassa en data 04.09.2017 als ST 
del DARP a Lleida i per tal de poder executar aquesta nova explotació bovina, haurà de 
complir amb les condicions d’ubicació establertes a l’annex 5.D del Decret 10/2014, de 
25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
Una vegada consultada la nostra base de dades no ens consta cap explotació bovina i/o 
ovina/caprina intensiva acta e inactiva que pugui impedir la seva instal·lació. 
En cas que tant l’Ajuntament com el projectista considerin que es compleixen les 
condicions d’ubicació, l’informe serà favorable amb les següents condicions: 
L’explotació s’ha de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació i aïllada de 
l’exterior i que permeti un control eficaç d’entrades i sortides de vehicles i persones 
mitjançant sistemes que garanteixin el compliment de les normes de bioseguretat. 
L’explotació ha de disposar d’un espai amb capacitat suficient o d’altres mitjans 
adequats per a l’aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d’estar malalts.  
Les instal·lacions hauran de garantir el manteniment d’un adequat nivell higiènic i 
sanitari de l’explotació i els materials utilitzats en la seva construcció permetran la 
correcta realització de les pràctiques de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització 
i en cas necessari desparasitació. 
Un sistema de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de producció. 
L’explotació ha de disposar d’una zona per tal que el personal i les visites es puguin 
canviar de roba i de calçat. Ha de disposar de roba i botes d’ús exclusiu per a 
l’explotació de fàcil neteja i desinfecció o d’un sòl ús per a/als e/els visitant/s. 
L’explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig. 
Totes les dependències han de disposar d’aigua tant per cobrir les necessitats dels 
animals com per facilitar-ne la neteja. 
Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels animals morts han d’estar en bones 
condicions de neteja i manteniment, disposar d’una capacitat adequada i comptar amb 
mitjans per garantir la bioseguretat i evitar la difusió de possibles malalties per vectors, 
així com la filtració de lixiviats al sòl.  
L’explotació ha de disposar i aplicar un programa higienicosanitari contra les malalties 
de les especies subjectes a control oficial, supervisar pel veterinari/ària responsable de 
l’explotació, tal i com indica el Decret 40/2014. 
L’explotació ha de disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte 
desinfectant a les rodes dels vehicles als accessos de l’explotació. 
Disposar de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’animals possibles vectors de 
transmissió de malalties a les instal·lacions. 
Les instal·lacions elèctriques han de ser segures i suficients per al correcte 
desenvolupament de l’activitat. En el cas que un tall de subministrament elèctric pugui 
comprometre el benestar dels animals, l’explotació disposarà de sistemes alternatius de 
subministrament. 
Es disposarà per a cada explotació d’un programa higiènic-sanitari bàsic supervisat per 
un/una veterinari/veterinària responsable de l’explotació. 
Les explotacions hauran de disposar d’un magatzem o àrea destinada específicament al 
magatzem de pinsos que eviti el seu deteriorament, la contaminació per agents exògens i 
l’accés d’altres animals no desitjables.  
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Les instal·lacions per allotjar animals es dissenyaran i mantindran de manera que no 
presentin cantonades esmolades ni sortints que puguin causar ferides als animals. 
L’aïllament, la ventilació i la calefacció dels edificis han de garantir que la circulació de 
l’aire, el nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa de l’aire i les concentracions 
de gas es mantinguin dins d’uns límits que no siguin perjudicials pels animals. 
Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels cadàvers a l’explotació estaran en bones 
condicions de neteja i manteniment, la seva capacitat serà l’adequada i comptaran amb 
mitjans per garantir la bioseguretat i evitar la difusió de malalties per vectors així com la 
filtració de lixiviats al sòl. 
Finalment el nostre pronunciament ÉS FAVORABLE sempre que es compleixi el Decret/   
així com altres normatives d’aplicació.  
La cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal.”” 
 
Atès que en data 27.10.2017, s’ha rebut l’informe favorable sobre el pla de gestió de 
dejeccions ramaderes LP01770  (0014938) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, que copiat literalment, diu el següent: 
 
“”INFORME TÈCNIC SOBRE EL PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS 
RAMADERES NÚM. LP01770 (0014938 v.1). 
La Societat ENGREIXOS BOVISER, SCP, amb NIF J25826132, titular de l’explotació 
“Granja Engreixos Boviser” de nova implantació, situada al polígon 6, parcel·la 60, del 
municipi de Vilagrassa (Urgell, amb coordenades UTM X: 340.760; Y: 4.610020, 
presenta en data 22.06.2017, el Pla de gestió de dejeccions ramaderes (Pla de gestió 
núm. LP01770) i en data 25.09.2017 la documentació complementària. 
Aquest Pla de gestió està signat per la tècnic Sra. Elena Torra Marsiñach, qui assumeix 
la veracitat de les dades exposades. 
En base a la capacitat de bestiar indicada al Pla de gestió, l’explotació està classificada 
com ANNEX III (RÈGIM DE COMUNICACIÓ) de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 
En el Pla de gestió, el qual afecta zones vulnerables, es preveu la implantació d’una nova 
explotació ramadera. L’article 20 del Decret 136/2009, estableix els requisits per a la 
implantació d’explotacions ramaderes noves o l’ampliació de capacitat de bestiar en 
zones vulnerables. 
La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que 
consta al Pla de gestió (veure annex) és de 19.153 kg. 
L’increment de 19.153  kg de nitrogen que es produeixi a la nova explotació compleix 
l’apartat 1.a.2) de l’article 20 del Decret 136/2009, atès que es lliura la totalitat de les 
dejeccions ramaderes a una instal·lació de gestió de residus autoritzada. 
Es preveu que els 19.153 kg de nitrogen es gestionaran fora del marc agrari, a través del 
gestor INNOFERTI, SL (E-1309.12). 
La capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions prevista al Pla de gestió és 
de 1.688 m3 de fems, mentre que la capacitat necessària per les dejeccions generades per 
la totalitat del bestiar previst és de 1.601 m3 de fems. 
CONCLUSIÓ 
Per la capacitat de bestiar total prevista s’informa: 
• FAVORBLEMENT el pla de gestió de dejeccions ramaderes, amb les prescripcions 

indicades a l’annex. 
En el cas que la capacitat de bestiar i/o la titularitat del permís ambiental (autorització 
ambiental, llicència ambiental o règim de comunicació) difereixin de les del pla de 
gestió, el present informe no serà vàlid per tramitar els permís esmentat. 
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L’explotació ramadera que subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Caldrà complir amb totes les prescripcions indicades a l’annex del present informe. 
El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per 
a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions 
imprevistes o excepcionals. 
En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es 
disposa als apartats 6,7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009. 
L’Enginyer agrònom. 
ANNEX A L’INFORME DEL PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES 
NÚM. LP01770. 
*. Titular de l’explotació ramadera 
Marca oficial: NOVA. Titular de l’explotació: ENGREIXOS BOVISER, SCP. NIF del 
titular de l’explotació: J25826132. Municipi (Comarca): Vilagrassa 8Urgell). 
*. Capacitat de bestiar 
Marca oficial: NOVA. Tipus de bestiar:  
Cria de boví de carn. Capacitat de bestiar final: 230. Volum de fems (m3/any): 201. 
Generació de nitrogen (kg N/any): 1.771. 
Engreix de vedells/lles. Capacitat de bestiar final: 600. Volum de fems (m3/any): 3.000. 
Generació de nitrogen (kg N/any): 17.382. 
*. Capacitat d’emmagatzematge 
Marca oficial: NOVA. Tipus de dejeccions: FEM. Capacitat d’emmagatzematge 
disponible (m3): 1.688. Capacitat d’emmagatzematge necessària (m3): 1.601. 
L’explotació haurà de disposar de la capacitat d’emmagatzematge necessària indicada 
en el moment de l’entrada en funcionament. 
Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la 
instrucció tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de 
dejeccions en una explotació ramadera”), disponible a la pàgina web: 
http://territori.gencat.cat/ca/inici >Medi ambient > Empresa i producció sostenible > 
Prevenció i control d’activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats > 
Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores > Criteris tècnics d’actuació de les 
entitats col·laboradores >. 
Protocols específics d’actuació 
Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de 
manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.  
*. Gestió fora del marc agrari. 
Anualment, abans del 31 de gener, caldrà comunicar al DAAM la quantitat de dejeccions 
efectivament lliurada al gestor d residus durant l’any precedent, tant en quantitat (t o 
m3) com en kg de N. 
*. Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes 
El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les 
dejeccions ramaderes, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l’article 
22.1 del Decret 136/2009. A la pàgina web: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar dejeccions ramaderes fertilitzants 
nitrogenats/  
es troba disponible una proposta de llibre de gestió, el qual es pot portar en suport paper 
o en suport informàtic.”” 
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Atès que en data 10.10.2017, s’ha emès informe en relació a les al·legacions presentades, 
per part de l’Ambientòleg, el Sr. Antoni Costa Pedrós de l’empresa La Llena ambiental, 
que copiat literalment, diu el següent: 
 
“”INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PROJECTE 
BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ 
BOVINA AL TM DE VILAGRASSA.  
1. ANTECEDENTS  
ENGREIXOS BOVISER SCP ha presentat a l’Ajuntament de Vilagrassa una sol·licitud 
de llicència urbanística (Exp. 37/2017) a través d’un Projecte bàsic i d’execució per a la 
construcció d’una explotació bovina al TM de Vilagrassa, de juny de 2017, elaborat der 
l’enginyera tècnica agrícola Elena Torra, a través de l’oficina AGROXARXA, SL. 
Acompanya al projecte un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística elaborat per la 
mateixa tècnica. El setembre de 2017 ha aportat un Annex al projecte que complementa 
informació en relació al subministrament d’aigua, l’impacte acústic, la classificació de 
l’activitat, l’impacte ambiental i l’impacte paisatgístic.  
L’expedient s’ha posat en coneixement a través de la seua publicació al BOP de Lleida 
núm. 138 de 18 de juliol de 2017. Dins el període d’informació pública s’han rebut 6 
al·legacions que s’incorporen a l’expedient i a través d’aquest informe són objecte de 
consideració, pel que fa als aspectes ambientals i paisatgístics.  
2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE  
OBJECTE: Construir una explotació bovina amb una capacitat total de 600 vedells 
d'engreix i 230 vedells de cria. En una primera fase es construiran dues naus de 48,18 m 
x12,18 m, un femer de 675 m2 i sitges de pinso, i en una segona fase dues naus més amb 
les mateixes característiques.  
LOCALITZACIÓ: polígon 6 parcel·la 60 de la partida Montalbà del TM de Vilagrassa. 
(X=340760; Y=4610020) de 2,5 hectàrees de superfície.  
CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT: d’acord amb la llei 20/2009 de prevenció i control 
de les activitats és una activitat de l’annex III, sotmès al règim de comunicació 
ambiental, (11.1.d Places de vacum d’engreix) en tant que no se superen les 600 places 
de vedells d’engreix ni les 500 URP. En efecte, 600 caps de vedells d’engreix x 0,667 
(equivalència URP) + 230 caps de vedells de cria x 0,1053 (equivalència URP) = 424,21 
URP.  
Pel que fa a la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, l’establiment no 
supera els llindars establerts en l’annex II, grup 1, apartat f.3, pel que tampoc s’ha de 
sotmetre a avaluació d’impacte ambiental simplificada.  
Altrament, en cas que l’explotació s’ubiqués en un espai de la xarxa natura 2000, la 
implantació de l’activitat s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental simplificada, 
d’acord amb l’article 33 de la Llei 20/2009, i l’article 7 de la Llei 21/2013.  
Per tant, per la seva classificació no s’ha de sotmetre a cap tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental.  
CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL: el planejament vigent (POUM de 
Vilagrassa) classifica l’àmbit de la parcel·la com a sòl no urbanitzable de protecció 
preventiva de valor agrícola (codi NU-PP1).  
PLANEJAMENT TERRITORIAL: Segons el Pla territorial de ponent és sòl de protecció 
preventiva.  
ESPAIS NATURALS PROTEGITS: l’àmbit no s’inclou a cap espai natural de la Xarxa 
Natura 2000 ni del PEIN, tot i que la parcel·la confronta pel nord i per l’oest amb 
l’espai Secans de Belianes-Preixana.  
TRÀMIT DE L’EXPEDIENT: requereix certificació tècnica acreditativa i Pla individual 
de gestió de les dejeccions ramaderes de l’activitat. Cal que el titular doni compliment a 
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l’informe sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i les condicions que li determini 
l’administració competent en relació amb la sanitat animal. Cal disposar d’un contracte 
amb un gestor autoritzat de residus per a la gestió dels residus zoosanitaris produïts a 
l’explotació i el titular ha de disposar del contracte actualitzat per a la gestió dels 
animals morts produïts en l’explotació fins a la capacitat que es tramita.  
DISTÀNCIES: 2700 m respecte el nucli de Vilagrassa; 4300 m respecte el nucli de 
Preixana; 1600 m respecte una explotació porcina i 1800 respecte una altra explotació 
porcina;  
ACCESSOS: des del camí Vallmajor a través d’un camí de finques de 173 metres de 
longitud.  
3. AL·LEGACIONS I CONSIDERACIONS  
I. SR. ***. (Registre d’entrada 0558090817)  
Al·legacions  
1. La parcel·la on es localitzarà l’activitat limita amb 4 parcel·les de la seua propietat 
(59, 12, 13 i 22) on hi té una explotació agrícola d’ametllers i oliveres.  
2. Aquestes parcel·les representen la superfície més gran que disposa la seua explotació 
familiar (més de 10 hectàrees unificades) amb varietats modernes i un sistema de reg de 
fa més de 30 anys.  
3. L’explotació projectada està a 10 metres d’una finca inclosa a la Xarxa Natura 2000 i 
considera que les naus que s’hi projecten amb una alçada de fins a 6,76 m afectaran 
l’espai protegit, trencant l’ecosistema i afectaran el pas amb normalitat de les aus 
protegides i animals salvatges en general.  
4. A les seues parcel·les hi té una zona d’esbarjo i espai per àpats amb familiars i amics. 
Amb la construcció de la granja aquest espai quedarà inutilitzat pel soroll i les males 
olors.  
5. L’explotació ramadera produirà males olors i gasos tòxics que afectaran també els 
treballs que realitza a la seua explotació.  
6. Considera que l’activitat projectada és un “macro-projecte” que suposarà un canvi 
radical en l’entorn i una afecció a la conservació mediambiental. Afegeix que suposarà 
alhora la ruïna per la seua explotació i pel seu “modus vivendi” atès que la seva 
activitat sí que està adaptada completament a la natura.  
Consideracions  
1. No s’accepta. L’activitat projectada s’emplaça en una parcel·la en concret sense 
afectar directament la propietat o terrenys de parcel·les veïnes.  
2. No s’accepta. L’activitat projectada s’emplaça en una parcel·la en concret sense 
afectar directament la propietat o terrenys de parcel·les veïnes.  
3. No s’accepta. L’activitat malgrat la proximitat amb un espai de la Xarxa Natura 2000, 
efectivament no s’hi troba inclosa. Els efectes sobre l’espai i els valors naturals no 
tindran caràcter directe atès el seu emplaçament precís. Cal tenir en compte que l’espai 
Secans de Belianes-Preixana té una superfície total de 6.505 hectàrees i un perímetre 
d’uns 50 quilòmetres. Els motius que van portar a la protecció dels espais són la 
conservació dels ambients subestèpics dels secans de la plana de Lleida, amb la fauna i 
la flora que porten associada, ja que constitueixen un conjunt de valors naturals que 
atorguen un valor afegit a aquestes terres. L’afecció de l’activitat en tot cas pot tenir 
consideració de tipus indirecte per proximitat però de magnitud molt baixa, per l’efecte 
antropització que sempre produeixen qualsevol tipus de construccions, activitats, 
instal·lacions o la presència de persones i vehicles.  
No es considera l’emplaçament un corredor biològic clau per al pas d’ocells o altres 
tipus de fauna. De manera que l’impacte ambiental indirecte que pot tenir sobre l’espai i 
els seus valors naturals es pot considerar relativament baix i compatible si l’activitat 
incorpora els requeriment tècnics habituals, mesures correctores i mesures d’integració. 
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D’altra banda, cal tenir en compte el Pla de gestió i Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge dels ENP de la Plana de Lleida estableix a la seua normativa, en 
l’article 16.3 que 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.  
4. No s’accepta. L’activitat ramadera haurà de donar compliment a la legislació 
sectorial corresponent a sorolls atenent la tipologia de sòl on es troba. Pel que fa a olors 
atenent la naturalesa de l’activitat se’n produiran però en qualsevol cas caldrà que el 
promotor atengui i realitzi una gestió adequada de les dejeccions d’acord amb la 
normativa de referència.  
5. No s’accepta. L’activitat ramadera haurà de donar compliment a la legislació 
sectorial corresponent a sorolls atenent la tipologia de sòl on es troba. Per les 
característiques de l’activitat les emissions que es generaran no es poden considerar de 
tipus tòxic segons la normativa actual ni correspon establir sistemes de mesurament, 
control o tractament d’emissions atmosfèriques.  
6. No s’accepta. El projecte presentat no s’interpreta que té consideració de “macro-
projecte”. Per una banda, determina una previsió de construcció per fases, que una 
vegada completat continua tenint consideració d’Annex III segons la classificació 
d’activitats de la llei 20/2009. Per tant, existeixen explotacions de dimensions majors 
(>500 URP) que s’inclourien dins el règim de llicència ambiental i si s’escau sotmeses a 
l’avaluació d’impacte ambiental.  
II. Sr. *** (Registre d’entrada 0561110817)  
Al·legacions  
1. És propietari de la parcel·la 58 que limita a llarg de 150 metres amb la parcel·la del 
projecte. Per arribar a la parcel·la del projecte el camí transcorre per la seva finca per 
una servitud de pas. El camí actualment té una amplada de 2,5 m. Considera que els 
camions de gran tonatge perjudicaran la finca i el camí de la seua propietat.  
2. A la seua finca hi té instal·lat un sistema de reg d’aspersió que amb el pas de camions 
per accedir a la granja suposarà un perjudici en el moment de regar.  
3. La granja produirà greuges a la seua salut perquè contínuament emetrà emissions 
tòxiques pel medi ambient.  
4. La construcció de la granja comportarà una devaluació dràstica de la seua propietat.  
5. La seua finca es situarà dins el radi de 500 m de bio-seguretat quedant així hipotecada 
per a usos ramaders. També considera que el projecte preveu una explotació de grans 
dimensions que no s’adequa al caràcter d’explotació familiar.  
6. La granja produirà un impacte paisatgístic fort a l’entorn, trencant l’harmonia que 
actualment combina el cultiu agrícola i l’aspecte silvestre.  
Consideracions  
1. No s’accepta. La condició de titularitat de les finques i les servituds de pas dels camins 
venen regulades pel codi civil i altra normativa associada. Es considera que el projecte 
s’ha adequar a les determinacions que s’hi estableixen, especialment pel que fa a 
servituds de pas, respectant els drets i obligacions reconeguts per totes les parts.  
2. No s’accepta. L’explotació ramadera i la seva activitat no pot generar afeccions ni 
perjudicis sobre el sistema de reg de les parcel·les veïnes.  
3. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es generaran no 
es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, ni correspon establir 
sistemes de mesurament, control o tractament d’emissions atmosfèriques.  
4. No s’accepta.  
5. No s’accepta.  
6. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, és una 
activitat pròpia del sol no urbanitzable, s’acompanya del corresponent estudi d’impacte i 
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integració paisatgística que l’administració competent el valorarà, i en qualsevol cas 
haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot cas, s’accepta parcialment en el sentit 
que el projecte pot incorporar millores addicionals relacionades amb mesures 
d’integració paisatgística.  
III. Sra. ***. (Registre d’entrada 0563110817)  
Al·legacions  
1. És propietària de la parcel·la 20 inclosa en el cercle de 500 m de bioseguretat a 
l’entorn del projecte de la granja.  
2. La granja emetrà emissions tòxiques al medi ambient concentrades sobretot a l’entorn 
proper com és la seua finca.  
3. La construcció de la granja comportarà una devaluació dràstica de la seua propietat.  
4. La seua finca es situarà dins el radi de 500 m de bio-seguretat quedant així hipotecada 
per a usos ramaders. També considera que el projecte preveu una explotació de grans 
dimensions que no s’adequa al caràcter d’explotació familiar.  
5. La granja produirà un impacte paisatgístic fort a l’entorn, trencant l’harmonia que 
actualment combina el cultiu agrícola i l’aspecte silvestre.  
Consideracions  
1. No s’accepta.  
2. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es generaran no 
es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, ni correspon establir 
sistemes de mesurament, control o tractament d’emissions atmosfèriques.  
3. No s’accepta.  
4. No s’accepta.  
5. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, és una 
activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent estudi d’impacte i 
integració paisatgística que l’administració competent el valorarà, i en qualsevol cas 
haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot cas, s’accepta parcialment en el sentit 
que el projecte pot incorporar millores addicionals relacionades amb mesures 
d’integració paisatgística.  
IV. Sra. ***. (Registre d’entrada 0562110817)  
Al·legacions  
1. És propietària de la parcel·la 62 amb cultiu de cereals que limita al nord en 220 m 
amb la parcel·la objecte del projecte. Per arribar a la finca del projecte cal travessar 14 
metres de la seva finca, i no està disposada a cedir el pas per a l’ús ramader que es 
sol·licita.  
2. La granja emetrà emissions tòxiques al medi ambient concentrades sobretot a l’entorn 
proper com és la seua finca.  
3. La construcció de la granja comportarà una devaluació dràstica de la seua propietat.  
4. La seua finca es situarà dins el radi de 500 m de bio-seguretat quedant així hipotecada 
per a usos ramaders. També considera que el projecte preveu una explotació de grans 
dimensions que no s’adequa al caràcter d’explotació familiar.  
5. La granja produirà un impacte paisatgístic fort a l’entorn, trencant l’harmonia que 
actualment combina el cultiu agrícola i l’aspecte silvestre. La seva finca quedarà 
encaixonada entre la granja i la serra.  
Consideracions  
1. No s’accepta.  
2. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es generaran no 
es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, ni correspon establir 
sistemes de mesurament, control o tractament d’emissions atmosfèriques.  
3. No s’accepta.  
4. No s’accepta.  
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5. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, és una 
activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent estudi d’impacte i 
integració paisatgística que l’administració competent el valorarà, i en qualsevol cas 
haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot cas, s’accepta parcialment en el sentit 
que el projecte pot incorporar millores addicionals relacionades amb mesures 
d’integració paisatgística.  
V. Sr. ***. (Registre d’entrada 0572140817)  
Al·legacions  
1. La granja es planteja en un sòl no urbanitzable especial. Limita pel costat nord i oest 
amb Xarxa Natura 2000, al costat sud a 75 m limita amb una zona de Protecció 
d’accidents geogràfics (NU-PT2 del POUM) i al costat est amb una explotació agrícola.  
2. La construcció de l’explotació paisatgística per la seva mida i emplaçament suposarà 
un greuge paisatgístic. Afectarà paisatgísticament l’entorn de la serra de Montalbà, de 
gran valor natural i generarà un desgavell paisatgístic.  
3. Inadequat ús de l’aigua de reg. Tradicionalment la finca ha tingut un caràcter de secà, 
tot i que el propietari l’ha donat d’alta al reg per tal de sol·licitar el projecte. La 
comunitat de regants ha fet arribar l’aigua a la zona per afavorí els cultius tradicionals i 
ara es pretén instal·lar una granja intensiva deslligada del medi.  
4. Granja contaminant, pel seu caràcter intensiu que contribuirà al rescalfament i 
consegüent canvi climàtic, així com una desmesurada petjada de carboni.  
5. Zona vulnerable per nitrats. Vilagrassa s’inclou dins la zona vulnerable de l’Urgell, 
segons el Decrets i Acords de Govern de referència. La instal·lació d’una nova macro-
granja intensiva comportarà una nova pressió per nitrats en tota aquesta amplia zona, 
incompatible amb la legislació vigent.  
6. Emissions nocives a l’atmosfera. L’activitat provocarà emissions atmosfèriques 
producte de la descomposició de dejeccions i una contaminació per nitrats. 
Concretament es produiran olors molestes i tòxiques per la presència del NH3. Les olors 
impossibiliten la qualitat de l’aire adient per fer labors agrícoles a l’entorn, i afectaran 
els passejants i excursionistes que pugui venir.  
7. Entorn paisatgístic privilegiat. Considera que l’explotació produirà un fort impacte al 
paisatge en un entorn de gran valor natural com la serra de Montalbà on fins ara la 
intervenció humana ha estat gairebé nul·la.  
8. Aspecte laboral. La presència de granges intensives al municipi no produirà cap 
benefici social, ni tampoc laboral, atès que normalment només donen feina a un 
treballador de baixa qualificació i a temps parcial.  
Consideracions  
1. No s’accepta. L’emplaçament concret de la granja està considerat sòl de valor 
agrícola, on els usos ramaders hi estan admesos. La limitació amb altres tipus de sòl no 
restringeix de per si la possibilitat de restringir usos si s’atén la normativa sectorial de 
referència.  
2. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, és una 
activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent estudi d’impacte i 
integració paisatgística que l’administració competent el valorarà, i en qualsevol cas 
haurà d’incorporar mesures d’integració.  
3. No s’accepta. El projecte s’acompanya d’un certificat de la comunitat de regants on 
s’acredita que es disposa de concessió de 4.700 m3/hectàrees/any.  
4. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es generaran no 
es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, ni correspon establir 
sistemes de mesurament, control o tractament d’emissions atmosfèriques.  
5. No s’accepta. El projecte ha presentat un certificat de gestió de les dejeccions amb un 
gestor acreditat per una planta de tractaments de fems i subproductes en una planta de 
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compostatge. Alhora haurà de presentar el corresponent Pla de dejeccions ramaderes 
que avaluarà les previsions i gestió de l’explotació i requerirà informe preceptiu de 
l’òrgan competent.  
6. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es generaran no 
es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, ni correspon establir 
sistemes de mesurament, control o tractament d’emissions atmosfèriques.  
7. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, és una 
activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent estudi d’impacte i 
integració paisatgística que l’administració competent el valorarà, i en qualsevol cas 
haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot cas, s’accepta parcialment en el sentit 
que el projecte pot incorporar millores addicionals relacionades amb mesures 
d’integració paisatgística.  
8. No s’accepta.  
VI. ***, . (Registre d’entrada 0573140817)  
Al·legacions  
1. Manca el tràmit d’Avaluació d’impacte ambiental simplificada. D’acord amb l’article 
7.2.b de la Llei 21/2013 cal realitzar el tràmit d’avaluació ambiental simplificada quan: 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II pque puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
Consideren que atenent el seu emplaçament en límit amb l’espai protegit pot afectar 
directa i indirectament la preservació d’aquest espai.  
2. Possible existència de restes arqueològiques i, consegüentment error en el tràmit 
urbanístic. La finca es troba al vessant nord i als peus del Tossal de Montperler. Segons 
descriuen en aquests tossals i al seu entorn si han localitzat restes d’interès arqueològic. 
Consideren que per criteri de prudència i precaució caldria haver sol·licitat un informe 
previ al Departament de Cultura i seguir el tràmit d’aprovació d’un projecte en sòl no 
urbanitzable (art. 48 del TRLU).  
3. Subministrament d’aigua. El projecte contempla el subministrament a través de la 
xarxa municipal i consideren que resten pendents obres i millores a la xarxa per garantir 
les disponibilitats. Tanmateix, si tal i com al·leguen altres afectats finalment s’opta per 
subministrament a través de la comunitat de regants caldrà aportar certificació que la 
comunitat disposa d’autorització de la CHE i l’ACA per realitzar subministrament a 
explotacions ramaderes. I també, certificació administrativa que la parcel·la es troba 
inclosa a l’àrea de regadiu de la concessió establerta per les administracions a la 
“Comunitat de Regants de l’Alt Urgell”.  
4. Afecció ambiental contaminant i necessitat de llicència ambiental. La Llei 20/2009, de 
4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, regula els tràmits a seguir i el 
procediment per l’atorgament de les llicències ambientals i en eu annex II, s’estableix 
que caldrà efectuar el tràmit de llicència, per la implantació d’instal·lacions de cria 
intensiva: 11.1.d) Places de vacum d’engreix, amb una capacitat superior a 600 caps de 
bestiar. Cal tenir en compte que segons l’edicte d’informació pública hi haurà 600 
vaques d’engreix i 230 de cria, aquetes últimes fetes les equivalències corresponent (a 
0,10 URP) corresponen sumar-ne 23 a les 600, per tant és una activitat d’annex II 
susceptible de llicència ambiental.  
En aquest cas, no es té coneixement que s’hagin iniciats els tràmits de l’esmentada 
llicència; i és per això que es sol·licita informació sobre aquest extrem a l’ajuntament, 
fent constar les afectacions mediambientals essencials que es consideren vulnerades, 
reproduint les formulades per diferents veïns (al·legacions anteriors).  
5. Manca d’estudi d’alternatives  
El Pla Territorial parcial de ponent i la normativa urbanística estableixen la necessitat 
d’aportar un estudi d’alternatives raonable quan es vol implantar una activitat en sòl no 
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urbanitzable d protecció especial. Tot i que en aquest cas el projecte s’ubica en sòl de 
protecció preventiva, el fet de trobar-se envoltat de sòls amb diferents nivells de 
protecció justifica que és raonable sol·licitar un estudi exhaustiu d’alternatives 
d’implantació d’aqueta activitat en d’altres sòls que tinguin molta menys afectació 
mediambiental i paisatgística.  
6. Impacte paisatgístic. El projecte suposarà un impacte negatiu per la qualitat de vida 
en un indret elevat del vessant nord del turó de Montperler. Cap mesura correctora 
podrà impedir la taca de les instal·lacions previstes, suposant una agressió imperdonable 
en un dels pocs indrets verges del patrimoni paisatgístic i visual. Consideren que en una 
llacuna topogràfica no s’hauria de permetre construir en una parcel·la de 2,5 hectàrees 
una granja gegantina que en el seu entorn gaudeix de diverses proteccions ambientals, 
paisatgístiques i culturals.  
Consideracions  
1. No s’accepta. Atès la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, 
l’establiment no supera els llindars establerts en l’annex II, grup 1, apartat f.3, pel que 
tampoc s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental simplificada. Es considera que 
el fet de limitar o estar en proximitat a l’espai natural no implica una afecció directa o 
indirecta atenent la naturalesa de l’activitat i la seua consideració d’activitat pròpia del 
sòl no urbanitzable.  
L’activitat malgrat la proximitat amb un espai de la Xarxa Natura 2000, efectivament no 
s’hi troba inclosa. Els efectes sobre l’espai i els valors naturals no tindran caràcter 
directe atès el seu emplaçament precís. Cal tenir en compte que l’espai Secans de 
Belianes-Preixana té una superfície total de 6.505 hectàrees i un perímetre d’uns 50 
quilòmetres. Els motius que van portar a la protecció dels espais són la conservació dels 
ambients subestèpics dels secans de la plana de Lleida, amb la fauna i la flora que porten 
associada, ja que constitueixen un conjunt de valors naturals que atorguen un valor 
afegit a aquestes terres. L’afecció de l’activitat en tot cas pot tenir consideració de tipus 
indirecte per proximitat però de magnitud molt baixa, per l’efecte antropització que 
sempre produeixen qualsevol tipus de construccions, activitats, instal·lacions o la 
presència de persones i vehicles. No es considera l’emplaçament un corredor biològic 
clau per al pas d’ocells o altres tipus de fauna. De manera que l’impacte ambiental 
indirecte que pot tenir sobre l’espai i els seus valors naturals es pot considerar 
relativament baix, i compatible si l’activitat incorpora els requeriment tècnics habituals, 
mesures correctores i mesures d’integració. D’altra banda, cal tenir en compte el Pla de 
gestió i Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels ENP de la Plana de 
Lleida estableix a la seua normativa, en l’article 16.3 que 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.  
2. No s’accepta. Segons la informació del web de Cultura al turó de Montalbà s’hi troba 
un jaciment arqueològic. L’àmbit de l’activitat no afecta el turó. Si en tràmit de llicència 
urbanística es requereix sol·licitar informe al Departament de Cultura ja s’indicarà 
oportunament.  
3. No s’accepta. El promotor aporta certificat específic de disponibilitat d’aportació 
d’aigua per a ús de granja emès per la Comunitat General de Regants de l’Alt Urgell (el 
Canalet).  
4. No s’accepta. D’acord amb la llei 20/2009 de prevenció i control de les activitats és 
una activitat de l’annex III, sotmès al règim de comunicació ambiental, (11.1.d Places de 
vacum d’engreix) en tant que no se superen les 600 places de vedells d’engreix ni les 500 
URP. En efecte, 600 caps de vedells d’engreix x 0,667 (equivalència URP) + 230 caps de 
vedells de cria x 0,1053 (equivalència URP) = 424,21 URP.  
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5. No s’accepta. El projecte es planteja en un sòl de protecció preventiva d’acord amb el 
Pla territorial parcial de ponent. La regulació d’aquest tipus de sòl es preveu a l’article 
2.10 de la normativa del PTPP. En el seu punt 1 es determina que El sòl de protecció 
preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al 
règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme.  
6. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, és una 
activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent estudi d’impacte i 
integració paisatgística que l’administració competent el valorarà, i en qualsevol cas 
haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot cas, s’accepta parcialment en el sentit 
que el projecte pot incorporar millores addicionals relacionades amb mesures 
d’integració paisatgística. 
4. CONCLUSIONS  
En relació a les al·legacions acceptades parcialment i que totes elles fan referència a 
l’impacte sobre el paisatge que l’explotació ramadera pot tenir, es planteja que el 
projecte pugui introduir millores d’integració paisatgística. Concretament, s’avança una 
proposta de mesures per tal que puguin ser considerades en el tràmit d’obtenció de la 
llicència.  
MESURES: 
a) La superfície de la parcel·la que no es destina directament a usos ramaders es 
mantindrà amb un ús preferent agrícola amb cultius de secà (cereals, olivers i/o 
ametllers). Per tant, la superfície no ocupada per naus, femer, accessos i zones 
immediates a l’activitat es mantindrà amb cultius de secà tal i com està actualment.  
b) A l’interior de la parcel·la, en l’entorn de les edificacions s’hi realitzaran plantacions 
en filera amb finalitats d’integració –no necessàriament d’apantallament-, utilitzant 
espècies autòctones i adaptades a la zona com ametllers, olivers, alzines o lledoners.  
c) Escollir colors per les façanes i cobertes que no comportin un impacte visual. Optar 
per la gamma que suposi un contrast menor amb els colors de les zones arbrades, 
conreus i sòl (es recomana verd per les cobertes i ocre per les façanes)  
d) Recomanació d’introduir elements que corregeixin l’impacte visual i paisatgístic de 
les instal·lacions (sitges, dipòsit,...). Integració de les instal·lacions minimitzant els 
efectes de lluentors o abrillantament. Quan sigui possible es preferible utilitzar colors de 
tonalitats de marró-terra (ocre), el més semblant possible al sòl de la zona.  
e) Tanca perimetral integrada paisatgísticament. El tipus de tanca perimetral no serà 
opaca, sinó del tipus tanca cinegètica amb un màxim de 2 metres, que garanteixi 
seguretat, configuri límit i eviti l’entrada o sortida d’animals però que a la vegada 
s’integri en el paisatge.  
f) Suports de fusta tractada per a la tanca perimetral. Es proposa instal·lar els suports de 
la tanca perimetral amb pals rodons de fusta tractada.  
g) Cobriment amb terra de la fonamentació de tanca. En tot el perímetre de la tanca es 
cobrirà amb terra la fonamentació, tant dels suports com la bases de la malla en els lloc 
on n’hi hagi, per tal de millorar-ne la integració.  
h) Minimitzar o eliminar l’enllumenat exterior. Restringir i minimitzar la il·luminació 
exterior, deixant únicament aquelles mínimes làmpades necessàries per qüestions de 
seguretat. En tot cas l’enllumenat ha de complir els condicionants establerts per la 
normativa de referència en matèria de contaminació lluminosa (Llei 6/2001 de 31 de 
maig i RD 1890/2008), en especial la que fa referència a evitar la dispersió superior de 
flux per sobre del pla horitzontal.””  
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Atès que en data 18.10.2017, s’ha emès informe en relació a les al·legacions presentades, 
per part de l’Arquitecte, el Sr. Joan Gangolells Feixas, que copiat literalment, diu el 
següent: 
 
“”Qüestions urbanístiques de les al·legacions presentades en contra de la instal·lació 
d’una explotació ramadera a la parcel·la 60 del polígon 6 de Vilagrassa, promoguda 
per Engreixos Boviser SCP. 
La sol·licitud de llicència d’una explotació ramadera al lloc que s’indica al 
encapçalament  ha tingut 6 al·legacions, tant de veïns limítrofes amb la parcel·la, com 
d’externs amb l’entorn d’aquesta. Tant, per què diversos aspectes urbanístics es 
repeteixen a les diferents al·legacions, com per una qüestió de coherència, es considera 
convenient una resposta conjunta. 
Les al·legacions es refereixen a que es un sòl inadequat, a la necessitat d’un radi de 500 
metres amb altres instal·lacions ramaderes, a les possibles restes arqueològiques, a 
possible contaminació acústica, al subministrament d’aigua i al impacte ambiental d’una 
instal·lació d’aquestes dimensions. 
Primer de tot s’ha de dir que el POUM de Vilagrassa s’aprova el 2010 en plena vigència 
del Pla Territorial Parcial de Ponent, i que per raons obvies es recullen totes les seves 
prescripcions. 
S’ignora els criteris que es van seguir per establir una franja encaixonada entre altres de 
qualificacions urbanístiques més restrictives. La qualificació d’aquest sector permet, a 
més a més de l’ús agrícola pròpiament dit, les construccions vinculades al ús agrícola en 
el que hi pot entrar un magatzem per la maquinària, una industria de transformació de 
productes agraris o una granja. Aquesta qualificació dona uns drets que no es poden 
limitar. 
- Sòl inadequat per a aquesta implantació.- No s’accepta.  
La major part dels paràmetres de les edificacions possibles a la zona són de caràcter tant 
objectiu com els que es donen al sòl urbà, (separació a veïns, alçada, sostre màxim) i per 
tant no es possible cap discrecionalitat, ni el planejament estableix cap zona de transició 
entre dues qualificacions. 
- Radi de 500 metres amb altres instal·lacions ramaderes.- No s’accepta.  
L’únic paràmetre que te una limitació es quan la instal·lació es ramadera, que impedeix 
altres instal·lacions ramaderes a l’entorn, però no altres construccions ni altres usos 
agrícoles. 
- Possibles restes arqueològiques.- No s’accepta.  
El POUM no preveu restes arqueològiques a la parcel·la. No obstant Aquest projecte 
passa per la Comissió Territorial d’Urbanisme en que hi es present el Departament de 
Cultura. 
- Possible contaminació acústica.- No s’accepta.  
El mapa de sensibilitat acústica no defineix els valors límits d’immissió  a les zones no 
urbanitzades en general, espais d’interès natural i zones ZEPQA (zones d’especial 
protecció de la qualitat acústica).  S’ha localitzat un únic municipi a Catalunya (El 
Papiol) que ha regulat una zona ZEPQA amb una sensibilitat de 50dB(A) de 8 a 21 i de 
45 dB(A) de 21 a 8. L’estudi presentat per promotor estableix un límit d’immissió de 40 
dB(A). 
- Subministrament d’aigua.- No s’accepta.  
Segons annex presentat es justifica que l’aigua procedirà de la Comunitat de Regants de 
l’Alt Urgell. 
- Impacte ambiental .-  Es proposa que l’execució de l’obra incorpori les recomanacions 
de mesures correctores de caràcter paisatgístic efectuades per l’ambientòleg de 
l’empresa LA LLENA.”” 
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Atès que en data 30.10.2017, l’empresa Engreixos Boviser, SCP, presenta escrit 
justificant la superfície de la parcel·la (2,5866 Ha de regadiu), per donar compliment a 
l’article VII.3.11.4 de la normativa urbanística municipal, d’acord amb les prescripcions 
indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.  
 
Vist l’informe proposta de resolució de secretaria intervenció de data 17 de novembre de 
2017, que copiat literalment, diu el següent: 
 
“”INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Assumpte: 
Aprovació inicial del projecte de construcció d’una explotació BOVINA 
D’ENGREIX I CRIA (600 caps i 230 de cria) de l’empresa ENGREIXOS 
BOVISER, SCP, situada en la partida Montalba, polígon 6 parcel·la 60, Cultiu: 
CR Cultivable regadiu, del terme municipal de Vilagrassa, amb referència 
cadastral 25306A0060006000000JI i coordenades UTM X340760 Y4610020, 
qualificat com a sòl no urbanitzable segons el POUM vigent.  
Antecedents: 
En data 06.07.2017, el Sr. Sergio Caselles Merida, actuant en nom i 
representació de l’empresa ENGREIXOS BOVISER, SCP, va presentar la 
sol·licitud d’aprovació del projecte de construcció d’una explotació BOVINA 
d’ENGREIX I CRIA (adjuntant l’Estudi d’Impacte Paisatgístic i l’assumeix de 
direcció facultativa de l’obra per tècnica competent), posteriorment va 
presentar (Annex al projecte, contracte tractament de fems Innoferti, SL, 
concessió d’aigua per la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell i justificació de 
la superfície de la parcel·la (2,5866 Ha de regadiu), per donar compliment a 
l’article VII.3.11.4 de la normativa urbanística municipal, d’acord amb les 
prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.).   
Admesa a tràmit, es va sotmetre a informació pública durant un mes 
mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en la web municipal 
i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, de data 18.07.2017, donant-
ne compte a la CTU, corresponent-li l’expedient número 2017/061075/L. 
Segons certificació que consta a l’expedient durant el període d’informació 
pública s’han presentat les al·legacions següents: 
- ***. RE 0558 de data 09.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0561 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0562 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0563 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0572 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0573 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
Consten a l’expedient els informes següents: 
- Informe favorable de la compatibilitat urbanística de l’activitat amb el règim 
urbanístic aplicable.  
- Informe favorable en matèria de distàncies (Exp. RAM2017 182) del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
- Informe favorable sobre el pla de gestió de dejeccions ramaderes LP01770  
(0014938) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
- Informe  de data 10.10.2017 en relació a les al·legacions presentades, per 
part de l’Ambientòleg, el Sr. Antoni Costa Pedrós de l’empresa La Llena 
ambiental, que accepta únicament les que fa referència a l’impacte sobre el 
paisatge.  
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- Informe de data 18.10.2017 en relació a les al·legacions presentades, per 
part de l’Arquitecte, el Sr. Joan Gangolells Feixas, que accepta únicament les 
que fa referència a l’impacte sobre el paisatge.   
Legislació aplicable: 
Normativa:  
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.  
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
- Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental.  
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. LRBRL 
- DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. TRLMRLC 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilagrassa, aprovar per la CTU en 
data 25.03.2010 (DOGC 5655, 22.06.2010). 
Fonaments de dret. 
a) El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha informat 
favorablement tant pel que fa a l’aspecte en matèria de distàncies (Exp. 
RAM2017 182), com pel que fa al pla de gestió de dejeccions ramaderes 
LP01770  (0014938), constatant que l’activitat proposada: Explotació 
BOVINA D’ENGREIX I CRIA (600 caps i 230 de cria) (424,21 URP), està 
classificada com a ANNEX III, sotmesa al règim de comunicació de la Llei 
20/2009, per la qual cosa no s’ha de sotmetre a cap tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental, d’acord amb la Llei 21/2013. 
b) La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 12.3 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es 
regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la 
Generalitat de caràcter col·legiat, es composa com a vocals, entre d’altres 
membres, d’una persona designada pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes d’informar en relació als projectes que 
es presenten per a la seva aprovació.   
c) La Llei 39/2015 estableix en el seu article 14 que les persones jurídiques 
(per exemple societats de qualsevol tipus, incloses les societats professionals, 
associacions, etc.), i també els que exerceixin una activitat professional que 
requereixi col·legiació obligatòria (com és el cas dels advocats, procuradors, 
la major part dels enginyers i enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc...), 
estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un 
procediment administratiu. Òbviament, en el cas de les persones físiques 
esmentades, només quan intervinguin precisament en l'exercici d'aquesta 
activitat professional. 
d) L’informe de l’Ambientòleg de data 10.10.2017, el Sr. Antoni Costa Pedrós 
de l’empresa La Llena ambiental, resolt totes les al·legacions presentades, 
desgranant-les una per una, adduint la normativa en que se sustenten les 
seves conclusions, acceptant parcialment, únicament, les que fan referència a 
l’impacte sobre el paisatge. 
“”INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PROJECTE 
BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ 
BOVINA AL TM DE VILAGRASSA.  
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1. ANTECEDENTS  
ENGREIXOS BOVISER SCP ha presentat a l’Ajuntament de Vilagrassa una 
sol·licitud de llicència urbanística (Exp. 37/2017) a través d’un Projecte bàsic 
i d’execució per a la construcció d’una explotació bovina al TM de Vilagrassa, 
de juny de 2017, elaborat der l’enginyera tècnica agrícola Elena Torra, a 
través de l’oficina AGROXARXA, SL. Acompanya al projecte un Estudi 
d’Impacte i Integració Paisatgística elaborat per la mateixa tècnica. El 
setembre de 2017 ha aportat un Annex al projecte que complementa 
informació en relació al subministrament d’aigua, l’impacte acústic, la 
classificació de l’activitat, l’impacte ambiental i l’impacte paisatgístic.  
L’expedient s’ha posat en coneixement a través de la seua publicació al BOP 
de Lleida núm. 138 de 18 de juliol de 2017. Dins el període d’informació 
pública s’han rebut 6 al·legacions que s’incorporen a l’expedient i a través 
d’aquest informe són objecte de consideració, pel que fa als aspectes 
ambientals i paisatgístics.  
2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE  
OBJECTE: Construir una explotació bovina amb una capacitat total de 
600 vedells d'engreix i 230 vedells de cria. En una primera fase es 
construiran dues naus de 48,18 m x12,18 m, un femer de 675 m2 i sitges de 
pinso, i en una segona fase dues naus més amb les mateixes 
característiques.  
LOCALITZACIÓ: polígon 6 parcel·la 60 de la partida Montalbà del TM de 
Vilagrassa. (X=340760; Y=4610020) de 2,5 hectàrees de superfície.  
CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT: d’acord amb la llei 20/2009 de prevenció i 
control de les activitats és una activitat de l’annex III, sotmès al règim de 
comunicació ambiental, (11.1.d Places de vacum d’engreix) en tant que no 
se superen les 600 places de vedells d’engreix ni les 500 URP. En efecte, 600 
caps de vedells d’engreix x 0,667 (equivalència URP) + 230 caps de vedells 
de cria x 0,1053 (equivalència URP) = 424,21 URP.  
Pel que fa a la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, 
l’establiment no supera els llindars establerts en l’annex II, grup 1, apartat 
f.3, pel que tampoc s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental 
simplificada.  
Altrament, en cas que l’explotació s’ubiqués en un espai de la xarxa natura 
2000, la implantació de l’activitat s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte 
ambiental simplificada, d’acord amb l’article 33 de la Llei 20/2009, i l’article 7 
de la Llei 21/2013.  
Per tant, per la seva classificació no s’ha de sotmetre a cap tràmit 
d’avaluació d’impacte ambiental.  
CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL: el planejament vigent (POUM de 
Vilagrassa) classifica l’àmbit de la parcel·la com a sòl no urbanitzable de 
protecció preventiva de valor agrícola (codi NU-PP1).  
PLANEJAMENT TERRITORIAL: Segons el Pla territorial de ponent és sòl de 
protecció preventiva.  
ESPAIS NATURALS PROTEGITS: l’àmbit no s’inclou a cap espai natural de 
la Xarxa Natura 2000 ni del PEIN, tot i que la parcel·la confronta pel nord i 
per l’oest amb l’espai Secans de Belianes-Preixana.  
TRÀMIT DE L’EXPEDIENT: requereix certificació tècnica acreditativa i Pla 
individual de gestió de les dejeccions ramaderes de l’activitat. Cal que 
el titular doni compliment a l’informe sobre la gestió de les dejeccions 
ramaderes i les condicions que li determini l’administració competent en 
relació amb la sanitat animal. Cal disposar d’un contracte amb un gestor 
autoritzat de residus per a la gestió dels residus zoosanitaris produïts 
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a l’explotació i el titular ha de disposar del contracte actualitzat per a la 
gestió dels animals morts produïts en l’explotació fins a la capacitat que 
es tramita.  
DISTÀNCIES: 2700 m respecte el nucli de Vilagrassa; 4300 m respecte 
el nucli de Preixana; 1600 m respecte una explotació porcina i 1800 respecte 
una altra explotació porcina;  
ACCESSOS: des del camí Vallmajor a través d’un camí de finques de 173 
metres de longitud.  
3. AL·LEGACIONS I CONSIDERACIONS  
I. SR. ***. (Registre d’entrada 0558090817)  
Al·legacions  
1. La parcel·la on es localitzarà l’activitat limita amb 4 parcel·les de la seua 
propietat (59, 12, 13 i 22) on hi té una explotació agrícola d’ametllers i 
oliveres.  
2. Aquestes parcel·les representen la superfície més gran que disposa la seua 
explotació familiar (més de 10 hectàrees unificades) amb varietats modernes 
i un sistema de reg de fa més de 30 anys.  
3. L’explotació projectada està a 10 metres d’una finca inclosa a la Xarxa 
Natura 2000 i considera que les naus que s’hi projecten amb una alçada de 
fins a 6,76 m afectaran l’espai protegit, trencant l’ecosistema i afectaran el 
pas amb normalitat de les aus protegides i animals salvatges en general.  
4. A les seues parcel·les hi té una zona d’esbarjo i espai per àpats amb 
familiars i amics. Amb la construcció de la granja aquest espai quedarà 
inutilitzat pel soroll i les males olors.  
5. L’explotació ramadera produirà males olors i gasos tòxics que afectaran 
també els treballs que realitza a la seua explotació.  
6. Considera que l’activitat projectada és un “macro-projecte” que suposarà 
un canvi radical en l’entorn i una afecció a la conservació mediambiental. 
Afegeix que suposarà alhora la ruïna per la seua explotació i pel seu “modus 
vivendi” atès que la seva activitat sí que està adaptada completament a la 
natura.  
Consideracions  
1. No s’accepta. L’activitat projectada s’emplaça en una parcel·la en concret 
sense afectar directament la propietat o terrenys de parcel·les veïnes.  
2. No s’accepta. L’activitat projectada s’emplaça en una parcel·la en concret 
sense afectar directament la propietat o terrenys de parcel·les veïnes.  
3. No s’accepta. L’activitat malgrat la proximitat amb un espai de la Xarxa 
Natura 2000, efectivament no s’hi troba inclosa. Els efectes sobre l’espai i els 
valors naturals no tindran caràcter directe atès el seu emplaçament precís. 
Cal tenir en compte que l’espai Secans de Belianes-Preixana té una superfície 
total de 6.505 hectàrees i un perímetre d’uns 50 quilòmetres. Els motius que 
van portar a la protecció dels espais són la conservació dels ambients 
subestèpics dels secans de la plana de Lleida, amb la fauna i la flora que 
porten associada, ja que constitueixen un conjunt de valors naturals que 
atorguen un valor afegit a aquestes terres. L’afecció de l’activitat en tot cas 
pot tenir consideració de tipus indirecte per proximitat però de magnitud 
molt baixa, per l’efecte antropització que sempre produeixen qualsevol tipus 
de construccions, activitats, instal·lacions o la presència de persones i 
vehicles.  
No es considera l’emplaçament un corredor biològic clau per al pas d’ocells o 
altres tipus de fauna. De manera que l’impacte ambiental indirecte que pot 
tenir sobre l’espai i els seus valors naturals es pot considerar relativament 
baix i compatible si l’activitat incorpora els requeriment tècnics habituals, 
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mesures correctores i mesures d’integració. D’altra banda, cal tenir en 
compte el Pla de gestió i Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge dels ENP de la Plana de Lleida estableix a la seua normativa, en 
l’article 16.3 que 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.  
4. No s’accepta. L’activitat ramadera haurà de donar compliment a la 
legislació sectorial corresponent a sorolls atenent la tipologia de sòl on es 
troba. Pel que fa a olors atenent la naturalesa de l’activitat se’n produiran 
però en qualsevol cas caldrà que el promotor atengui i realitzi una gestió 
adequada de les dejeccions d’acord amb la normativa de referència.  
5. No s’accepta. L’activitat ramadera haurà de donar compliment a la 
legislació sectorial corresponent a sorolls atenent la tipologia de sòl on es 
troba. Per les característiques de l’activitat les emissions que es generaran no 
es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual ni correspon 
establir sistemes de mesurament, control o tractament d’emissions 
atmosfèriques.  
6. No s’accepta. El projecte presentat no s’interpreta que té consideració de 
“macro-projecte”. Per una banda, determina una previsió de construcció per 
fases, que una vegada completat continua tenint consideració d’Annex III 
segons la classificació d’activitats de la llei 20/2009. Per tant, existeixen 
explotacions de dimensions majors (>500 URP) que s’inclourien dins el règim 
de llicència ambiental i si s’escau sotmeses a l’avaluació d’impacte ambiental.  
II. Sr. *** (Registre d’entrada 0561110817)  
Al·legacions  
1. És propietari de la parcel·la 58 que limita a llarg de 150 metres amb la 
parcel·la del projecte. Per arribar a la parcel·la del projecte el camí transcorre 
per la seva finca per una servitud de pas. El camí actualment té una amplada 
de 2,5 m. Considera que els camions de gran tonatge perjudicaran la finca i 
el camí de la seua propietat.  
2. A la seua finca hi té instal·lat un sistema de reg d’aspersió que amb el pas 
de camions per accedir a la granja suposarà un perjudici en el moment de 
regar.  
3. La granja produirà greuges a la seua salut perquè contínuament emetrà 
emissions tòxiques pel medi ambient.  
4. La construcció de la granja comportarà una devaluació dràstica de la seua 
propietat.  
5. La seua finca es situarà dins el radi de 500 m de bio-seguretat quedant 
així hipotecada per a usos ramaders. També considera que el projecte preveu 
una explotació de grans dimensions que no s’adequa al caràcter d’explotació 
familiar.  
6. La granja produirà un impacte paisatgístic fort a l’entorn, trencant 
l’harmonia que actualment combina el cultiu agrícola i l’aspecte silvestre.  
Consideracions  
1. No s’accepta. La condició de titularitat de les finques i les servituds de pas 
dels camins venen regulades pel codi civil i altra normativa associada. Es 
considera que el projecte s’ha adequar a les determinacions que s’hi 
estableixen, especialment pel que fa a servituds de pas, respectant els drets i 
obligacions reconeguts per totes les parts.  
2. No s’accepta. L’explotació ramadera i la seva activitat no pot generar 
afeccions ni perjudicis sobre el sistema de reg de les parcel·les veïnes.  
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3. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es 
generaran no es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, 
ni correspon establir sistemes de mesurament, control o tractament 
d’emissions atmosfèriques.  
4. No s’accepta.  
5. No s’accepta.  
6. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, 
és una activitat pròpia del sol no urbanitzable, s’acompanya del corresponent 
estudi d’impacte i integració paisatgística que l’administració competent el 
valorarà, i en qualsevol cas haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot 
cas, s’accepta parcialment en el sentit que el projecte pot incorporar millores 
addicionals relacionades amb mesures d’integració paisatgística.  
III. Sra. ***. (Registre d’entrada 0563110817)  
Al·legacions  
1. És propietària de la parcel·la 20 inclosa en el cercle de 500 m de 
bioseguretat a l’entorn del projecte de la granja.  
2. La granja emetrà emissions tòxiques al medi ambient concentrades 
sobretot a l’entorn proper com és la seua finca.  
3. La construcció de la granja comportarà una devaluació dràstica de la seua 
propietat.  
4. La seua finca es situarà dins el radi de 500 m de bio-seguretat quedant 
així hipotecada per a usos ramaders. També considera que el projecte preveu 
una explotació de grans dimensions que no s’adequa al caràcter d’explotació 
familiar.  
5. La granja produirà un impacte paisatgístic fort a l’entorn, trencant 
l’harmonia que actualment combina el cultiu agrícola i l’aspecte silvestre.  
Consideracions  
1. No s’accepta.  
2. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es 
generaran no es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, 
ni correspon establir sistemes de mesurament, control o tractament 
d’emissions atmosfèriques.  
3. No s’accepta.  
4. No s’accepta.  
5. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, 
és una activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent 
estudi d’impacte i integració paisatgística que l’administració competent el 
valorarà, i en qualsevol cas haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot 
cas, s’accepta parcialment en el sentit que el projecte pot incorporar millores 
addicionals relacionades amb mesures d’integració paisatgística.  
IV. Sra. ***. (Registre d’entrada 0562110817)  
Al·legacions  
1. És propietària de la parcel·la 62 amb cultiu de cereals que limita al nord en 
220 m amb la parcel·la objecte del projecte. Per arribar a la finca del projecte 
cal travessar 14 metres de la seva finca, i no està disposada a cedir el pas 
per a l’ús ramader que es sol·licita.  
2. La granja emetrà emissions tòxiques al medi ambient concentrades 
sobretot a l’entorn proper com és la seua finca.  
3. La construcció de la granja comportarà una devaluació dràstica de la seua 
propietat.  
4. La seua finca es situarà dins el radi de 500 m de bio-seguretat quedant 
així hipotecada per a usos ramaders. També considera que el projecte preveu 
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una explotació de grans dimensions que no s’adequa al caràcter d’explotació 
familiar.  
5. La granja produirà un impacte paisatgístic fort a l’entorn, trencant 
l’harmonia que actualment combina el cultiu agrícola i l’aspecte silvestre. La 
seva finca quedarà encaixonada entre la granja i la serra.  
Consideracions  
1. No s’accepta.  
2. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es 
generaran no es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, 
ni correspon establir sistemes de mesurament, control o tractament 
d’emissions atmosfèriques.  
3. No s’accepta.  
4. No s’accepta.  
5. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, 
és una activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent 
estudi d’impacte i integració paisatgística que l’administració competent el 
valorarà, i en qualsevol cas haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot 
cas, s’accepta parcialment en el sentit que el projecte pot incorporar millores 
addicionals relacionades amb mesures d’integració paisatgística.  
V. Sr. ***. (Registre d’entrada 0572140817)  
Al·legacions  
1. La granja es planteja en un sòl no urbanitzable especial. Limita pel costat 
nord i oest amb Xarxa Natura 2000, al costat sud a 75 m limita amb una 
zona de Protecció d’accidents geogràfics (NU-PT2 del POUM) i al costat est 
amb una explotació agrícola.  
2. La construcció de l’explotació paisatgística per la seva mida i emplaçament 
suposarà un greuge paisatgístic. Afectarà paisatgísticament l’entorn de la 
serra de Montalbà, de gran valor natural i generarà un desgavell paisatgístic.  
3. Inadequat ús de l’aigua de reg. Tradicionalment la finca ha tingut un 
caràcter de secà, tot i que el propietari l’ha donat d’alta al reg per tal de 
sol·licitar el projecte. La comunitat de regants ha fet arribar l’aigua a la zona 
per afavorí els cultius tradicionals i ara es pretén instal·lar una granja 
intensiva deslligada del medi.  
4. Granja contaminant, pel seu caràcter intensiu que contribuirà al 
rescalfament i consegüent canvi climàtic, així com una desmesurada petjada 
de carboni.  
5. Zona vulnerable per nitrats. Vilagrassa s’inclou dins la zona vulnerable de 
l’Urgell, segons el Decrets i Acords de Govern de referència. La instal·lació 
d’una nova macro-granja intensiva comportarà una nova pressió per nitrats 
en tota aquesta amplia zona, incompatible amb la legislació vigent.  
6. Emissions nocives a l’atmosfera. L’activitat provocarà emissions 
atmosfèriques producte de la descomposició de dejeccions i una 
contaminació per nitrats. Concretament es produiran olors molestes i 
tòxiques per la presència del NH3. Les olors impossibiliten la qualitat de l’aire 
adient per fer labors agrícoles a l’entorn, i afectaran els passejants i 
excursionistes que pugui venir.  
7. Entorn paisatgístic privilegiat. Considera que l’explotació produirà un fort 
impacte al paisatge en un entorn de gran valor natural com la serra de 
Montalbà on fins ara la intervenció humana ha estat gairebé nul·la.  
8. Aspecte laboral. La presència de granges intensives al municipi no 
produirà cap benefici social, ni tampoc laboral, atès que normalment només 
donen feina a un treballador de baixa qualificació i a temps parcial.  
Consideracions  
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1. No s’accepta. L’emplaçament concret de la granja està considerat sòl de 
valor agrícola, on els usos ramaders hi estan admesos. La limitació amb 
altres tipus de sòl no restringeix de per si la possibilitat de restringir usos si 
s’atén la normativa sectorial de referència.  
2. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, 
és una activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent 
estudi d’impacte i integració paisatgística que l’administració competent el 
valorarà, i en qualsevol cas haurà d’incorporar mesures d’integració.  
3. No s’accepta. El projecte s’acompanya d’un certificat de la comunitat de 
regants on s’acredita que es disposa de concessió de 4.700 
m3/hectàrees/any.  
4. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es 
generaran no es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, 
ni correspon establir sistemes de mesurament, control o tractament 
d’emissions atmosfèriques.  
5. No s’accepta. El projecte ha presentat un certificat de gestió de les 
dejeccions amb un gestor acreditat per una planta de tractaments de fems i 
subproductes en una planta de compostatge. Alhora haurà de presentar el 
corresponent Pla de dejeccions ramaderes que avaluarà les previsions i 
gestió de l’explotació i requerirà informe preceptiu de l’òrgan competent.  
6. No s’accepta. Per les característiques de l’activitat les emissions que es 
generaran no es poden considerar de tipus tòxic segons la normativa actual, 
ni correspon establir sistemes de mesurament, control o tractament 
d’emissions atmosfèriques.  
7. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, 
és una activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent 
estudi d’impacte i integració paisatgística que l’administració competent el 
valorarà, i en qualsevol cas haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot 
cas, s’accepta parcialment en el sentit que el projecte pot incorporar millores 
addicionals relacionades amb mesures d’integració paisatgística.  
8. No s’accepta.  
VI. ***,  (Registre d’entrada 0573140817)  
Al·legacions  
1. Manca el tràmit d’Avaluació d’impacte ambiental simplificada. D’acord amb 
l’article 7.2.b de la Llei 21/2013 cal realitzar el tràmit d’avaluació ambiental 
simplificada quan: b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo 
II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a 
Espacios Protegidos Red Natura 2000. Consideren que atenent el seu 
emplaçament en límit amb l’espai protegit pot afectar directa i indirectament 
la preservació d’aquest espai.  
2. Possible existència de restes arqueològiques i, consegüentment error en el 
tràmit urbanístic. La finca es troba al vessant nord i als peus del Tossal de 
Montperler. Segons descriuen en aquests tossals i al seu entorn si han 
localitzat restes d’interès arqueològic. Consideren que per criteri de 
prudència i precaució caldria haver sol·licitat un informe previ al Departament 
de Cultura i seguir el tràmit d’aprovació d’un projecte en sòl no urbanitzable 
(art. 48 del TRLU).  
3. Subministrament d’aigua. El projecte contempla el subministrament a 
través de la xarxa municipal i consideren que resten pendents obres i 
millores a la xarxa per garantir les disponibilitats. Tanmateix, si tal i com 
al·leguen altres afectats finalment s’opta per subministrament a través de la 
comunitat de regants caldrà aportar certificació que la comunitat disposa 
d’autorització de la CHE i l’ACA per realitzar subministrament a explotacions 
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ramaderes. I també, certificació administrativa que la parcel·la es troba 
inclosa a l’àrea de regadiu de la concessió establerta per les administracions 
a la “Comunitat de Regants de l’Alt Urgell”.  
4. Afecció ambiental contaminant i necessitat de llicència ambiental. La Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, regula 
els tràmits a seguir i el procediment per l’atorgament de les llicències 
ambientals i en eu annex II, s’estableix que caldrà efectuar el tràmit de 
llicència, per la implantació d’instal·lacions de cria intensiva: 11.1.d) Places 
de vacum d’engreix, amb una capacitat superior a 600 caps de bestiar. Cal 
tenir en compte que segons l’edicte d’informació pública hi haurà 600 vaques 
d’engreix i 230 de cria, aquetes últimes fetes les equivalències corresponent 
(a 0,10 URP) corresponen sumar-ne 23 a les 600, per tant és una activitat 
d’annex II susceptible de llicència ambiental.  
En aquest cas, no es té coneixement que s’hagin iniciats els tràmits de 
l’esmentada llicència; i és per això que es sol·licita informació sobre aquest 
extrem a l’ajuntament, fent constar les afectacions mediambientals 
essencials que es consideren vulnerades, reproduint les formulades per 
diferents veïns (al·legacions anteriors).  
5. Manca d’estudi d’alternatives  
El Pla Territorial parcial de ponent i la normativa urbanística estableixen la 
necessitat d’aportar un estudi d’alternatives raonable quan es vol implantar 
una activitat en sòl no urbanitzable d protecció especial. Tot i que en aquest 
cas el projecte s’ubica en sòl de protecció preventiva, el fet de trobar-se 
envoltat de sòls amb diferents nivells de protecció justifica que és raonable 
sol·licitar un estudi exhaustiu d’alternatives d’implantació d’aqueta activitat 
en d’altres sòls que tinguin molta menys afectació mediambiental i 
paisatgística.  
6. Impacte paisatgístic. El projecte suposarà un impacte negatiu per la 
qualitat de vida en un indret elevat del vessant nord del turó de Montperler. 
Cap mesura correctora podrà impedir la taca de les instal·lacions previstes, 
suposant una agressió imperdonable en un dels pocs indrets verges del 
patrimoni paisatgístic i visual. Consideren que en una llacuna topogràfica no 
s’hauria de permetre construir en una parcel·la de 2,5 hectàrees una granja 
gegantina que en el seu entorn gaudeix de diverses proteccions ambientals, 
paisatgístiques i culturals.  
Consideracions  
1. No s’accepta. Atès la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació 
ambiental, l’establiment no supera els llindars establerts en l’annex II, grup 
1, apartat f.3, pel que tampoc s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte 
ambiental simplificada. Es considera que el fet de limitar o estar en 
proximitat a l’espai natural no implica una afecció directa o indirecta atenent 
la naturalesa de l’activitat i la seua consideració d’activitat pròpia del sòl no 
urbanitzable.  
L’activitat malgrat la proximitat amb un espai de la Xarxa Natura 2000, 
efectivament no s’hi troba inclosa. Els efectes sobre l’espai i els valors 
naturals no tindran caràcter directe atès el seu emplaçament precís. Cal tenir 
en compte que l’espai Secans de Belianes-Preixana té una superfície total de 
6.505 hectàrees i un perímetre d’uns 50 quilòmetres. Els motius que van 
portar a la protecció dels espais són la conservació dels ambients subestèpics 
dels secans de la plana de Lleida, amb la fauna i la flora que porten 
associada, ja que constitueixen un conjunt de valors naturals que atorguen 
un valor afegit a aquestes terres. L’afecció de l’activitat en tot cas pot tenir 
consideració de tipus indirecte per proximitat però de magnitud molt baixa, 
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per l’efecte antropització que sempre produeixen qualsevol tipus de 
construccions, activitats, instal·lacions o la presència de persones i vehicles. 
No es considera l’emplaçament un corredor biològic clau per al pas d’ocells o 
altres tipus de fauna. De manera que l’impacte ambiental indirecte que pot 
tenir sobre l’espai i els seus valors naturals es pot considerar relativament 
baix, i compatible si l’activitat incorpora els requeriment tècnics habituals, 
mesures correctores i mesures d’integració. D’altra banda, cal tenir en 
compte el Pla de gestió i Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge dels ENP de la Plana de Lleida estableix a la seua normativa, en 
l’article 16.3 que 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.  
2. No s’accepta. Segons la informació del web de Cultura al turó de Montalbà 
s’hi troba un jaciment arqueològic. L’àmbit de l’activitat no afecta el turó. Si 
en tràmit de llicència urbanística es requereix sol·licitar informe al 
Departament de Cultura ja s’indicarà oportunament.  
3. No s’accepta. El promotor aporta certificat específic de disponibilitat 
d’aportació d’aigua per a ús de granja emès per la Comunitat General de 
Regants de l’Alt Urgell (el Canalet).  
4. No s’accepta. D’acord amb la llei 20/2009 de prevenció i control de les 
activitats és una activitat de l’annex III, sotmès al règim de comunicació 
ambiental, (11.1.d Places de vacum d’engreix) en tant que no se superen les 
600 places de vedells d’engreix ni les 500 URP. En efecte, 600 caps de 
vedells d’engreix x 0,667 (equivalència URP) + 230 caps de vedells de cria x 
0,1053 (equivalència URP) = 424,21 URP.  
5. No s’accepta. El projecte es planteja en un sòl de protecció preventiva 
d’acord amb el Pla territorial parcial de ponent. La regulació d’aquest tipus de 
sòl es preveu a l’article 2.10 de la normativa del PTPP. En el seu punt 1 es 
determina que El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions 
que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable i 
que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.  
6. S’accepta parcialment. El projecte si bé generarà un impacte paisatgístic, 
és una activitat pròpia del sòl no urbanitzable, s’acompanya del corresponent 
estudi d’impacte i integració paisatgística que l’administració competent el 
valorarà, i en qualsevol cas haurà d’incorporar mesures d’integració. En tot 
cas, s’accepta parcialment en el sentit que el projecte pot incorporar millores 
addicionals relacionades amb mesures d’integració paisatgística. 
4. CONCLUSIONS  
En relació a les al·legacions acceptades parcialment i que totes elles fan 
referència a l’impacte sobre el paisatge que l’explotació ramadera pot tenir, 
es planteja que el projecte pugui introduir millores d’integració paisatgística. 
Concretament, s’avança una proposta de mesures per tal que puguin ser 
considerades en el tràmit d’obtenció de la llicència.  
MESURES: 
a) La superfície de la parcel·la que no es destina directament a usos 
ramaders es mantindrà amb un ús preferent agrícola amb cultius de secà 
(cereals, olivers i/o ametllers). Per tant, la superfície no ocupada per naus, 
femer, accessos i zones immediates a l’activitat es mantindrà amb cultius de 
secà tal i com està actualment.  
b) A l’interior de la parcel·la, en l’entorn de les edificacions s’hi realitzaran 
plantacions en filera amb finalitats d’integració –no necessàriament 
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d’apantallament-, utilitzant espècies autòctones i adaptades a la zona com 
ametllers, olivers, alzines o lledoners.  
c) Escollir colors per les façanes i cobertes que no comportin un impacte 
visual. Optar per la gamma que suposi un contrast menor amb els colors de 
les zones arbrades, conreus i sòl (es recomana verd per les cobertes i ocre 
per les façanes)  
d) Recomanació d’introduir elements que corregeixin l’impacte visual i 
paisatgístic de les instal·lacions (sitges, dipòsit,...). Integració de les 
instal·lacions minimitzant els efectes de lluentors o abrillantament. Quan 
sigui possible es preferible utilitzar colors de tonalitats de marró-terra (ocre), 
el més semblant possible al sòl de la zona.  
e) Tanca perimetral integrada paisatgísticament. El tipus de tanca perimetral 
no serà opaca, sinó del tipus tanca cinegètica amb un màxim de 2 metres, 
que garanteixi seguretat, configuri límit i eviti l’entrada o sortida d’animals 
però que a la vegada s’integri en el paisatge.  
f) Suports de fusta tractada per a la tanca perimetral. Es proposa instal·lar 
els suports de la tanca perimetral amb pals rodons de fusta tractada.  
g) Cobriment amb terra de la fonamentació de tanca. En tot el perímetre de 
la tanca es cobrirà amb terra la fonamentació, tant dels suports com la bases 
de la malla en els lloc on n’hi hagi, per tal de millorar-ne la integració.  
h) Minimitzar o eliminar l’enllumenat exterior. Restringir i minimitzar la 
il·luminació exterior, deixant únicament aquelles mínimes làmpades 
necessàries per qüestions de seguretat. En tot cas l’enllumenat ha de complir 
els condicionants establerts per la normativa de referència en matèria de 
contaminació lluminosa (Llei 6/2001 de 31 de maig i RD 1890/2008), en 
especial la que fa referència a evitar la dispersió superior de flux per sobre 
del pla horitzontal.””  
 
Per tant, de dit informe es constata, que exceptuant les al·legacions 
relacionades amb l’impacte sobre el paisatge que s’accepten parcialment, la 
resta d’al·legacions no es poden acceptar per les raons i normativa 
degudament indicades.   
 
e) L’informe de l’Arquitecte municipal de data 18.10.2017, del Sr. Joan 
Gangolells Feixas, resolt totes les al·legacions presentades, desgranant-les 
una per una, adduint la normativa en que se sustenten les seves conclusions, 
acceptant parcialment, únicament, les que fan referència a l’impacte sobre el 
paisatge. 
“”Qüestions urbanístiques de les al·legacions presentades en contra 
de la instal·lació d’una explotació ramadera a la parcel·la 60 del 
polígon 6 de Vilagrassa, promoguda per Engreixos Boviser SCP. 
La sol·licitud de llicència d’una explotació ramadera al lloc que s’indica al 
encapçalament  ha tingut 6 al·legacions, tant de veïns limítrofes amb la 
parcel·la, com d’externs amb l’entorn d’aquesta. Tant, per què diversos 
aspectes urbanístics es repeteixen a les diferents al·legacions, com per una 
qüestió de coherència, es considera convenient una resposta conjunta. 
Les al·legacions es refereixen a que es un sòl inadequat, a la necessitat d’un 
radi de 500 metres amb altres instal·lacions ramaderes, a les possibles restes 
arqueològiques, a possible contaminació acústica, al subministrament d’aigua 
i al impacte ambiental d’una instal·lació d’aquestes dimensions. 
Primer de tot s’ha de dir que el POUM de Vilagrassa s’aprova el 2010 en 
plena vigència del Pla Territorial Parcial de Ponent, i que per raons obvies es 
recullen totes les seves prescripcions. 
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S’ignora els criteris que es van seguir per establir una franja encaixonada 
entre altres de qualificacions urbanístiques més restrictives. La qualificació 
d’aquest sector permet, a més a més de l’ús agrícola pròpiament dit, les 
construccions vinculades al ús agrícola en el que hi pot entrar un magatzem 
per la maquinària, una industria de transformació de productes agraris o una 
granja. Aquesta qualificació dona uns drets que no es poden limitar. 
- Sòl inadequat per a aquesta implantació.- No s’accepta.  
La major part dels paràmetres de les edificacions possibles a la zona són de 
caràcter tant objectiu com els que es donen al sòl urbà, (separació a veïns, 
alçada, sostre màxim) i per tant no es possible cap discrecionalitat, ni el 
planejament estableix cap zona de transició entre dues qualificacions. 
- Radi de 500 metres amb altres instal·lacions ramaderes.- No s’accepta.  
L’únic paràmetre que te una limitació es quan la instal·lació es ramadera, que 
impedeix altres instal·lacions ramaderes a l’entorn, però no altres 
construccions ni altres usos agrícoles. 
- Possibles restes arqueològiques.- No s’accepta.  
El POUM no preveu restes arqueològiques a la parcel·la. No obstant Aquest 
projecte passa per la Comissió Territorial d’Urbanisme en que hi es present el 
Departament de Cultura. 
- Possible contaminació acústica.- No s’accepta.  
El mapa de sensibilitat acústica no defineix els valors límits d’immissió  a les 
zones no urbanitzades en general, espais d’interès natural i zones ZEPQA 
(zones d’especial protecció de la qualitat acústica).  S’ha localitzat un únic 
municipi a Catalunya (El Papiol) que ha regulat una zona ZEPQA amb una 
sensibilitat de 50dB(A) de 8 a 21 i de 45 dB(A) de 21 a 8. L’estudi presentat 
per promotor estableix un límit d’immissió de 40 dB(A). 
- Subministrament d’aigua.- No s’accepta.  
Segons annex presentat es justifica que l’aigua procedirà de la Comunitat de 
Regants de l’Alt Urgell. 
- Impacte ambiental .-  Es proposa que l’execució de l’obra incorpori les 
recomanacions de mesures correctores de caràcter paisatgístic efectuades 
per l’ambientòleg de l’empresa LA LLENA.”” 
 
Per tant, de dit informe es constata, que exceptuant les al·legacions 
relacionades amb l’impacte sobre el paisatge que s’accepten parcialment, la 
resta d’al·legacions no es poden acceptar per les raons i normativa 
degudament indicades.   
 
f) La tramitació d’aquest expedient ha observat el procediment legalment 
establert als articles 47 i següents del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, articles 57 i següents del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, per tant no es pot 
adduir nul·litat de ple dret a l’empara de l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, 
per la necessitat d’avaluació ambiental, ja que, tant l’informe del 
Departament d’Agricultura, com l’informe de l’ambientòleg, constaten la no 
necessitat del mateix, per ésser una activitat inclosa en l’annex III, d’acord 
amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats i la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental. 
 
Per tant, cal desestimar aquesta al·legació, ja que no s’ha vulnerat el 
procediment administratiu. 
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Proposta de Resolució: 
 
Primer.- DESESTIMAR, d’acord amb l’informe de l’ambientòleg de data 
10.10.2017, que consta en l’apartat d) dels fonaments de dret, el qual es 
dona per reproduït; l’informe de l’arquitecte municipal de data 18.10.2017, 
que consta en l’apartat e) dels fonaments de dret, el qual es dona per 
reproduït; l’indicat en l’apartat f) dels fonaments de dret i els informes en 
matèria de distàncies (Exp. RAM2017 182) i sobre el pla de gestió de 
dejeccions ramaderes LP01770  (0014938) del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, que consten en l’apartat a) dels fonaments 
de dret, així com de l’assenyalat en l’apartat b) dels fonaments de dret, les 
al·legacions presentades en el tràmit d’exposició pública del projecte de 
construcció d’una explotació BOVINA d’ENGREIX I CRIA (600 caps i 230 de 
cria) de l’empresa ENGREIXOS BOVISER, SCP, situada en la partida 
Montalba, polígon 6 parcel·la 60, Cultiu: CR Cultivable regadiu, del terme 
municipal de Vilagrassa, amb referència cadastral 25306A0060006000000JI i 
coordenades UTM X340760 Y4610020, qualificat com a sòl no urbanitzable 
segons el POUM vigent. 
Al·legacions presentades: 
- ***. RE 0558 de data 09.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0561 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0562 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0563 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0572 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0573 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
Segon.- ESTIMAR parcialment, d’acord amb els informes de l’ambientòleg 
de data 10.10.2017, que consta en l’apartat d) dels fonaments de dret i de 
l’arquitecte municipal de data 18.10.2017, que consta en l’apartat e) dels 
fonaments de dret,  les al·legacions que fan referència a l’impacte sobre el 
paisatge que l’explotació ramadera pot tenir, fixant a l’activitat el compliment 
de les mesures següents: 
MESURES: 
a) La superfície de la parcel·la que no es destina directament a usos 
ramaders es mantindrà amb un ús preferent agrícola amb cultius de secà 
(cereals, olivers i/o ametllers). Per tant, la superfície no ocupada per naus, 
femer, accessos i zones immediates a l’activitat es mantindrà amb cultius de 
secà tal i com està actualment.  
b) A l’interior de la parcel·la, en l’entorn de les edificacions s’hi realitzaran 
plantacions en filera amb finalitats d’integració –no necessàriament 
d’apantallament-, utilitzant espècies autòctones i adaptades a la zona com 
ametllers, olivers, alzines o lledoners.  
c) Escollir colors per les façanes i cobertes que no comportin un impacte 
visual. Optar per la gamma que suposi un contrast menor amb els colors de 
les zones arbrades, conreus i sòl (es recomana verd per les cobertes i ocre 
per les façanes)  
d) Recomanació d’introduir elements que corregeixin l’impacte visual i 
paisatgístic de les instal·lacions (sitges, dipòsit,...). Integració de les 
instal·lacions minimitzant els efectes de lluentors o abrillantament. Quan 
sigui possible es preferible utilitzar colors de tonalitats de marró-terra (ocre), 
el més semblant possible al sòl de la zona.  
e) Tanca perimetral integrada paisatgísticament. El tipus de tanca perimetral 
no serà opaca, sinó del tipus tanca cinegètica amb un màxim de 2 metres, 
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que garanteixi seguretat, configuri límit i eviti l’entrada o sortida d’animals 
però que a la vegada s’integri en el paisatge.  
f) Suports de fusta tractada per a la tanca perimetral. Es proposa instal·lar 
els suports de la tanca perimetral amb pals rodons de fusta tractada.  
g) Cobriment amb terra de la fonamentació de tanca. En tot el perímetre de 
la tanca es cobrirà amb terra la fonamentació, tant dels suports com la bases 
de la malla en els lloc on n’hi hagi, per tal de millorar-ne la integració.  
h) Minimitzar o eliminar l’enllumenat exterior. Restringir i minimitzar la 
il·luminació exterior, deixant únicament aquelles mínimes làmpades 
necessàries per qüestions de seguretat. En tot cas l’enllumenat ha de complir 
els condicionants establerts per la normativa de referència en matèria de 
contaminació lluminosa (Llei 6/2001 de 31 de maig i RD 1890/2008), en 
especial la que fa referència a evitar la dispersió superior de flux per sobre 
del pla horitzontal.” 
Tercer.- Aprovar inicialment el projecte presentat pel Sr. Sergio Caselles 
Merida, actuant en nom i representació de l’empresa ENGREIXOS BOVISER, 
SCP, per a la construcció d’una explotació BOVINA d’ENGREIX I CRIA, situat 
en la partida Montalba, polígon 6 parcel·la 60, Cultiu: CR Cultivable regadiu, 
del terme municipal de Vilagrassa, amb referència cadastral 
25306A0060006000000JI i coordenades UTM X340760 Y4610020, qualificat 
com a sòl no urbanitzable segons el POUM vigent.  
Quart.- L’activitat haurà de donar compliment a les prescripcions fixades en 
els informes en matèria de distàncies (Exp. RAM2017 182) i en el de pla de 
gestió de dejeccions ramaderes LP01770  (0014938) del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Cinquè.- Trametre el projecte esmentat, així com una còpia completa de 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè l’aprovi 
definitivament, si escau. 
Sisè.- Pel tràmit d’atorgament de la llicència urbanística municipal, si escau, 
sol·licitar informes als organismes amb competències sectorials, mitjançant la 
plataforma de l’EACAT. 
Setè.- Notificar el present acord al promotor de l’expedient, pel seu 
coneixement i als efectes procedents. 
Vuitè.- Comunicar al titular de l’al·legació ***. RE 0573 de data 14.08.2017, 
que, com a persona jurídica, està obligada a relacionar-se amb les 
administracions públiques a través de mitjans electrònics, d’acord amb 
l’assenyalat en l’apartat c) dels fonaments de dret.   
Novè.- Notificar el present acord als titulars de les al·legacions presentades: 
- ***. RE 0558 de data 09.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0561 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0562 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0563 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0572 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0573 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
Fent-los avinent, que contra el present acord, per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus 
de recurs. 
Desè.-  S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la 
tramitació administrativa i de les comunicacions objecte del present 
expedient.   
Onzè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords.”” 
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D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 57 i següents del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, a proposta del Regidor d’Urbanisme, el Sr. Oscar Abascal i Abascal, 
l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels 
set legalment el componen, acorda: 
 
Primer.- DESESTIMAR, d’acord amb l’informe de l’ambientòleg de data 10.10.2017, 
que consta en l’apartat d) dels fonaments de dret, el qual es dona per reproduït; l’informe 
de l’arquitecte municipal de data 18.10.2017, que consta en l’apartat e) dels fonaments de 
dret, el qual es dona per reproduït; l’indicat en l’apartat f) dels fonaments de dret i els 
informes en matèria de distàncies (Exp. RAM2017 182) i sobre el pla de gestió de 
dejeccions ramaderes LP01770  (0014938) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, que consten en l’apartat a) dels fonaments de dret, així com de 
l’assenyalat en l’apartat b) dels fonaments de dret, les al·legacions (*) presentades en el 
tràmit d’exposició pública del projecte de construcció d’una explotació BOVINA 
d’ENGREIX I CRIA (600 caps i 230 de cria) de l’empresa ENGREIXOS BOVISER, 
SCP, situada en la partida Montalba, polígon 6 parcel·la 60, Cultiu: CR Cultivable 
regadiu, del terme municipal de Vilagrassa, amb referència cadastral 
25306A0060006000000JI i coordenades UTM X340760 Y4610020, qualificat com a sòl 
no urbanitzable segons el POUM vigent. 
(*) Al·legacions presentades: 
- ***. RE 0558 de data 09.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0561 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0562 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0563 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0572 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0573 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
Segon.- ESTIMAR parcialment, d’acord amb els informes de l’ambientòleg de data 
10.10.2017, que consta en l’apartat d) dels fonaments de dret i de l’arquitecte municipal 
de data 18.10.2017, que consta en l’apartat e) dels fonaments de dret,  les al·legacions que 
fan referència a l’impacte sobre el paisatge que l’explotació ramadera pot tenir, fixant a 
l’activitat el compliment de les mesures següents: 
MESURES: 
a) La superfície de la parcel·la que no es destina directament a usos ramaders es 
mantindrà amb un ús preferent agrícola amb cultius de secà (cereals, olivers i/o 
ametllers). Per tant, la superfície no ocupada per naus, femer, accessos i zones 
immediates a l’activitat es mantindrà amb cultius de secà tal i com està actualment.  
b) A l’interior de la parcel·la, en l’entorn de les edificacions s’hi realitzaran plantacions 
en filera amb finalitats d’integració –no necessàriament d’apantallament-, utilitzant 
espècies autòctones i adaptades a la zona com ametllers, olivers, alzines o lledoners.  
c) Escollir colors per les façanes i cobertes que no comportin un impacte visual. Optar 
per la gamma que suposi un contrast menor amb els colors de les zones arbrades, 
conreus i sòl (es recomana verd per les cobertes i ocre per les façanes)  
d) Recomanació d’introduir elements que corregeixin l’impacte visual i paisatgístic de 
les instal·lacions (sitges, dipòsit,...). Integració de les instal·lacions minimitzant els 
efectes de lluentors o abrillantament. Quan sigui possible es preferible utilitzar colors de 
tonalitats de marró-terra (ocre), el més semblant possible al sòl de la zona.  
e) Tanca perimetral integrada paisatgísticament. El tipus de tanca perimetral no serà 
opaca, sinó del tipus tanca cinegètica amb un màxim de 2 metres, que garanteixi 
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seguretat, configuri límit i eviti l’entrada o sortida d’animals però que a la vegada 
s’integri en el paisatge.  
f) Suports de fusta tractada per a la tanca perimetral. Es proposa instal·lar els suports de 
la tanca perimetral amb pals rodons de fusta tractada.  
g) Cobriment amb terra de la fonamentació de tanca. En tot el perímetre de la tanca es 
cobrirà amb terra la fonamentació, tant dels suports com la bases de la malla en els lloc 
on n’hi hagi, per tal de millorar-ne la integració.  
h) Minimitzar o eliminar l’enllumenat exterior. Restringir i minimitzar la il·luminació 
exterior, deixant únicament aquelles mínimes làmpades necessàries per qüestions de 
seguretat. En tot cas l’enllumenat ha de complir els condicionants establerts per la 
normativa de referència en matèria de contaminació lluminosa (Llei 6/2001 de 31 de 
maig i RD 1890/2008), en especial la que fa referència a evitar la dispersió superior de 
flux per sobre del pla horitzontal.” 
Tercer.- Aprovar inicialment el projecte presentat pel Sr. Sergio Caselles Merida, actuant 
en nom i representació de l’empresa ENGREIXOS BOVISER, SCP, per a la construcció 
d’una explotació BOVINA d’ENGREIX I CRIA, situat en la partida Montalba, polígon 6 
parcel·la 60, Cultiu: CR Cultivable regadiu, del terme municipal de Vilagrassa, amb 
referència cadastral 25306A0060006000000JI i coordenades UTM X340760 Y4610020, 
qualificat com a sòl no urbanitzable segons el POUM vigent.  
Quart.- L’activitat haurà de donar compliment a les prescripcions fixades en els informes 
en matèria de distàncies (Exp. RAM2017 182) i en el de pla de gestió de dejeccions 
ramaderes LP01770  (0014938) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 
Cinquè.- Trametre el projecte esmentat, així com una còpia completa de l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme perquè l’aprovi definitivament, si escau. 
Sisè.- Pel tràmit d’atorgament de la llicència urbanística municipal, si escau, sol·licitar 
informes als organismes amb competències sectorials, mitjançant la plataforma de 
l’EACAT. 
Setè.-Notificar el present acord al promotor de l’expedient, pel seu coneixement i als 
efectes procedents. 
Vuitè.-Comunicar al titular de l’al·legació ***. RE 0573 de data 14.08.2017, que, com a 
persona jurídica, està obligada a relacionar-se amb les administracions públiques a través 
de mitjans electrònics, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat c) dels fonaments de dret.   
Novè.-Notificar el present acord als titulars de les al·legacions presentades: 
- ***. RE 0558 de data 09.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0561 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0562 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0563 de data 11.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0572 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
- ***. RE 0573 de data 14.08.2017. Diversos aspectes 
Fent-los avinent, que contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
Desè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.   
Onzè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
14/5- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
Mocions.- 
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No se n’ha presentat cap. 
 
Resolucions.-  
Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. secretari dóna compte al Ple de la Corporació de la relació 
de Decrets dictats per l’Alcaldia des del dia 26 de juny de 2017, fins a la data d’avui, del 
núm. 104 al 208 del 2017, els quals es troben a disposició dels membres del Consistori a 
Secretaria. L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.  
 
Precs i preguntes.-  
 
Precs:  
Obert el torn de precs, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix. 
 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del 
mateix. 
 
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i cinquanta-vuit minuts, i no havent-hi més 
assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén 
la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas, 
que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari acctal. que en dono fe. 


