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A.1.     Introducció, objecte i antecedents  

A.1.1.    Dades bàsiques 

 
El marc territorial sobre el que es disposa aquest document és el nucli de Camarasa, del terme 
municipal de Camarasa, comarca de la Noguera, província de Lleida. 
 
La present documentació configura el Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per 
a la legalització de les instal·lacions del Club Tennis Balaguer, en el T.M. de Camarasa, el qual 
s’ha redactat amb l’objectiu fonamental d’abastar i regular les actuals instal·lacions del Club 
existents, determinant les mesures necessàries que garanteixin la seva total adequació a la 
legalitat vigent. 
 
La iniciativa de la redacció del present document és privada, essent-ne el promotor la empresa 
Club Tennis Balaguer, que respon a les següents dades:  

Club Tennis Balaguer 
N.I.F. G-25020082 
Carretera del Doll, Km. 5 
25613 - Camarasa 
Telèfon: 973.292.083 
e-mail: club@tennisbalaguer.com 

 
La redacció del present Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la legalització 
de les instal·lacions del Club Tennis Balaguer, en el T.M. de Camarasa (la Noguera, Lleida), es a 
instància del mateix promotor i realitzada per part de MAlab Enginyeria S.L.P.U., que respon 
amb el NIF. B-25712225, i amb domicili social a “Casa Florensa”, carrer Baixada de la Trinitat, 
núm. 1, 4rt 3a, de Lleida (25007), i inscrita al Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.   
 
Signa el present document l’Enginyera Agrònoma Lourdes Cirera Plancheria, col·legiada núm. 
1276 pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, juntament amb l’Arquitecta Tècnica 
Núria Farreny Gasol, col·legiada núm. 505 pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Lleida.  E-mail:  lourdes@malab-enginyeria.cat              n.farreny@caatlleida.net 
 
Les característiques principals de les actuals instal·lacions del Club són: 

Modalitat: Club de Tennis i pàdel                          Ús: Esportiu col·lectiu i lúdic 
Capacitat de socis club de Tennis Balaguer:  350 socis formals 
 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure Unitats Superfície 

Pistes de tennis de terra batuda 7 4.536,00 m2 

Pistes de tennis Greenset 2 1.296,00 m2 

Pistes de pàdel 4 800,00 m2 

Pista de frontó de dos parets 1 288,00 m2 

Pista de futbol sala de gespa artificial 1 648,00 m2 

Pista poliesportiva / bàsquet a l’aire lliure 1 648,00 m2 

Espais de petanca i bitlles 1 35,50 m2 

Vas piscina gran 1 325,00 m2 

Vas piscina petita 1 25,00 m2 

Total instal·lacions esportives a l’aire lliure 8.601,50 m2 
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Superfície total Club 27.001,15 m2 

Superfície construïda edificacions 1.262,15 m2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
L’administració actuant és l’Ajuntament de Camarasa (Noguera, Lleida): 

Plaça Major, núm. 1 
25613 – Camarasa 
Telèfon: 973.420.009   //   e-mail: ajuntament@camarasa.cat  

Local social 

Pistes de tennis de terra batuda 

Pistes de tennis de greenset i pàdel 

Camp futbol gespa artificial, i pista 
poliesportiva  

Recinte de les piscines 



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 6 de 66 
 

A.1.2.     Situació i àmbit del PAE 

 
El terme municipal de Camarasa, està situat al centre de la comarca de la Noguera, flanquejat 
per l’embassament homònim i el de Sant Llorenç de Montgai.  S’emplaça a la zona de contacte 
entre la depressió Central i els Prepirineus. El Segre travessa el seu territori i forma el congost 
de Camarasa, entre la serra Carbonera i la de Mont-roig (al límit nord on hi ha el pantà de 
Camarasa); al centre del municipi es troba la serra Negra (al voltant dels 600 metres) i al sud del 
terme forma el pantà de Llorenç de Montgai, al costat de la serra Blanca.  
 
La comarca de la Noguera, històricament anomenada Urgell Mitjà, és una comarca de les Terres 
de Ponent que ocupa la part central de la Ribera del Segre.  El riu Segre l’entravessa i n’esdevé 
l’element central i cohesionador.  
 
La Noguera compta amb una superfície total de 1.784,06 quilòmetres quadrats, que la 
converteix en la comarca amb més extensió dels Països Catalans. El municipi de Camarasa, que 
ocupa la part central de la comarca, té una extensió de 157 km² i és un territori d’origen 
celta establert com a punt estratègic en la cruïlla de fronteres entre les zones d’Urgell, Pallars i 
Àger.  
 
La població total del municipi és de 817 habitants (any 2019). 
 
El clima és mediterrani continental, amb influències de les muntanyes properes. El nivell màxim 
de precipitacions es registra a la tardor i a la primavera, i el mínim, a l’hivern, si bé a la zona del 
Prepirineu els hiverns acostumen a ser més plujosos. Els estius són, en general, bastant 
calorosos, mentre que els hiverns són freds i presenten boires freqüents, principalment al curs 
del riu Segre i les valls laterals. 
 
El seu patrimoni natural destaca en igual mesura que el també notable patrimoni cultural. 
Aquest inclou des de vestigis arqueològics del paleolític (la balma del Pantà i la cova del Tabac, 
que pel valor de les seves pintures rupestres han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO) fins a llegats arquitectònics que abasten èpoques romanes, visigòtiques, àrabs, 
medievals i, naturalment, contemporànies. 
 
El patrimoni arqueològic de Camarasa el formen un conjunt de troballes que abasten des del 
paleolític (cova dels Bous) fins a l’edat del ferro (als vessants de la muntanya de Monteró), 
passant pel neolític. 
 
El patrimoni arquitectònic de Camarasa ens brinda més petjades emblemàtiques. El poblat iber 
de Monteró, la necròpolis visigòtica de Palous i el castell d’origen islàmic de Sant Llorenç de 
Montgai són alguns dels elements més antics i més ben conservats. 
 
De l’època medieval resten edificis com la baronia de Sant Oïsme (al nucli del mateix nom), 
el castell de la Maçana, o l’església i el poblat de Sant Llorenç de Montgai. Acompanyen a 
aquestes edificacions ponts, pous i altres restes urbanes de gran valor. 
 
De l’època contemporània destaquen, per la voluminositat i la rellevància que han tingut per al 
desenvolupament del municipi, les centrals hidroelèctriques i les preses dels embassaments de 
Camarasa i Sant Llorenç de Montgai. 
 
També són destacables altres construccions vinculades a la indústria, com la Teuleria, els forns 
de guix i de calç o la Salina. 
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La finca on es troben les instal·lacions del Club Tennis Balaguer es correspon amb la parcel·la 
urbana, amb ús esportiu, de referència cadastral privada 001200100CG23C0001OB, pertanyent 
al T.M. de Camarasa:  
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L’àmbit del present projecte d’actuació específica consta d’una superfície cadastral de 28.843 
m2, i una superfície construïda real de 1.262,15 m2.  
 
Els terrenys que constitueixen el PAE es troben classificats com a sòl no urbanitzable dins del 
terme municipal de Camarasa, i qualificats com a Sòl No Urbanitzable Ordinari (Clau 7) pel Text 
refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Camarasa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: RPUC  

 
L’ús principal del Club de Tennis Balaguer, és l’ús esportiu, on actualment hi trobem les següents 
instal·lacions esportives:  9 pistes de tennis (de les quals 7 son de terra batuda i 2 són de 
Greenset), 4 pistes de pàdel, una pista de frontó, un camp de futbol de gespa artificial, una pista 
poliesportiva-bàsquet, un espai de petanca i bitlles i dues piscines. Complementa les edificacions 
del Club, el club social (bar-restaurant, local social, els vestidors), l’edifici de gimnàs – oficines, i 
un magatzem per a diferents usos. Com a  instal·lacions annexes, destaquem els dos dipòsits 
d’aigua, la caseta de les bombes i l’estació de tractament de la piscina. 
 
S’accedeix a les instal·lacions del Club des del km 36+700, aproximadament,  de la carretera C-
13, Eix del Pallars.  
 

 
Font: ICGC Vissir 
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A.1.3.     Justificació específica de l’actuació, de la conveniència i  oportunitat 

 
El present projecte té per objecte la redacció i tramitació dels documents tècnics necessaris que 
han de permetre la legalització d’aquelles construccions i instal·lacions que formen part de  
l’àmbit del Club Tennis Balaguer.  
 
El Club Tennis Balaguer consta, entre d’altres, d’una llicència de data 26 de febrer de 1.987, per 
part de l’Ajuntament de Camarasa, per a la construcció de vestidors i local social a les seves 
instal·lacions situades a la Carretera del Doll, Km. 5, partida Coll la Mola.  
 
Aquesta llicència municipal ens verifica que l’ús del Club es troba legalment implantat en Sòl No 
Urbanitzable, doncs no es tracta d’un Club de Tennis de nova implantació.  
 
El Club esportiu no té intenció de créixer i augmentar la superfície de les instal·lacions.  
 
Les condicions específiques de l’activitat esportiva que s’hi desenvolupa, tennis, pàdel i natació,  
té nivells molt baixos d’ocupació i la seva implantació és molt respectuosa amb els valors 
ambientals i paisatgístics de l’entorn.   
 
 

A.1.4.    Marc legal 

 
El present projecte d’actuació específica, al municipi de Camarasa, s’ha redactat i s’ha d’executar 
d’acord amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística següent: 

 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que se aprova el Text Refós de la Llei del 
Sòl i Rehabilitació urbana (Publicat al BOE de 31 d’octubre de 2015). 

 Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la 
Llei del Sòl. 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 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 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic. 

 Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida).  

 Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Text refós articulat de les Normes subsidiàries planejament de Camarasa 

 Llei , de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres. 

 DL 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres 
de Catalunya. 

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

 Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. 

 DL 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 
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A.1.5.    Antecedents - Informe de l’Ajuntament de Camarasa  

 
L’Ajuntament de Camarasa en data 21 de juliol de 2021, respon a la sol·licitud del Club de Tennis 
Balaguer per a la construcció d’una nova pista de pàdel (expedient 96/2021). En aquesta 
resposta, expressen que segons consulta i resposta dels Serveis Tècnics d’Urbanisme de Lleida, 
caldrà dur a terme la legalització de totes les construccions que formen part de la instal·lació 
esportiva i que havien estat executades sense la corresponen llicencia municipal d’obres, tot 
això segons l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme d’aprovació de projectes 
d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
Així doncs, diuen que caldrà presentar un Projecte i Estudi d’impacte i Integració Paisatgística, 
on es descrigui de les instal·lacions existents, amb els plànols on hi constin les construccions que 
estarien legalment implantades perquè disposen de llicència i les que no en tenen i que caldrà 
legalitzar en aquest tràmit, on també s’inclourà la darrera pista de pàdel executada.  
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A.1.6.    Evolució històrica i llicències atorgades 

 
La descripció de l’evolució històrica del Club Tennis Balaguer és la següent: 
 
o 1929-1930... S’inicia la pràctica del tennis a Balaguer, en un antic magatzem del carrer 

Tàrrega, a prop de l’estació de ferrocarril.  
o 1931-1932... Es disputen els primers partits oficials contra el Club Tennis Lleida, Bellpuig, 

Cervera. 
o 1932-1935... El Club Tennis Balaguer participa en el primer Campionat Provincial de les Terres 

de Lleida. 
 

 
 
o 1935-1939... Es construeix una pista a prop del riu Segre, propera a la Rosaleda i una altra on 

actualment hi ha l’Església del Sagrat Cor. 
o 1940... En Pau Cabeceran habilita una pista de terra batuda al seu jardí. 
o 1943... El Club Tennis Balaguer es converteix en el primer federat de la província de Lleida i 

es nomena president Lluís Clavera. 
o 1950-1960... Es popularitza el tennis i s’arriben a federar un nombre considerable de 

jugadors, que fan que el Club Tennis Balaguer sigui finalista dels campionats de Catalunya 
per equips. 

o 1975... S’inicia la construcció de les actuals instal·lacions del Club. 
o 1987... S’inaugura el local social. 
o 1991... S’inaugura la pista central. 
o 1994... S’organitza el primer Torneig Internacional Masculí i es crea l’Escola Municipal de 

Tennis. 
o 2003... Es construeixen dues pistes Greenset. 
o 2005... El Club compleix el seu 75è aniversari. 
o 2012... El club té 3 pistes de pàdel. 
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Les Llicències atorgades per part de l’Ajuntament de Camarasa al Club Tennis són (veure annex 
llicències):  
 

 3 de setembre de 1.981...Autorització per part de l’Ajuntament de Camarasa en sessió de 
data 30 de juliol de 1.981, de construcció de magatzem, varis usos, en la partida Coll la Mola 
de Camarasa.  

 
 2 de juny de 1.982...Autorització de l’Ajuntament Camarasa pel pas de canalització d’aigua 

pel comunal existent a la vora del Club. 
 
 26 de febrer de 1.987...Autorització al Club Tennis de Balaguer, per part de l’Ajuntament de 

Camarasa, en sessió de data 26 de febrer de 1.987,  per a la construcció de vestidors i local 
social a les instal·lacions situades a la Carretera del Doll, Km. 5, partida Coll la Mola. 

 
 13 de novembre de 1.987...Autorització al Club Tennis Balaguer signada pel  President de la 

Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell, a derivar la llera de reg dependent de A-
Sió den. Reg de Palous, per a destinar-la a  abastir la seu social del Club ubicada en la finca 
núm. 156 del plànol parcel·lari de la partida Palous, T.M. de Camarasa.  

 
 16 de març de 1.993...Autorització al Club Tennis de Balaguer, per part de l’Ajuntament de 

Camarasa, en sessió de data 16 de març de 1.993,  per a la construcció de dos pistes de Tennis 
i la il·luminació de la Pista Central a les instal·lacions situades a la Carretera del Doll, Km. 5, 
partida Coll la Mola. 

 

 
 
 16 de març de 1.993...Llicència d’obres al Club Tennis de Balaguer, per la construcció d’una 

pista de terra batuda. 
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 6 d’abril de 1994...Llicència d’obres al Club Tennis Balaguer per a la legalització de l’activitat 
de local social, pistes de tennis i vestidors, situat a la carretera C-147, Km.5 i condicionada al 
compliment de les condicions generals i especials que s’assenyalen. 

 
 1 de març del 2000....Llicència d’obres per l’arranjament de la piscina del Club Tennis 

Balaguer. 
 
 5 de febrer de 2.014...Resolució mitjançant Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Camarasa 

d’Autorització d’inscripció al registre municipal d’empreses alimentàries de Camarasa a 
l’activitat bar-restaurant del Club de Tennis Balaguer, als afores carretera C-13 de Camarasa. 

 
Número de registre de l’activitat 25062-11-02-0-6-00011. 

 
 16 de juliol de 2.015...... L’Ajuntament de Camarasa atorga llicència municipal d’obres al Sr. 

Josep Maria Segovia per a la reparació de la pista de tennis núm. 3 de terra batuda, de 18 x 
36 m, del Club de tennis Balaguer.   

 
 

A.1.7.    Evolució de l’àmbit mitjançant ortofotografies 

 
L’evolució de l’àmbit del Club Tennis Balaguer mitjançant ortofotografies al llarg del temps, 
extretes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC Vissir v.3.35) és la següent:  
 

 Any 1987: S’observa l’existència de l’edifici principal (on hi ha els vestidors, juntament amb 
el bar social del Club), amb llicència municipal d’obres atorgada del mateix any 1.987. El 
magatzem (amb llicència atorgada el 1.981), i el frontó. També observem 6 pistes de tennis 
(4 de terra batuda, i 2 de greenset), i la piscina. 
 

 
 

 Any 1997: S’observa la incorporació de tres pistes més de tennis, dues de terra batuda al 
costat de les quatre ja existents i una altra al centre est del Club, destinada a competicions, 
rodejada d’arbres, el que li raporta un entorn privilegiat. Aquestes van ser autoritzades l’any 
1993, però no es disposa imatges aèries d’aquests any. 
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 Any 2005: Les instal·lacions s’amplien amb l’adquisició de la parcel·la veïna, on s’observa la 
incorporació de dues pistes de tennis Greenset a l’extrem oest  del Club. Configurant un total 
d’onze pistes de tennis.  

 

 
 

 Any 2010:  Es nota el bon manteniment del Club. Li incorporen una porxada per aparcament 
de vehicles a l’extrem sud-oest del Club.  
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 Any 2015: S’observa el bon manteniment de les zones verdes del Club i la incorporació de 
tres pistes de pàdel a l’extrem oest del Club. S’inicia la construcció d’aquestes a l’any 2012. 
També s’observen els treballs de restauració de la tercera pista de tennis de terra batuda.  

 

 
 

Ens consta que l’Ajuntament de Camarasa atorga, en data 16 de juliol de 2.015, llicència 
municipal d’obres al Sr. Josep Maria Segovia per a la reparació de la pista de tennis núm. 3 
de terra batuda, de 18 x 36 m, del Club de tennis Balaguer.   

 
 

 Any 2021: S’incorpora una nova vista de pàdel al costat de les altres tres, i es reforma la pista 
Central existent. 
 

 
 
 
 

  



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 16 de 66 
 

A. Memòria informativa i justificativa 

A.2.      Fonaments jurídics per a la formulació del projecte d’actuació 
específica 

A.2.1.   Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’Urbanisme,           
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer  

 

El present Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable del Club Tennis Balaguer es troba 
ubicat a la parcel·la que respon a la referència cadastral 001200100CG23C0001OB del T.M. de 
Camarasa (la Noguera, Lleida), pretén donar compliment a les prescripcions legals derivades de 
l’aplicació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament que la desplega, el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i a la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres. 
 
Degut a que l’objecte del projecte és la legalització de les instal·lacions esportives del Club Tennis 
Balaguer, es correspon a un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. Els articles 
més destacables al respecte son: 
 
L’article 47 del TRLUC determina que els propietaris de Sòl No Urbanitzable tenen el dret d’ús, 
gaudi i de disposició de llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre 
sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins els 
límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la 
legislació que sigui aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl. 
 
En aquest sentit en el seu punt 4, es preveu que el Sòl No Urbanitzable pot ésser objecte 
d’actuacions específiques pera destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès públic: 
 
Article 47.4     Règim d’ús del Sòl No Urbanitzable 
El Sòl No Urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, són d'interès públic: 
 
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo 

que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles 
per a l'ús de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 
c) Les infraestructures d'accessibilitat. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 

infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, 
d'abastament i subministrament d'aigua i de sanejament, el tractament de residus, la 
producció d'energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals 
d'interès públic. 

 
D’acord amb allò que estableix l’article 47.4 del RLUC, relatiu a les actuacions específiques 
d’interès públic en Sòl No Urbanitzable, correspon a la persona interessada promoure 
l’aprovació del projecte corresponent d’acord amb el procediment previst a l’article 48 del 
TRLUC.  
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El present projecte per a la legalització d’una activitat esportiva relacionada amb el Club Tennis 
de Balaguer, s’acull al tipus d’activitat descrita al punt a) de l’article 47.4 del text refós de la LUC.  
 
La redacció del present document permetrà garantirà aquesta legalització i garantirà que la 
implantació s’adeqüi a la normativa territorial, municipal i ambiental existent gràcies al control 
necessari de les administracions. 
 
A continuació mostrem els articles que afecten al Règim d’ús del sòl no urbanitzable: 
 
Article 47.   Règim d'ús del sòl no urbanitzable 
 
1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de 

disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota 
els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els 
límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per 
la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de 
sòl. 
 

2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. 
 

3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar 

per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer 

instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar 
i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu. 

 
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament 
urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; 
a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de 
turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a 
equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler 
ha d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de 
places. Les construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i 
rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. 
 
En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser 
compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu. 
 
4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 

activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A 
aquest efecte, són d'interès públic: 
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i 

d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l'ús de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans 
c) Les infraestructures d'accessibilitat. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 

telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de 
subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i subministrament d'aigua i de 
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sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic. 

 

5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 
ha de justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de 
protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de 
riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini 
públic. Així mateix, les actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera 
significativa la permeabilitat del sòl ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat 
territorial. 

 
6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, 

només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les 
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 
a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, 

d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies 
d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen 
les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, 
sempre que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si 
es duen a terme al lloc d'origen. 

b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones 
treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una 
de les activitats d'explotació a què fa referència la lletra a. 

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la 
xarxa viària. 

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 

e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, 
que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 
g) Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les 

construccions a què fan referència les lletres a i b de l’apartat 3, que exigeixen la 
tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

 
7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la 

preservació d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima 
integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la 
persona propietària els deures següents: 
a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva 

massa vegetal en l'estat legalment exigible o per restaurar aquest estat, en els 
termes previstos en la normativa que sigui aplicable. 

b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la 
construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració 
competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació 
al domini públic, quan n'hagin de formar part. 

c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per donar 
compliment a la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació 
del projecte, respecte a l'obtenció de subministraments, assoliment de nivells de 
sanejament adequats o altres serveis. 

d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial 
o l'acord d'aprovació del projecte per tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris i 
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l'afectació greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i 
llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats 
justificades. 

 

8. L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està 
subjecta, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment 
que estableixen els dits preceptes. 

8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment 
implantat. 
 

9. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que el pla 
d'ordenació urbanística municipal protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en 
transformin la destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits 
valors i l'assoliment de les dites finalitats. 

 
Article 48.  Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic 
en sòl no urbanitzable: 
1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 47.4, 

si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació 
pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions 
com, si s'escau, el pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han d'incloure la 
documentació següent: 
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 

l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial. 
b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de 

cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat. 
d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès 

en un pla sectorial agrari. 
e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, 

zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació 
vigent, o masses d'aigua en mal estat o en risc d'estar-ho. 

f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 
 

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament i 
l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que 
l'ha d'adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En 
tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la 
degradació i la fragmentació d'espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de 
llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat del 
paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les 
quals s'ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que 
estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 87. L'avaluació d'impacte ambiental es tramita 
d'acord amb la legislació sectorial específica, quan és preceptiva. 
 

3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no incloses 
en un pla especial urbanístic és un requisit per a poder tramitar les llicències o 
autoritzacions municipals relatives a l’actuació, que tanmateix poden ésser tramitades 
simultàniament, condicionades sempre a l’aprovació del projecte.  
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Això no obstant, es poden establir per reglament els supòsits en què, atesa l’escassa entitat 
de les obres o de la superfície de sòl afectada per l’actuació, no és exigible l’aprovació del 
projecte. En aquests supòsits, per a atorgar les llicències o autoritzacions municipals 
corresponents es requereix l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme 
que pertoqui. 

 

A.2.2.  Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística      

 

Article 47.  Aprovació d’un projecte d’actuació específica 
 
47.1    Excepte quan l’aprovació d’un pla especial urbanístic sigui preceptiva d’acord amb l’article 

46, és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar llicències 
urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin referència 
a algun dels actes d’ús del sòl i d’implantació o reutilització d’obres següents: 
a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei 

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

recursos naturals. 
c) Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin 

directament i justificadament associats a l’activitat rústica de què es tracti, i els 
projectes de construccions pròpies d’una activitat rústica que incorporin aquests usos. 

d) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, quan no està emparada 
en un projecte d’actuació aprovat d’acord amb la legislació sectorial. 

e) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 
xarxa viària. 

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 
g) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, jaciments 

paleontològics, punts geològics d’interès, aqüífers classificats o zones vulnerables o 
sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable. 
 

47.2  L’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no 
delimitat per a la reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres 
construccions a què fa referència l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme també requereix 
l’aprovació d’un projecte d’actuació específica, mentre el planejament urbanístic general 
o especial no contingui el catàleg específic que identifiqui les construccions que poden ser 
reconstruïdes o rehabilitades. 

 
47.3   En els casos en què no és preceptiva l’aprovació d’un pla especial urbanístic, la persona 

interessada, de manera optativa,  pot promoure la seva aprovació per permetre l’execució 
d’algun dels actes a què fa referència aquest article en substitució del projecte d’actuació 
específica requerit.  

            
En aquest supòsit el pla especial urbanístic que es formuli ha d’incorporar la 
documentació exigida als projectes d’actuacions específiques i, durant la seva tramitació, 
s’han de sol·licitar els informes requerits per a l’aprovació d’aquests projectes. 
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Procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica 
 
Article 49.  Sol·licituds 
 
49.1   Les sol·licituds d’aprovació dels projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable 

i en sòl urbanitzable no delimitat i la documentació que els conformen s’han de presentar 
davant l’administració municipal corresponent al terme municipal afectat per l’actuació. 

49.2  L’òrgan municipal competent pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les 
sol·licituds que es formulin quan no tinguin fonament manifestament en una actuació 
admesa per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega o siguin contràries 
manifestament a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic 
aplicables. 

 
 
Article 50.  Documentació 
 
50.1   Els projectes d’actuacions específiques es conformen amb els documents següents: 

a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits 
exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del 
planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió 
necessari que permeti apreciar aquesta adequació. 

b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o 
finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i 
cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i 
previstes. 

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres 
de connexió corresponents. 

d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres 
que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes 
obres. 

e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació 
sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 

50.2  Quan es tracti d’actuacions en què sigui requisit necessari que estiguin associades 
directament a una explotació rústica, la memòria a què fa referència l’apartat 1.a) ha 
d’identificar l’explotació i descriure els mitjans materials i humans que la integren, així 
com el seu procés productiu, i ha de justificar, entre altres requisits exigits, la vinculació 
necessària de l’actuació projectada amb l’explotació rústica descrita. 

 
50.3    La persona promotora d’un projecte d’actuació específica ha d’acreditar documentalment 

o per qualsevol altre mitjà de prova els fets en què sustenti la seva sol·licitud d’aprovació 
del projecte. 

 
 
Article 51.  Informació pública 
 
Els projectes d’actuacions específiques s’han de sotmetre a informació pública durant el termini 
d’un mes. Els edictes de convocatòria corresponents s’han de publicar al diari o butlletí oficial 
que correspongui i a la seu electrònica de l’administració municipal competent. 
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Article 52.  Petició d’informes 
 
52.1  Simultàniament a l’acte de tràmit per a l’establiment del període d’informació pública, 

s’han de sol·licitar els informes següents: 
a) Del departament competent en matèria de cultura, sobre l’eventual afectació de 

restes arqueològiques d’interès declarat. 
b) Quan l’actuació no està compresa en un pla sectorial agrari, del departament 

competent en matèria d’agricultura i ramaderia, sobre els efectes i les repercussions 
que l’actuació pot ocasionar al funcionament de l’activitat de les explotacions agràries 
que en puguin resultar afectades i, quan l’actuació hagi d’estar associada directament 
a una explotació agrària, sobre la necessitat de l’actuació. 

c) De l’administració hidràulica, sobre l’eventual afectació d’aqüífers classificats, zones 
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable. 

d) De l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre l’eventual afectació de 
jaciments paleontològics o punts geològics d’interès. 

e) Altres exigits per la legislació sectorial. 
 
52.2   A part dels informes a què fa referència l’apartat 1, també s’ha de sol·licitar informe del 

departament competent en matèria de medi ambient en les actuacions a què fan 
referència els apartats 4.b), 4.d) i 6.c) de l’article 47 de la Llei d’urbanisme i altres 
actuacions que facin referència a l’autorització futura de projectes i activitats sotmesos a 
avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació aplicable en la matèria. 

 
52.3  No s’han de sol·licitar els informes a què fa referència aquest article si la persona 

interessada, per iniciativa pròpia, els aporta amb la sol·licitud d’aprovació del projecte 
d’actuació específica. Altrament, els informes sol·licitats s’han d’emetre en el termini 
màxim d’un mes, transcorregut el qual sense que s’hagin emès es pot continuar la 
tramitació del procediment. 

 
 
Article 53.  Aprovació prèvia 
 
53.1   En el termini de tres mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre 

municipal, atesos el resultat de la informació pública i les conclusions dels informes 
sol·licitats, l’òrgan municipal competent ha d’aprovar el projecte d’actuació específica 
amb caràcter previ a la seva tramesa a la comissió territorial d’urbanisme competent per 
a la seva aprovació definitiva o denegar-ne l’aprovació. 

 
53.2   La resolució municipal que denegui l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica 

finalitza el procediment. 
 
53.3    En el cas que hagi transcorregut el termini establert a l’apartat 1 sense que l’administració 

municipal hagi adoptat la resolució corresponent, la persona interessada pot entendre 
aprovat prèviament el projecte tramitat, supòsit en el qual pot requerir l’administració 
municipal perquè trameti l’expedient a la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui 
per prosseguir la seva tramitació i posterior resolució. Si es donen els requisits per 
entendre aprovat prèviament el projecte per silenci administratiu, l’administració 
municipal ha de trametre l’expedient complet en el termini de deu dies des que sigui 
requerida per fer-ho o, si el període d’informació pública establert està en curs, des que 
fineixi aquest tràmit. 
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Article 54.  Tramesa de l’expedient a la comissió territorial d’urbanisme 
 
54.1  L’administració municipal ha de trametre l’expedient tramitat complet a la comissió 

territorial d’urbanisme competent per a la seva resolució definitiva en el termini de deu 
dies des de l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica corresponent. 

 
54.2   Quan l’expedient es trameti incomplet a la comissió territorial d’urbanisme, sense haver-

lo sotmès al tràmit d’informació pública exigit o sense haver sol·licitat algun dels informes 
requerits, la secretaria de la comissió territorial d’urbanisme ha de requerir 
l’administració municipal perquè esmeni la deficiència constatada en el termini que es 
fixi, que no pot ser inferior a deu dies ni superior a dos mesos, amb indicació que mentre 
no ho faci no es pot tramitar l’expedient tramès. Transcorregut el termini fixat sense dur 
a terme el requeriment efectuat, es pot retornar l’expedient a l’administració municipal. 

 
54.3   La comissió territorial d’urbanisme ha de retornar el projecte a l’administració municipal 

que l’hagi tramitat, sense pronunciar-se sobre el fons, quan faci referència a un supòsit 
que no requereix l’aprovació d’un projecte d’actuació específica o sobre el qual la 
comissió territorial d’urbanisme no ha d’informar preceptivament. 

 
Article 55.  Aprovació definitiva 
 
55.1  La comissió territorial d’urbanisme ha d’aprovar definitivament el projecte d’actuació 

específica, denegar-ne l’aprovació o suspendre-la per incorporar-hi prescripcions 
tècniques en el termini màxim de tres mesos des de la data en què l’expedient complet 
hagi tingut entrada en el registre corresponent o del compliment del requeriment a què 
fa referència l’article 54.2. 

 
55.2  La resolució que aprovi definitivament un projecte d’actuació específica ha d’avaluar la 

idoneïtat i la suficiència dels criteris o les mesures adoptades a l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística requerit i ha de fixar les mesures escaients per millorar la 
implantació de l’actuació en el paisatge. També ha de fixar les mesures correctores 
aplicables a fi d’evitar la degradació i la fragmentació d’espais agraris i les condicions de 
caràcter urbanístic que calguin, el compliment de les quals s’ha de garantir 
adequadament. 

 
55.3  Quan s’hagin d’incorporar prescripcions tècniques al projecte, la persona interessada 

disposa d’un termini màxim de tres mesos, des de la notificació de l’acord corresponent, 
per presentar el projecte d’actuació específica esmenat. El termini màxim per verificar el 
projecte d’actuació específica esmenat és de dos mesos des de la seva presentació davant 
la comissió territorial d’urbanisme. Efectuat l’advertiment pertinent, el finiment del 
termini fixat per esmenar el projecte sense que la persona interessada l’hagi presentat 
produeix la caducitat del procediment, que comporta l’arxivament de les actuacions, la 
qual cosa li han de notificar. 

 
Article 56.  Vigència dels projectes d’actuació específica 
 
56.1  Els projectes d’actuació específica són vigents durant el termini d’un any des de la 

notificació de la seva aprovació definitiva o, a petició raonada de la persona interessada, 
del termini superior que fixi la comissió territorial d’urbanisme competent ateses les 
circumstàncies concurrents. 
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56.2  L’aprovació definitiva d’un projecte d’actuació específica permet sol·licitar a la persona 
interessada la llicència urbanística corresponent durant el seu termini de vigència, supòsit 
en el qual l’administració municipal competent l’ha de tramitar sense que pugui denegar-
la per haver sobrevingut el finiment del termini de vigència esmentat. El règim jurídic 
aplicable a la llicència urbanística sol·licitada és el que estableix l’article 14. 

 
56.3   No obstant el que estableix l’apartat 2, les sol·licituds de llicències urbanístiques es poden 

presentar i tramitar simultàniament amb les sol·licituds d’aprovació del projecte 
d’actuació específica corresponent, però el seu atorgament resta condicionat a 
l’aprovació definitiva del projecte d’actuació específica de què es tracti. 

 

A.2.3.     Justificació del contingut documental 

 

Des del punt de vista documental, es dona compliment als requeriments legals establerts i 
s’inclou la Memòria justificativa, la Memòria d’ordenació i descriptiva, i representació gràfica 
del Club Tennis Balaguer, l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística i la documentació gràfica 
representatius de la proposta. 
 

 
A.3.      Característiques urbanístiques de l’àmbit del PAE 

A.3.1.     Incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents 

 
El projecte d’actuació específica té com a objectius, criteris i obligacions els establerts per la 
regulació legislativa i sectorial que li sigui d’aplicació, bé per ser normativa urbanística de 
caràcter general o bé per raó de l’activitat i l’ús a implantar.  
 
En aquest document s’han valorat aquelles normatives d’aplicació que consten en els següents 
documents:  
 
A. Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), aprovat definitivament pel Govern de 

Catalunya en data el 24 de juliol de 2007 i publicat, l’acord de Govern i la normativa del Pla, 
en el DOGC núm. 4982, de 5 d’octubre de 2007, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 

B. Text refós de les normes urbanístiques de planejament general de la Camarasa, aprovat 
definitivament el 19 de gener de 2006, essent publicades al DOGC de data 17 de març de 
2006, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 

 
C. Catàleg del paisatge de les Terres de Lleida, va ser aprovat definitivament per resolució del 

conseller de Territori i Sostenibilitat en data 5 d’agost de 2008.  
 

D. Pla d’infraestructures de Catalunya del 2006. 
 
E. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
F. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 

(LUC) (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010).   
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G. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(RLUC). Article 115 del Reglament de la LUC. 

 
H. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.   
 
I. Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic. 
 
J. Directiva europea 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de determinats plans i 

programes en el medi ambient. 
 
La informació presentada de manera gràfica i escrita en el Projecte d’actuació específica del Club 
Tennis Balaguer (Camarasa, la Noguera, Lleida), fa palès el fet de no contradir-se amb els criteris 
exposats del planejament de rang superior i les seves prescripcions. 
 
 

A.3.3.    Pla Territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 

 
D’acord amb què estableix la disposició transitòria quarta, apartat 1, de les Normes d’ordenació 
territorial, el Pla territorial és plenament vinculant i n’és exigible el compliment íntegre de les 
determinacions. 
 
El Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), aprovat definitivament pel Govern de 
Catalunya en data el 24 de juliol de 2007 i publicat, l’acord de Govern i la normativa del Pla, en 
el DOGC núm. 4982, de 5 d’octubre de 2007, a l’efecte de la seva executivitat immediata;  
proposa tres categories bàsiques de sòl no urbanitzable segons el grau de protecció que els 
atorga davant les possibles transformacions.  
 
A l’àmbit del projecte, li confereix la categoria de Sòl No Urbanitzable de Protecció Preventiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: RPUC  
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Font: RPUC 

 
El Pla territorial preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies per a cada nucli, es puguin 
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic 
general i d’especial interès per al territori, a través del procediment determinat per les Normes 
d’ordenació territorial per a garantir una avaluació suficient del pro i el contra de la iniciativa. 
 
El Pla proposa tres categories bàsiques de sòl no urbanitzable segons el grau de protecció que 
els atorga davant les possibles transformacions: 
o el sòl no urbanitzable de protecció especial, 
o el sòl no urbanitzable de protecció territorial i 
o el sòl no urbanitzable de protecció preventiva.  
 
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 en l’article 47 del Text refós 
de la llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
 
A continuació veiem el plànol d’espais oberts del Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de 
Lleida), on observem com l’àmbit d’actuació es troba dins de la categoria de sòl no urbanitzable 
de protecció preventiva. 
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Font:  Plànol d “Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures” del Pla Territorial Parcial 
de Ponent (Terres de Lleida). 
 
 
El Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida), defineix el sistema d’espais oberts en 
l’article normatiu 2.1. del Títol II: 
 
Article 2.1. Objecte 
1) El sistema d’espais oberts comprèn tot el sòl classificat com a no urbanitzable pel 

planejament urbanístic en el moment de redacció del Pla. 
 

2) Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala aquelles parts del territori que han 
d’ésser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar 
negativament els seus valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, sense 
perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que 
aquestes normes estableixen. 

 
3) El Pla considera el sistema d’espais oberts un component fonamental de l’ordenació del 

territori i, per tant, cal considerar les determinacions que el regulen com a bàsiques per al 
desenvolupament del Pla. 
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Article 2.2. Finalitat de les determinacions 
1. La determinació espacial i normativa del sistema d’espais oberts té les següents finalitats: 

 
a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen 

especials qualitats com a espais d’interès natural (hàbitats d’interès, boscos, fauna, flora, 
patrimoni geològic, etc.), paisatgístic, social, econòmic i/o cultural. 

 
b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes 

orogràficament o subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la normativa urbanística. 
 

c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat 
i la salut dels ecosistemes. 

 
d) Preservar aquells terrenys necessaris per al correcte funcionament del sistema hidrològic i 

mantenir en bon estat de conservació les zones humides. 
 

e) Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del sistema 
d’espais oberts, de manera que s’afavoreixi la màxima continuïtat i dimensió territorial de les 
peces no urbanitzades. 

 
f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització i edificació. 

 
g) Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de les 

àrees necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el 
futur. 

 
h) Facilitar les activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable. 

 
i) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària, singularment la de secà, pel seu 

especial interès en la gestió dels espais oberts i en la conservació dels valors ecològics 
associats i la del paisatge rural. 

 
j) Contribuir a la valorització econòmica dels espais oberts mitjançant l’ús turístic o altres usos 

compatibles amb la seva preservació que afavoreixin la seva gestió. 
 

k) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural. 
 

l) Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions que 
es poden admetre en sòl no urbanitzable. 

 
2. Aquests objectius tenen el rang de principis rectors i hauran d’informar, en absència de 

determinacions normatives més específiques, la presa de decisions en el planejament 
urbanístic, en els projectes d’infraestructures i en la gestió dels espais oberts.  

 
El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 364/VI, del 14 de desembre de 2000, acordà 
de manera unànime adherir-se al Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa el 
dia 20 d'octubre de 2000. El Conveni reclama a tots els països membres que posin en pràctica 
polítiques de paisatge, que és definit com "un element essencial per al benestar individual i 
social, la protecció, gestió i planejament del qual comporten drets i deures per a tothom". 
 
Segons la llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, la riquesa paisatgística de 
Catalunya constitueix un patrimoni ambiental, cultural, social i històric que influeix en la qualitat 
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de vida dels ciutadans i que esdevé sovint un recurs de desenvolupament econòmic, en 
particular per a les activitats turístiques, però també per a les agrícoles, ramaderes i forestals.  
 
D'altra banda, la varietat del mosaic paisatgístic contribueix a la preservació de la biodiversitat i 
constitueix un factor positiu en la prevenció dels incendis forestals, de l'erosió del sòl i de les 
inundacions. 
 
 
La normativa del Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida) defineix el sòl no 
urbanitzable de protecció preventiva en els articles 2.9. i en l’article 2.10. la seva regulació.  
 
Article 2.9. Sòl de protecció preventiva: definició 
 
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla 
considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el 
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla 
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, 
si escau. 
 
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, 
es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor 
estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la 
iniciativa. 
 
Article 2.10. Sòl de protecció preventiva: regulació 
 
1. 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 (Decret legislatiu 1/2005). 
 

2. Els plans d’ordenació urbanística municipal podran, si s’escau, classificar com a urbanitzable 
aquelles peces de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i proporció 
adequades en funció de les opcions d’extensió urbana que el pla d’ordenació urbanística 
municipal adopti d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas 
estableix el Pla. 

 

3. El sòl de protecció preventiva que mantingui la seva classificació de sòl no urbanitzable 
continuarà subjecte a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl amb les especificacions 
que estableixi en cada cas el Pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de 
planejament urbanístic, en el seu cas. Sense perjudici de les restriccions específiques per a 
determinades àrees establertes en el Pla d’ordenació urbanística municipal o altres 
instruments urbanístics, cal considerar en general el sòl de protecció preventiva com una 
opció preferent enfront del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl 
no urbanitzable. 

 

4. Els plans municipals hauran de posar especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl de 
protecció preventiva, sense perjudici de la capacitat del pla d’ordenació urbanística 
municipal de precisar, d’acord amb el Pla territorial, l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable 
del terme municipal. 
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A.3.4.    Text refós de les Normes subsidiàries de planejament general de Camarasa 

 
El terme municipal de Camarasa, es regeix urbanísticament pel Text refós de les normes 
urbanístiques de planejament general de la Camarasa, aprovat definitivament el 19 de gener de 
2006, essent publicat al DOGC de data 17 de març de 2006, a l’efecte de la seva executivitat 
immediata. 
 
Segons el Text refós de les NNSS, els terrenys on es troba el Club Tennis Balaguer estan 
classificats com a Sòl No Urbanitzable, i qualificats com clau 7 “Sòl No urbanitzable, Ordinari”. 
 

 
Font: RPUC 

 
L’article 129 del Text refós de les NNSS de Camarasa, defineix dins del seu punt 1, els usos 
permesos. El Club Tennis Balaguer és compatible amb l’ús d’utilitat pública o interès social.  
 
En el punt 2 i 4 es defineixen les característiques urbanístiques dels habitatges i dels magatzems 
agrícoles:  
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A continuació es presenta la justificació del compliment de l’article 129 de la Normativa 
urbanística de Camarasa: 
 

 Parcel·la mínima 
 

Dades PAE Llindars art. 129 POUM  

La superfície del Club Tennis Balaguer és de 
27.001,15 m2 (dintre d’una parcel·la 
cadastral de 28.842,78 m2) 

Finca mínima 15.000 m2 indivisible 

Compleix 
 

 

 Ocupació  
   L’ocupació edificable de la parcel·la és del 4,67 % de la superfície de la parcel·la.  

      Les instal·lacions esportives a l’aire lliure ocupen un 31,85 % de la superfície de la parcel·la. 
 

 Superfície construïda i de les instal·lacions esportives a l’aire lliure  
Superfície construïda edificacions: 1.262,15 m2  
Superfície d’instal·lacions esportives a l’aire lliure: 8.601,50 m2 
 

Instal·lacions esportives Unitats Superfície 

Pistes de tennis de terra batuda 7 4.536,00 m2 

Pistes de tennis Greenset 2 1.296,00 m2 

Pistes de Pàdel 4 800,00 m2 



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 32 de 66 
 

Instal·lacions esportives Unitats Superfície 

Pista de Frontó 1 288,00 m2 

Pista de futbol de gespa artificial 1 648,00 m2 

Pista poliesportiva / bàsquet 1 648,00 m2 

Espai de petanca i bitlles 1 35,50 m2 

Vas piscina gran 1 325,00 m2 

Vas piscina petita 1 25,00 m2 

Total instal·lacions esportives 8.601,50 m2 

 

 Distàncies a altres elements 
 

Paràmetre Dades projecte  

Distància a carretera 
La carretera més pròxima és la comarcal C-13. El PK 37 + 300 
aprox. de la mateixa hi trobem l’accés directe al Club. 

 

Elements de catàleg Construcció allunyada de béns del catàleg  

Lleres 
Construcció allunyada de lleres públiques i de les seves zones 
inundables 

 

 
    

A.3.5.    Catàleg del paisatge de les Terres de Lleida  

 
Els catàlegs de paisatge són un dels instruments previstos per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, amb l’objectiu de preservar els valors 
naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics del paisatge en un marc de 
desenvolupament sostenible. Aquests instruments són documents de caràcter descriptiu i 
prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i 
l’estat de conservació i proposen un horitzó de futur d’acord amb les aspiracions de la ciutadania 
per mitjà d’uns objectius de qualitat. En efecte, els catàlegs de paisatge són les eines que ens 
permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que 
tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en 
funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin 
tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo.  
 
El Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, va ser elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat 
a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006 i aprovat 
definitivament el 5 d'agost de 2008 (Edicte de 10 de setembre de 2008, sobre una Resolució del 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge 
de les Terres de Lleida). 
 
Objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya  
El Conveni europeu del paisatge insta les diverses societats europees a definir uns objectius de 
qualitat paisatgística. Com a punt d'encontre entre les aspiracions de la ciutadania, l'opinió dels 
experts i les polítiques públiques en relació amb el paisatge, els objectius de qualitat paisatgística 
plasmen, de manera fidedigna i després d'un intens procés de consulta i participació pública, la 
meta final que una societat es marca a si mateixa en termes de millora dels seus paisatges.  
 



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 33 de 66 
 

Els objectius de qualitat paisatgística tenen, un rang estratègic i faciliten l'avenç cap a una nova 
cultura de la gestió i l'ordenació del territori que exigeix grans dosis de sensibilitat paisatgística 
per part de tots els agents que hi intervenen i de la societat en general. 
 
Els 10 objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya 
 
La llista d'aquests deu objectius de qualitat paisatgística completa l'estructura dels catàlegs de 
paisatge, tal com es pot observar a la figura següent: 
 

 
 
1. Uns paisatges ben conservats, gestionats i ordenats, independentment de la seva tipologia 

(urbans, periurbans, rurals o naturals) i del seu caràcter. 
2. Uns paisatges vius i dinàmics -els existents i els de nova creació a través de la intervenció-. 

Capaços d’integrar les inevitables transformacions territorials sense perdre la seva 
idiosincràsia. 

3. Uns paisatges heterogenis, que reflecteixin la rica diversitat paisatgística de Catalunya i que 
s’allunyin de l’homogeneïtzació. 

4. Uns paisatges endreçats i harmònics, que evitin el desordre i la fragmentació. 
5. Uns paisatges singulars, que s’allunyin de la banalització. 
6. Uns paisatges que mantinguin i potenciïn els seus referents i valors, tangibles i intangibles 

(ecològics, històrics, estètics, socials, productius, simbòlics i identitaris). 
7. Uns paisatges sempre respectuosos amb el llegat del passat. 
8. Uns paisatges que transmetin tranquil·litat, lliures d’elements dissonants, de sorolls 

discordants i de contaminació lumínica i olfactiva. 
9. Uns paisatges que puguin ser gaudits sense posar-ne en perill el patrimoni i la idiosincràsia. 
10. Uns paisatges que atenguin la diversitat social i contribueixin al benestar individual i social 

de la població.   
 
L’àmbit del PAE, dins del municipi de Camarasa està inclòs en la unitat núm.19. Baix Sió, d’acord 
amb el Catàleg del paisatge de les Terres de Lleida:   
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Imatge de la Unitat de paisatge núm. 19. Baix Sió del Catàleg del paisatge de les Terres de Lleida. 

Objectius de qualitat paisatgística generals dels catàlegs 

Cadascun dels Catàlegs de Paisatge estableix uns objectius formulats per a tot el seu àmbit 
territorial considerant els aspectes relacionats amb el paisatge que són més significatius per al 
conjunt del territori o que són aplicables a més d’una unitat de paisatge, i són tots ells coherents 
amb els objectius generals de qualitat paisatgística que l’Observatori del Paisatge ha definit per 
a tot Catalunya. En general, aquests objectius fan referència a la necessitat d’aconseguir:  
 

o Paisatge urbà rehabilitat i valoritzat en la seva part històrica, 
o Nuclis amb creixements urbanístics ordenats i dimensionats a les necessitats reals,  
o Paisatges naturals que facin compatible l’activitat agropecuària, l’explotació de recursos 

naturals i l’ús turístic,  
o Sòl no urbanitzable endreçat i amb construccions rurals adaptades a l’entorn,  
o Vies de comunicació integrades paisatgísticament,  
o Accessos als nuclis urbans endreçats i que reforcin la seva identitat,  
o L’emplaçament d’àrees industrials i d’activitats ubicades en zones no preferents o 

notòries, 
o Paisatge fluvial ben conservat amb funcionalitat connectora d’acord amb la seva dinàmica 

i accessible per les activitats d’oci,  
o Xarxa de miradors i itineraris que posi en valor les panoràmiques més rellevants, 
o Paisatges capaços de sustentar iniciatives turístiques arrelades al territori i basades en els 

seus valors naturals, culturals i estètics.   

Objectius de qualitat paisatgística específics de la unitat 

Alhora de concretar objectius per a la zona d’estudi i voltants, els Catàlegs estableixen uns 
objectius de qualitat paisatgística específics de cada unitat de paisatge. A més també es 
complementen amb un recull de criteris i accions que han de ser més executives per a 
l’ordenació del territori i aplicables als projectes i plans que es desenvolupin.  
 
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) que s’exposen a continuació són específics d’aquesta 
unitat de paisatge. Igualment, també són d’aplicació els objectius de qualitat paisatgística 
definits per a tot l’àmbit territorial de Terres de Lleida:  
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 OQP19.1 Unes omedes, salzedes i plantacions de pollancres i carrascars del riu Sió ben 
conservats. La unitat està vertebrada pel tram final del riu Sió vorejat de boscos de ribera 
(salzedes, plantacions de pollancres,...) i zones d’horta que es reguen mitjançant una xarxa 
de canals i sèquies. És important conservar la vegetació del curs fluvial del Sió i les zones 
d’horta.  

 OQP19.2 Unes poblacions disposades seguint el curs fluvial del riu Sió ben conservades i 
ordenades. El curs del riu Sió és l’eix de referència on es disposen les poblacions d’aquesta 
unitat (la Sentiu de Sió, Montgai, Preixens i Agramunt). Concretament se situen en 
modestos relleus que s’aixequen per sobre del riu. D’aquí deriva la fragilitat visual d’aquests 
nuclis i tota la vall del riu Sió. Per tant, qualsevol creixement d’aquestes poblacions s’ha de 
realitzar ordenament perquè en respecti la façana paisatgística. igualment, la rehabilitació 
i gestió de la trama urbana ha de permetre la millora del perfil paisatgístic de les poblacions.  

 OQP19.3 Uns conreus herbacis de secà que mantinguin la seva condició d’hàbitats d’interès 
per a la connectivitat d’aus estèpiques. A la zona de la Pedrissa l’agricultura està basada en 
conreus herbacis de secà distribuïts, quan el desnivell dels costers ho requereix, en bancals 
de pedra seca. Aquestes zones, que també comprenen petites bosquines de carrasca entre 
conreus, esdevenen hàbitats idonis per espècies com l’esparver cendrós. 

 
 
Els trets distintius de la Unitat 19. Baix Sió son:  
 

 El factor principal de definició d’aquesta unitat és el geomorfològic: la unitat està 
vertebrada longitudinalment pel tram final del riu Sió, que discorre d’est a oest, des 
d’Agramunt fins arribar al Segre. La vall està aïllada pels sistemes muntanyencs de la serra 
Blanca, pel nord, i les serres de Bellmunt i Almenara, pel sud.  

 El territori està fonamentalment cobert de cultius herbacis de regadiu i secà, que formen 
un mosaic productiu bastant homogeni visualment.  

 Les parcel·les agrícoles s’organitzen, d’una banda, segons l’estructura típica de les terrasses 
baixes dels rius (hortes), i de l’altra, mitjançant un lleu pendent ondulat que connecta el 
fons de la vall amb les serres septentrionals i meridionals de guixos (unitats Vall del 
Llobregós i Serres de Bellmunt i Almenara), on les parcel·les no segueixen un patró tan 
regular i sovint es troben abancalades.  

 És una unitat amb una baixa densitat d’assentaments, bona part dels quals són d’origen 
castral. Actualment, el poblament és de tipologia rural i està alineat al llarg del curs del riu 
Sió. Paisatgísticament, són nuclis associats a zones d’horta i plantacions de xops.  

 La ruta de Montgai a la Sentiu de Sió és òptima per a l’apreciació dels valors paisatgístics 
de la unitat 

 

  
Mapa de situació de 
la Unitat 19. 
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B. Memòria d’ordenació i descriptiva 
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B.1.     Ordenació detallada del PAE 

B.1.1.    Dades bàsiques 

 
Les principals dades bàsiques del projecte d’actuació específica del Club Tennis Balaguer són: 
 

Àrea Tennis Balaguer 27.001,15 m2 

Sostre actual 1.262,15 m2 

Superfície  joc instal·lacions esportives 8.601,50 m2 

Usos  Ús principal: lúdic i esportiu col·lectiu (Tennis, 
pàdel, frontennis, futbol i natació) 

  
Les característiques principal de les actuals instal·lacions del Club són: 

Modalitat: Club de Tennis i pàdel 
Ús: Esportiu col·lectiu i lúdic 
Capacitat de socis club de Tennis Balaguer:  350 socis formals 
 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure Unitats Superfície 

Pistes de tennis de terra batuda 7 4.536,00 m2 

Pistes de tennis greenset 2 1.296,00 m2 

Pistes de Pàdel 4 800,00 m2 

Pista de Frontó 1 288,00 m2 

Pista de futbol de gespa artificial 1 648,00 m2 

Pista poliesportiva / bàsket 1 648,00 m2 

Espai de petanca i bitlles 1 35,50 m2 

Vas piscina gran 1 325,00 m2 

Vas piscina petita 1 25,00 m2 

Total instal·lacions esportives a l’aire lliure 8.601,50 m2 

 

Superfície total Club  27.001,15 m2 

Superfície construïda edificacions 1.262,15 m2 

 

B.1.2.     Usos  

 
El CLUB Tennis Balaguer es troba legalment implantat des del 6 d’abril de l’any 1.994, moment 
en que van obtenir la legalització, per part de l’Ajuntament de Camarasa, de l’activitat de local 
social, pistes de tennis i vestidors.  
 
L’activitat bar-restaurant del Club té l’Autorització d’inscripció al registre municipal d’empreses 
alimentàries de Camarasa, mitjançant Resolució Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Camarasa, 
de data 5 de febrer de 2014.  
 
El número de registre de l’activitat 25062-11-02-0-6-00011. 
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B.1.3.    Construccions existents 

 
Les actuals construccions existents en el Club Tennis Balaguer sumen una superfície construïda 
de 1.262,15 m2 i son les següents: 
 

1. Magatzem per varis usos: Autorització per part de l’Ajuntament de Camarasa en sessió de 
data 30 de juliol de 1.981. Llicència de data 3 de setembre de 1.981. 
Consta d’una superfície construïda de 71,62 m2. 
 

 
 

 
2. Edifici que conté els vestidors i el local social amb el bar-restaurant del Club Tennis Balaguer. 

El Club Tennis de Balaguer té autorització per part de l’Ajuntament de Camarasa, de sessió 
de data 26 de febrer de 1.987 per la construcció dels vestidors i el local social. 
 

 
 
També es consta de Resolució, de data 5 de febrer de 2.014 mitjançant Decret d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Camarasa d’Autorització d’inscripció al registre municipal d’empreses 
alimentàries de Camarasa a l’activitat bar-restaurant del Club de Tennis Balaguer, als afores 
carretera C-13 de Camarasa, amb número de registre de l’activitat 25062-11-02-0-6-00011. 
 



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 39 de 66 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 40 de 66 
 

L’edifici consta de PB+1, i té una superfície construïda total de 743,38 m2, tal i com observem 
en els següents quadres de superfícies construïdes per plantes: 
 

Superfícies construïdes planta baixa 

Vestidors 132,45 m2 

Cafeteria-Restaurant 252,85 m2 

Banys 15,36 m2 

Porxo 29,26 m2 

Terrassa 92,40 m2 

Superfície total 522,32 m2 

 

Superfícies construïdes planta primera 

Vestidors 132,45 m2 

Accés P.1.  29,96 m2 

Sala 1 58,65 m2 

Superfície total 221,06 m2 

 
 
3. Edifici que conté les oficines del Club, i una zona de gimnàs. Té una superfície construïda 

total de 197,15 m2.  
 

 
 
 

Superfícies construïdes 

Sala 29,48 m2 

Oficina  29,49 m2 

Gimnàs 95,94 m2 

Traster 42,24 m2 

Superfície total 197,15 m2 
 
 

4. Porxada d’aparcament vehicles: Situada al sud-oest del PAE, arribant a l’esquerra. Consta 
d’una superfície construïda total de 250,00 m2.  
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B.1.4.    Instal·lacions esportives existents a l’aire lliure 

 
1. Pistes de tennis de terra batuda, hi ha un total de 7 pistes de tennis de terra batuda, tal i 

com s’observa en la imatge següent, totes en l’extrem est de l’àmbit: 
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En sessió de data 16 de març de 1.993, s’obté autorització, per part de l’Ajuntament de 
Camarasa, per a la construcció de dos pistes de tennis i la il·luminació de la Pista Central i, per la 
construcció d’una pista de terra batuda, a les instal·lacions situades a la Carretera del Doll, Km. 
5, partida Coll la Mola:  
 

 
 
Ens consta que en data 16 de juliol de 2.015, l’Ajuntament de Camarasa atorga llicència 
municipal d’obres al Sr. Josep Maria Segovia per a la reparació de la pista de tennis núm. 3 de 
terra batuda, de 18 x 36 m, del Club de tennis Balaguer.   



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 45 de 66 
 

Les pistes de tennis de terra batuda tenen una superfície de 648 m2 (36 m x 18 m). La superfície 
total ocupada per pistes de tennis de terra batuda, és de 4.536 m2. 
 

(*) En la determinació de la superfície, s’ha tingut en compte l’àrea compresa entre les línies exteriors, i tota 
l’àrea al voltant de pista (necessària per a la pràctica de l’esport). 

 

 
Àrea de joc 

 
Àrea de pista 

 
 

2. Pistes de tennis Greenset, hi ha un total de 2 pistes de tennis Greenset situades a l’extrem 
oest de l’àmbit. 
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Les pistes de tennis de greenset tenen una superfície de 648 m2 (36 m x 18 m). La superfície total 
ocupada per pistes de tennis de greenset, és de 1.296,00 m2. 
 

(*) En la determinació de la superfície, s’ha tingut en compte l’àrea compresa entre les línies exteriors, i tota 
l’àrea al voltant de pista (necessària per a la pràctica de l’esport). 

 

 
Àrea de joc 

 
Àrea de pista 
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3. Pistes de pàdel: hi ha un total de 4 pistes de pàdel situades a l’extrem est del Club:  
 

 
 

Les pistes de pàdel tenen una superfície de 200,00 m2 cadascuna, segons Reglament l’àrea de 
joc ha de mesurar 10 metres d’ample per 20 metres de llarg en el seu interior. De manera, que 
cada meitat de pista es un quadrat perfecte de 10×10 metres. 
 

 
 

4. Frontó/Frontennis: Existeix una pista de frontó/frontennis de dues parets, de 288 m2 (24 m x 
12 m), ubicada al límit Est del club. El paviment és de formigó lliscat. 
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5. Pista de futbol sala de gespa artificial: es troba emplaçada al centre de l’àmbit del PAE tocant 

amb la pista poliesportiva. Consta d’una superfície de joc de 648 m2 (36 m x 18 m). 
 

(*) En la determinació de la superfície, s’ha tingut en compte l’àrea compresa entre les línies exteriors, i 
tota l’àrea al voltant de pista. 
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6. Pista poliesportiva de bàsquet a l’aire lliure: es troba emplaçada al centre de l’àmbit del PAE 

tocant amb la pista de futbol de gespa artificial. Consta d’una superfície* de joc de 648 m2 
(36 m x 18 m). 

 
(*) En la determinació de la superfície, s’ha tingut en compte l’àrea compresa entre les línies exteriors, i tota 
l’àrea al voltant de pista. 
 

 
 

 
 
 
7. Piscines: La zona de piscines està conformada per una piscina gran de 25 metres de llarg per 

12,5 metres d’ample (325 m2) i una profunditat entre 1,2 m i 2,2 m, i una piscina més petita 
per a nens rodona al seu extrem oest (de 25 m2, i una profunditat de 0,3 m). 
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En la primera imatge aèria que tenim del Club de l’any 1.987, ja veiem les piscines, per tant 
aquestes estan construïdes des dels inicis del club de Tennis .  
 
En data 1 de març de 2020, l’Ajuntament de Camarasa, autoritza al Club Tennis Balaguer 
mitjançant llicència d’obres, a l’arranjament de la piscina del Club. 
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B.1.5.     Resum de superfícies  

 
A continuació observem el quadre de superfícies construïdes del complex de tennis: 
 

Superfícies construïdes 

Magatzem petit varis usos 71,62 m2st 

Edifici vestidors, local social i bar-restaurant 743,38 m2 st 

Edifici d’oficines i gimnàs 197,15 m2 st 

Porxada aparcament vehicles 250,00 m2 st 

Superfície total construïda 1.262,15 m2 st 

 
A continuació observem el quadre de superfícies de joc de les diferents instal·lacions esportives 
a l’aire lliure, que formen part del complex de tennis: 
 

Superfícies de joc de les instal·lacions esportives a l’aire lliure 

Instal·lacions esportives a l’aire lliure Unitats Superfície unitària Superfície total 

Pistes de tennis de terra batuda  7 648,00 m2 4.536,00 m2 

Pistes de tennis Greenset 2 648,00 m2 1.296,00 m2 

Pistes de Pàdel 4 200,00 m2 800,00 m2 

Pista de frontó de dos parets 1 288,00 m2 288,00 m2 

Pista de futbol sala de gespa artificial 1 648,00 m2 648,00 m2 

Pista poliesportiva bàsquet a l’aire lliure 1 648,00 m2 648,00 m2 

Espais de petanca i bitlles 1 34,50 m2 35,50 m2 

Piscina gran a l’aire lliure 1 325,00 m2 325,00 m2 

Piscina petita a l’aire lliure 1 25,00 m2 25,00 m2 

Superfície total instal·lacions esportives a l’aire lliure  8.601,50 m2 

 

B.1.6.     Zones dins del Club Tennis Balaguer 

 
Dins del recinte tancat del complex de tennis diferenciem les següents zones:  
 

Zones Ocupació en planta 

Zona de les pistes de terra batuda 4.536,00 m2 

Zona de les pistes de Greenset 1.296,00 m2 

Pista poliesportiva bàsquet a l’aire lliure 648,00 m2 

Pistes pàdel 800,00 m2 

Camp futbol gespa artificial 648,00 m2 

Piscina (làmina aigua) 350,00 m2  

Piscina (zona pavimentada) 472,73 m2 

Zona de Graderies tennis 345,65 m2 

Pista de frontó 288,00 m2 

Zona de jocs 265,63 m2 

Espais de petanca i bitlles 35,50 m2 

Local social (bar-restaurant, vestidors)! 522,32 m2 

Oficines1  98,65 m2 

Magatzem1  71,62 m2 

Zona del porxo aparcament vehicles 250,00 m2 

Zona tanc gas 25,33 m2 

Zona aparcament (acabat grava) 2.181,67 m2 

Vialitat2 4.066,54 m2  

Zones verdes3 10.099,51 m2 

(1) Ocupació en planta, no es 
tracta del sostre edificat. 
(2) 3.522,04 m2 de vialitat 
construïda amb paviment dur 
(formigó, etc.) +  544,50 m2 amb 
paviment tou (terra, grava, etc.) 
(3) 7.902,93 m2 zones 
enjardinades amb plantacions 
(gespa, arbrat, etc)  + 1.221,96 m2 
zones actualment en terres 
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Zones Ocupació en planta 

Superfície total Club Tennis Balaguer 27.001,15 m2  

Superfície cadastral  28.842,78 m2 

 
 
S’annexa al present PAE la Fitxa del Cens d’equipaments esportius de Catalunya del 
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
 

B.1.6.     Instal·lacions existents – Serveis urbanístics 

B.1.6.1.  Xarxa d’aigua 

Dues sèquies de la Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell travessen les instal·lacions 
del Club de Tennis Balaguer, agafant-se l’aigua mitjançant escomesa a l’esmentada xarxa de reg. 
 
L’aigua s’emmagatzema en dos dipòsits soterrats, ubicats  entre la pista principal i les pistes de 
terra batuda. Annexat a aquests dipòsits, hi troben la sala de bombes, a partir de la qual es 
realitza la distribució per tot el Club. 
 
La distribució interna de l’aigua captada, es divideix en els següents grans grups: 
 Aigua per reg de zones verdes. 
 Aigua potable d’abastament per al local social, dotada amb un sistema de potabilització. 
 Punts d’aigua associats al manteniment de les pistes de terra batuda. 
 Aigua per a la piscina, dotada amb un sistema de tractament propi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arqueta xarxa de reg a partir de 
la qual es realitza l’escomesa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipòsit soterrat 1 
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Dipòsit soterrat 2 

 
 

 
Filtres i sala de bombes 

 
Cloració 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reg de zones verdes 

 

 

 
 
 
 
 
 
Escomesa d’aigua per a 
manteniment de les pistes de 
terra batuda 

 
 
  



Projecte d’Actuació Específica del Club Tennis Balaguer en el terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 54 de 66 
 

Justificants: 
 
 2 de juny de 1.982...Autorització de l’Ajuntament Camarasa pel pas de canalització d’aigua 

per un comunal existent a la vora del Club. 
 
 13 de novembre de 1.987...Autorització al Club Tennis Balaguer signada pel  President de la 

Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell, a derivar la llera de reg dependent de A-
Sió den. Reg de Palous, per a destinar-la a  abastir la seu social del Club ubicada en la finca 
núm. 156 del plànol parcel·lari de la partida Palous, T.M. de Camarasa.  

 
 

B.1.6.2.  Xarxa de clavegueram  
 
Les aigües residuals són únicament de tipus domèstic, i es generen a l’edifici del local social (bar-
restaurant, dutxes, i lavabos). Aquestes aigües són abocades a l’exterior de les instal·lacions del 
Club de Tenis Balaguer, sobre un desaigüe de reg. 
 
Es dissenyarà una nova estació depuradora (que substituirà a l’actual sistema) i es sol·licitarà 
l’abocament de les aigües depurades, subjecte a l’obtenció de l’Autorització d'Abocament a llera 
publica que atorga l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
El Club Tenis Balaguer garantirà el control i el manteniment permanent de l'estació de depuració 
d’aigües residuals, per tal d'assegurar el seu correcte funcionament en tot moment.  
 
A banda del seu control continuat, caldrà dur a terme les següents actuacions de manera 
periòdica: 
 
o Els controls analítics periòdics que determini l’Agencia Catalana de l’Aigua en l’abocament. 
o La retirada periòdica dels llots que es puguin generar en el procés de depuració de les aigües 

residuals a càrrec d'un gestor autoritzat de residus d'acord amb les directrius de I‘Agència 
Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les aigües pluvials caigudes dintre de l’àmbit del Club de Tenis Balaguer s’infiltren directament 
en el terreny. El materials existents són altament permeables (gespa, grava, terra, etc.) 
funcionant de manera correcta. El percentatge de superfície impermeable és molt petit, en 
relació a tota la superfície de la parcel·la, manifestant la propietat que des del funcionament de 
les instal·lacions del club, no han patit fenòmens d’entollament. 
  
 

B.1.6.3.  Xarxa elèctrica 
 
A l’entorn de les instal·lacions esportives discorren dos línies elèctriques en Mitja Tensió, les 
quals es troben interconnectades entre si. 
 
 Línia Nord 

Pel camí existent al Nord del Club de Tennis (fora de l’àmbit) hi trobem una línia elèctrica en 
Mitja Tensió de caràcter aeri. 
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 Línia Sud 

Al Sud de l’àmbit hi trobem una línia elèctrica en Mitja tensió de caràcter aeri. En arribar al 
Club, aquesta línia passa a ser soterrada (sota la vialitat principal del Club). 

 

 
 
En el punt de connexió entre ambdues línies elèctriques, hi ha un transformador, a partir del 
qual es subministra energia a les instal·lacions del Club Tennis Balaguer. El quadre general i 
comptador s’ubiquen dintre de l’edifici del local social. 
 
La xarxa interna de distribució a les diferents instal·lacions (il·luminació pistes de tennis, 
pàdel, etc.), té un traçat soterrat 

 
 

B.1.6.4.  Xarxa de telecomunicacions 
 
El Club de Tennis disposa de xarxa de telecomunicacions, mitjançant sistema inalàmbric a través 
d’una antena pròpia. 
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B.1.6.5.  Xarxa d’enllumenat públic 
 
Les instal·lacions del Club de Tenis disposen de dos tipus d’il·luminació: 
 
 Il·luminació associada a zones comunes (vial, entorn club social, aparcament, piscina, etc.). 
 

 
Il·luminació aparcament i vialitat  

Il·luminació zona de la piscina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·luminació vialitat i espais lliures 

  
 Il·luminació associada a zones esportives (pistes de tenis, pàdel, zona poliesportiva) 

 

Il·luminació pistes de tenis de terra batuda 

 
 

Il·luminació pistes de tenis Quick i pàdel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·luminació zona 
poliesportiu 
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B.1.6.6.   Xarxa de gas 
 
Al costat de l’entrada Nord hi ha un tanc de gas aeri, a partir del qual, mitjançant canonada 
soterrada es subministra energia al local social. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanc de gas 

 
 
B.1.6.7.   Prevenció d’incendis 
 
Les instal·lacions del Club donen compliment a les determinacions expressades en el Decret 
64/1995 i en la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis.  
 
Aquesta condició es garanteix a partir dels recursos previstos dintre del sector. 
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B.1.7.    Vialitat 

 
Camí central.  Esdevé el camí principal d’aproximació i accés al recinte del Club i també de la 
present actuació específica que s’emplaça a banda i banda del vial.  El vial central connecta les 
instal·lacions esportives amb la carretera C-13 de Camarasa i esdevé la principal via d’accés al 
Club.    
 
Des de l’entrada a sud fins a l’arribada a l’edifici del bar-restaurant, aquest vial te una pendent 
bastant plana. El vial públic presenta una secció de 5,0 m i esta formigonat per a l’ús del trànsit 
rodat. 
 
Aquest camí d’accés garanteix el possible pas de bombers i altres urgències dins de la finca i 
recinte del Centre d’Esportiu. 
 

 
 

 
 
Camins secundaris.  Els camins secundaris surten del camí central i conformen dos accessos a 
dreta de 5,3m d’amplada i 4,3 m respectivament.  El primer, amb acabat formigonat,  condueix 
cap a les pistes de terra batuda i el segon de sauló, permeten l’accés a les piscines, el local social, 
la zona bar a l’aire lliure i la zona de jocs, entre d’altres:  
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A la banda esquerra del vial públic central, formant part del mateix, hi ha un camí formigonat 
que ens condueix a les pistes de greenset i pàdel, emplaçades a l’oest del PAE. Té una amplada 
d’uns 4,5 m. 
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B.1.8.    Vegetació i tractament de l’entorn 

 
Acompanya a la present  memòria un estudi d’impacte i integració paisatgística, on es descriu la 
vegetació existent i proposada, en l’àmbit del PAE. La selecció i posicionament d’espècies 
vegetals ha estat desenvolupada a fi de garantir un paisatge divers i amb respecte a l’entorn, 
apropiada pels usos previstos. Es cerca a través de la selecció i disposició de la vegetació garantir 
el manteniment i protecció dels elements vegetals, promoure la funció de la vegetació com a 
connector entre àrees naturals, conservar una estructura paisatgística en forma de mosaic.  
 
Es posarà especial atenció en els elements de frontera entre l’espai de l’activitat i SNU de 
l’entorn, com són les tanques i murs, que hauran de seguir les determinacions que 
s’especifiquen en el document d’integració paisatgística. 
 

B.1.9.    Ocupació artificialització del sòl 

 
L’autorització d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable resta condicionada a la 
compatibilitat de les mateixa amb els seus valors, i dins de l’actuació existent, s’ha acomplert el 
l’ objectiu de l’adaptació de solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, així com s’ha 
d’evitar interferir en connectors ecològics i hidrogràfics, i en els elements singulars del patrimoni 
natural i cultural, minimitzar l’impacte i les seves infraestructures i ser compatibles amb els 
valors productiu i funcionalitat dels sòls. 
 
Amb aquest darrer objectiu, garantir la compatibilitat amb el potencial productiu dels sòls i 
minimitzar la disminució significativa de la permeabilitat del sòl, l’actuació ajusta les superfícies 
que es preveu artificialitzar amb acabats impermeables fixes (plataformes de formigó o similars), 
a aquells espais d’ús més periòdic on és necessari garantir el control de les possibles infiltracions 
derivades del la pròpia activitat: control infiltració de lixiviats i contaminació procedent del 
trànsit de vehicles. 
 
El següent quadre valora el sòl que seria potencialment impermeabilitzable per garantir el 
desenvolupat de l’activitat i quantifica el sòl que l’actuació presenta realment artificialitzat. Així 
doncs els acabats superficials, son: 
 

Acabats superficials 

Acabats superficials tous 4.678,29m2 

Acabats superficials durs 4.370,22 m2 

Zones verdes1 10.099,51 m2 
(3) 7.902,93 m2 zones enjardinades amb plantacions (gespa, arbrat, etc)  + 1.221,96 m2 zones actualment en terres 

 

B.1.10.    Tanca 

 
La tanca metàl·lica que bordeja el recinte del Club Tennis Balaguer coincideix justament amb els 
límits de la parcel·la cadastral on s’ubica, que és la parcel·la 
01200100CG23C0001OB001200100CG23C0001OB. Aquesta és de malla de simple torsió, i de 
malla electrosoldada 
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B.2.     Situació legal de les construccions i instal·lacions esportives 

B.2.1.    Construccions legalment implantades 

 
La ordenació és òptima per la implantació dels usos i garanteix el mínim sostre necessari. La 
disposició de les edificacions i instal·lacions s’emplacen segons l’ús lògic i necessari per garantir 
l’òptim funcionament de les activitats esportives del Club.  
 
Concretament, les edificacions mínimes necessàries per a l’activitat, amb 1.166,64 m2 de sostre 
total, es reparteixen per l’àmbit d’actuació però la més important per volum s’ubica al límit nord, 
vinculat a l’accés i al camí principal. Aquí és on s’emplaça l’Edifici destinat a vestidors i bar-
restaurant (844,13 m2). Aquest edificis és de PB+1 i té una ARM de 6 m (veure plànols de les 
edificacions), tal i com ja hem anat explicant al llarg del document. 
 
Les construccions del Club Tennis Balaguer que tenen llicència municipal d’obres – i per tant 
estan legalment implantades- per part de l’Ajuntament de Camarasa son: 
 

1. Magatzem per varis usos: Llicència de data 3 de setembre de 1.981. 
 
2. Vestidors i local social (edifici on també hi ha el bar-restaurant del Club): Autorització en 

sessió de data 26 de febrer de 1.987. 
 

3. Cinc pistes de tennis de terra batuda i la il·luminació de la Pista Central 
 

o Construcció de dos pistes de tennis i la il·luminació de la Pista Central: Autorització en 
sessió de data 16 de març de 1.993. 

 
o Construcció d’una pista de terra batuda:  Llicència d’obres de data 16 de març de 1.993. 

 
o Pista de tennis núm. 3 de terra batuda, de 18 x 36 metres: llicència municipal d’obres al 

Sr. Josep Maria Segovia per a la reparació de la pista de tennis núm. 3 de terra batuda, de 
18 x 36 m, del Club de tennis Balaguer, de data 16 de juliol de 2015 (en color taronja en la 
imatge). 
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4. Piscina del Club Tennis Balaguer:  Llicència d’obres per l’arranjament de la piscina del Club 

Tennis Balaguer, de data 1 de març de 2000.  
 

B.2.2.    Construccions sense llicència municipal 

 
Les construccions del Club Tennis Balaguer amb manca de llicència municipal per part de 
l’Ajuntament de Camarasa son: 
 
1. Edifici que conté les oficines del Club, i gimnàs. Té una superfície construïda total de 140,89 

m2.  
 

2. Porxada d’aparcament vehicles: Consta d’una superfície construïda total de 250,00 m2.  
 

B.2.3.    Instal·lacions esportives amb llicència municipal 

 
Les instal·lacions esportives del Club Tennis Balaguer que tenen llicència municipal d’obres – i 
per tant estan legalment implantades- per part de l’Ajuntament de Camarasa son: 
 
1. Quatre pistes de tennis de terra batuda, que inclou la il·luminació de la pista central.  

 

 
 

En la documentació annexa consta que en data 16 de juliol de 2.015, l’Ajuntament de Camarasa 
atorga llicència municipal d’obres al Sr. Josep Maria Segovia per a la reparació de la pista de 
tennis núm. 3 de terra batuda, de 18 x 36 m, del Club de tennis Balaguer.   

 
Lleida, 8 de gener de 2023 
 

        
  
Lourdes Cirera Plancheria                                                   Núria Farreny Gasol                                       
Enginyera Agrònoma, col·legiada núm. 1.276                  Arquitecta Tècnica col·legiada núm. 505   
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C.           Documentació gràfica 

 

Plànol 01.   Emplaçament i situació sobre topogràfic i ortofotografia 

Plànol 02.   Distància a nuclis urbans i límit de terme municipal 

Plànol 03.   Distància a zones protegides ambientalment 

Plànol 04.   Parcel·la cadastral i perímetre del Projecte d’Actuació Específica 

Plànol 05.   Topogràfic amb indicació de la referència cadastral 

Plànol 06.   Topogràfic sobre ortofoto amb indicació de la referència cadastral 

Plànol 07.   Descripció elements existents sobre ortofotografia 

Plànol 08.   Descripció elements existents sobre topogràfic 

Plànol 09.   Pavimentació existent sobre ortofotografia 

Plànol 10.   Pavimentació existent sobre ortofotografia 

Plànol 11.   Autoritzacions 

Plànol 12.   Local social 

Plànol 13.   Edifici oficines i magatzem 

Plànol 14.   Xarxa electricitat 

Plànol 15.   Xarxa abastament 

Plànol 16.   Xarxa sanejament 

Plànol 17.   Xarxa gas 
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Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

Superficie: 2.7027,00 m2

D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA

04



TOPOGRÀFIC AMB INDICACIÓ

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

05

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

285

286

287

288

289

290

291

284

283

282

281

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

289

288

Entrada

Entrada

Entrada

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Superfície: 2.8842,78 m2

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

Superficie: 2.7027,00 m2

DE LA REFERÈNCIA CADASTRAL



TOPOGRÀFIC SOBRE ORTOFOTO, AMB  INDICACIÓ

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

06

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

285

286

287

288

289

290

291

284

283

282

281

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

289

288

Entrada

Entrada

Entrada

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

DE LA REFERÈNCIA CADASTRAL



DESCRIPCIÓ ELEMENTS EXISTENTS

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

07

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Tancament perimetral

Entrada

Entrada

Entrada

SOBRE ORTOFOTOGRAFIA

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

9

10

11

12

13

14

14

15

16

 1     Pista de tennis

 2     Pista de pàdel

3     Camp futbol gespa artificial

 4     Pista poliesportiva bàsket

5    Pista de frontó/frontenis

 6     Piscina

 7     Zona aparcament vehicles

 8     Zona de jocs

13    Porxo ombracle per aparcament de vehicles

14    Dipòsit soterrat d'aigua

15    Sala soterrada bombes aigua

16    Dipòsit exterior de gas

9    Graderies pistes de tenis

10    Local social club tenis Balaguer

11    Oficines i gimnàs

12    Magatzem



DESCRIPCIÓ ELEMENTS EXISTENTS

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

08

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Tancament perimetral

Entrada

Entrada

SOBRE TOPOGRÀFIC

Entrada

Entrada

285

286

288

287

289

290

291

284

283

282

281

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

289

288

281

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

9

10

11

12

13

14

14

15

16

 1     Pista de tennis

 2     Pista de pàdel

3     Camp futbol gespa artificial

 4     Pista poliesportiva bàsket

5    Pista de frontó/frontenis

 6     Piscina

 7     Zona aparcament vehicles

 8     Zona de jocs

13    Porxo ombracle per aparcament de vehicles

14    Dipòsit soterrat d'aigua

15    Sala soterrada bombes aigua

16    Dipòsit exterior de gas

9    Graderies pistes de tenis

10    Local social club tenis Balaguer

11    Oficines i gimnàs

12    Magatzem



PAVIMENTACIÓ EXISTENT

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

09

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

SOBRE ORTOFOTOGRAFIA

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

Paviments durs (formigó, mescla asfàltica, enrajolat)

Paviments tous (terra, grava, sauló)

Zones verdes



PAVIMENTACIÓ EXISTENT

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

10

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

SOBRE TOPOGRÀFIC

285

286

287

288

289

290

284

283

282

281

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

289

288

Paviments durs (formigó, mescla asfàltica, enrajolat)

Paviments tous (terra, grava, sauló)

Zones verdes

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer



AUTORITZACIONS

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

11

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM.

Magatzem amb Autorització de

data 3 de setembre de 1.981

Local social del club tenis Balaguer

amb Autorització de data 26 de febrer

de 1.987 (es va concedir una única

Autorització per a construir el local

social i l'edifici de vestuaris)

Dos noves pistes de tenis, i

il·luminació de la pista central,

amb Autorització de 16 de

març de 1.993

Pista Central, amb Autorització

de 16 de març de 1.993

Llicència al Club Tennis Balaguer per la

legalització de l'activitat de local social,

pistes de tennis i vestidors, amb

Autorització de 5 d'abril de 1994

Inscripció al Registre Municipal

d'Empreses Alimentàries de Camarasa,

l'activitat de bar-restaurant, amb

Autorització de 4 de febrer de 2014

Llicència per a reparació de pista de tennis,

amb Autorització de 15 de juliol de 2015

Llicència per arranjament de piscina,

amb Autorització de 1 de març de 2000



LOCAL SOCIAL

Escala: 1/200

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

12

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM.  505

CAFETERIA RESTAURANT

VESTIDORS

TERRASSA

BANYS

VESTIDORS: 132,45 m²

CAFETERIA - RESTAURANT: 252,85 m²

BANYS: 15,36 m²

PORXO: 29,26 m²

TERRASSA: 92,40 m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES

CONSTRUIDES PLANTA BAIXA:

TOTAL SUP.: 522,32 m²

VESTIDORS

SALA 1

ACCÉS

sotacoberta

VESTIDORS: 132.45 m²

ACCÉS P.1: 29,96 m²

SALA 1: 58,65 m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES

CONSTRUIDES PLANTA PRIMERA:

TOTAL SUP.: 221,06 m²



EDIFCI OFICINES I MAGATZEM

Escala: 1/200

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

13

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM.  505

Sala

Oficines

Terrat

Traster

Gimnàs

Cota pistes terra batuda

Cota pistes Green Set

Magatzem

MAGATZEM: 71,62 m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES

CONSTRUIDES:

SALA: 29,48m²

OFICINA: 29,49 m²

TRASTER: 42,24 m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES

CONSTRUIDES:

TOTAL SUP.: 197,15 m²

GIMNÀS: 95,94 m²



XARXA ELECTRICITAT

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

14

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Línia de Mitja tensió

Transformador, i punt de

connexió a la xarxa

Comptador i

quadre general

Línia d'entrada al

club tennis Balaguer

Linia elèctrica de Mitja Tensió

Linia elèctrica d'entrada al Club Tennis Balaguer

Xarxa elèctrica interna

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer



XARXA ABASTAMENT

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

15

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Sistema de potabilització

Sèquia general (Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell)

Xarxa subministrament interna d'aigua

Zones de reg (aspersió soterrat, gota-gota, aspersió mòvil)

Sèquia General

Arqueta de distribució

Sèquia General

Dipòsit soterrat 1

Dipòsit soterrat 2

Sala de bombes

Potabilitzadora piscina

Entrada aigua piscina

Sortida aigua piscina

Sistema de recirculació aigua de la piscina

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer



XARXA SANEJAMENT

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

16

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

EDAR



XARXA GAS

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

17

SIGNATURA

PROMOTOR

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Tanc de gas

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer
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 Lunes , 13 de Diciembre de 2021

001200100CG23C0001OB

DS AFORES
25613 CAMARASA [LLEIDA]

URBANO

 1984

Deportivo
12.643 m2

Continúa en páginas siguientes

1/00/01OCIO HOSTEL. 233
1/00/02DEPORTIVO 132
1/00/03PORCHE 100% 97
1/01/01DEPORTIVO 132
1/01/02ALMACEN 143
2/00/01DEPORTIVO 297
2/00/02DEPORTIVO 18
2/00/03ALMACEN 18
2/00/04OBR URB INT 453
3/00/01DEPORTIVO 660
3/00/02DEPORTIVO 660
4/00/01DEPORTIVO 775
4/00/02OBR URB INT 126
4/00/03DEPOSITOS 143
5/00/01ALMACEN 80
5/00/02DEPORTIVO 326
6/00/01DEPORTIVO 95
6/00/02ALMACEN 21
6/00/03ALMACEN 39
6/01/01OFICINA 56
6/00/04DEPORTIVO 660
6/00/05DEPORTIVO 660
6/00/06DEPORTIVO 660
6/00/07DEPORTIVO 660
6/00/08DEPORTIVO 660
6/00/09DEPORTIVO 660
6/00/10OBR URB INT 1.090
7/00/01OBR URB INT 206
7/00/02OBR URB INT 702
7/00/03DEPORTIVO 650

28.843 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %

1/4000
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001200100CG23C0001OB

7/00/04 DEPORTIVO 650 8/00/01 DEPORTIVO 200
8/00/02 DEPORTIVO 200 8/00/03 DEPORTIVO 200
8/00/04 OBR URB INT 281

Hoja 2/2
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ANNEX 3. Fitxa del Cens d’equipaments esportius de Catalunya del Consell Català de 

                   l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adreça / CP: Ctra. del Doll, km.5. 25600
Nucli: Camarasa
Pàgina web: www.tennisbalaguer.com
Telèfon: 973292083
Propietat: Privat esportiu
Gestió: Club Tennis Balaguer

Resum tipus d'instalació

1 FRO, 3 PAD, 2 PAL, 2 PET, 2 POL, 1 SAL, 9 TEN

FRO - Frontons i frontennis

Altres frontons
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 24 m.  x 12 m. 288 m². 2 parets. 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Formigó lliscat
Activitats: Frontennis.

PAD - Pistes de pàdel

3 Pista pàdel
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 20 m.  x 10 m. 200 m². 4 parets. 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Gespa artificial - amb sorra
Activitats: Tennis de pala (pàdel).

PAL - Piscina a l'aire lliure

Vas esportiu de 25 m
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 25 m.  x 12,5 m. 325 m². 6 carrers. 
1,2/2,2  m. de profunditat. 
Estat d'ús: En servei estacional
Paviment: Rajola ceràmica
Activitats: Natació recreativa.

 Natació. Natació ensenyament

Cens d'equipaments esportius de Catalunya Municipi: Camarasa
Instal·lació: CLUB TENNIS BALAGUER

Fitxa de dades bàsiques de la instal·lació esportiva número: 2506210005 Pàgina 1/3



Altres vasos petits (<50 m2)
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 5 m.  x 5 m. 25 m². 13 carrers. 0,3/0,3  
m. de profunditat. 
Estat d'ús: En servei estacional
Paviment: Rajola ceràmica
Activitats: Natació recreativa.

PET - Espais de petanca i bitlles

Espai de petanca
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 3 m.  x 11,5 m. 34,5 m². 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Terra
Activitats: Petanca.

Espai de petanca
Tancament: A l'aire lliure
Estat d'ús: En servei
Paviment: Terra
Activitats: Petanca.

POL - Pistes poliesportives a l'aire lliure

Pista bàsica poliesportiva
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 36 m.  x 18 m. 648 m². 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Gespa artificial - amb cautxú
Activitats: Futbol sala.

Pista bàsica poliesportiva
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 36 m.  x 18 m. 648 m². 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Formigó porós
Activitats: Bàsquet .

 Bàsquet lliure 3x3. Minibàsquet. Voleibol

SAL - Sales d'activitats i especialitzades

Sala amb equipament
Tancament: Tancaments fixos
Dimensions: 16 m.  x 5 m. 80 m². 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Terratzo
Activitats: Cardiovasculars (activitats en cinta, 
elíptica, rem,...).

 Condicionament físic (activitats dirigides). 
Musculació i tonificació

TEN - Pistes de tennis i mini tennis

Cens d'equipaments esportius de Catalunya Municipi: Camarasa
Instal·lació: CLUB TENNIS BALAGUER

Fitxa de dades bàsiques de la instal·lació esportiva número: 2506210005 Pàgina 2/3



7 Pista de tennis
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 36 m.  x 18 m. 648 m². 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Terra batuda
Activitats: Tennis.

2 Pista de tennis
Tancament: A l'aire lliure
Dimensions: 36 m.  x 18 m. 648 m². 
Estat d'ús: En servei
Paviment: Formigó porós
Activitats: Tennis.

Espais complementaris i serveis de la instal·lació

Vestidors: 2 col·lectius, 220 m²
Grades: 250 seients

Serveis generals:  Aparcament vehicles, Servei de 
bar, Restaurant

Data actualització: 18/02/2021

Cens d'equipaments esportius de Catalunya Municipi: Camarasa
Instal·lació: CLUB TENNIS BALAGUER

Fitxa de dades bàsiques de la instal·lació esportiva número: 2506210005 Pàgina 3/3
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