
BanCAT
11-setembre-96

Nom: Bellpuig

Tipus: Banderes ordinàries

Entitat territorial: Catalunya

Status polític: Subdivisió d'estats

Estat: ESP

Província: Lleida

Comarca: Urgell

Municipi: Bellpuig

Barri: - UTM  x=: 334,3 UTM  y=: 4610,4

DOGC: 1923 - 20.07.1994

BOP: BOE:

Ús: A terra Usuari: Governs locals

Proporcions: 2:3

f=: 1.5

Data inici ús: 16.06.1994

Data final ús: en ús.

Groga amb el mont verd de tres cims de 
l'escussó situat a la vora inferior; el cim 
central, d'una alçada del 37 per cent de la 
drap i una amplada del 39 per cent de la 
llargada del mateix drap; els laterals, 
d'una alçada del 25 per cent de la del 
drap i una amplada del 30 per cent de la 
llargada del mateix drap, i la flor del cim 
central d'una alçada del 56 per cent de la 
del drap i una amplada del 35 per cent de 
la llargada del mateix drap.

Color 1: Y Process Yellow

Color 2: V 354

Color 3:
Color 4:
Color 5:

Aclariments: L'amplada del cim central hauria de ser d'un 
40% de l'amplada del drap.

Significació:

Relació amb 
altres banderes:

Observacions: El terme municipal s'estén pel pla de Ponent, del pla d'Urgell, entre els municipis de Berbens 
i Ivars d'Urgell (N), Castellnou de Seana i Vilanova de Bellpuig a ponent, Belianes a migdia, i 
Preixana, Vilagrassa i Anglesola a llevant, amb els quals forma una unitat estructural. El 
territori és lleugerament ondulat i inclinat vers ponent seguint el suau pendent de tot el pla 
vers el Segre. (Escut: Decret 503/30.12.1981).

FIAV PMS

Codi: CAT.25.050

Acord legislatiu: 16.06.1994

Oficial

Privat Públic Militar

Terra:

Mar:
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Ent. Local Menor: -

Bibliografia:

Festes tradicionals:

Segon diumenge de 
setembre, festa major del 
Sant Crist de Bormio; 17 de 
gener, festa de Sant Antoni; 
divendres abans de Rams, 
festa de la Mare de Dèu dels 
Dolors.

Correcció: 0

Superfície (km2): 35,04

Població: 3.916 (1991), bellputxencs

Capital: Bellpuig
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