
TEXT REFÓS – APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
El present document correspon al text refós que incorpora les prescripcions fixades en l’aprovació 
definitiva del Pla parcial urbanístic de l’Hostal Nou i la Codosa, acordada per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 9 de juliol de 2015. (Exp. 2015 / 056368 / L) 
 
Compliment de les prescripcions establertes en l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida del Pla Parcial del sector SAU de l’Hostal Nou.- 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de data 9 de juliol de 2015, resol aprovar 
definitivament el Pla parcial urbanístic de l’Hostal Nou i la Codosa, promogut i tramès per 
l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, i supeditar-ne la publicació al D.O.G.C. i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents: 
 

- Ajustar el nombre d’habitatges al màxim possible de 84 hab. En aplicació de les diferents 
qualificacions urbanístiques proposades. 

La proposta compleix amb el nombre d’habitatges establert en el planejament general. En el quadre 
de característiques del sector de la Memòria d’Ordenació i en el plànol O1: Zonificació i Ordenació 
Urbanística s’assigna a cada illa el nombre d’habitatges, fins a un total de 84. 
Ara s’afegeix a les Normes Urbanístiques el Títol cinquè: Paràmetres del Sector on normativament 
queda reflectit el nombre d’habitatges en cada illa. 
 

- Afegir a l’article 5 de la normativa sobre desenvolupament del pla els 4 punt de les 
conclusions de l’informe dels Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura de 
data 3.3.2015. 

S’ha procedit a un nova redacció del article 5 introduint les conclusions de l’informe.  
En l’annex 6 de la memòria s’indica l’àmbit del jaciment i l’afectació al pla parcial. 
   

- Incloure a l’article 11 de la normativa que s’ha de titular “Gestió de l’abastament i 
sanejament”, les conclusions de l’informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua de 9.3.2015. 

S’ha procedit a un nova redacció del article 11 introduint les conclusions de l’informe. 
 

- Incorporar a l’article 26 de la normativa sobre ordenació de l’edificació, la prescripció de 
l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida de 19.2.2015. 

S’ha procedit a un nova redacció del article 26 incorporant la prescripció de l’informe. 
 

- Estudia la façana oest del sector amb criteris d’integració paisatgística i el seu impacte sobre 
la gran plana urbana de Balaguer. 

La façana oest del sector amb vistes sobre el canal i ciutat de Balaguer preserva el seu valor 
paisatgístic donant continuïtat a les zones verdes tan públiques (zona verda V1 i V2 amb funcions de 
mirador) com privades (verd privat resultant de l’ordenació aïllada de les edificacions), i amb la 
disposició d’arbrat en la vorera-mirador del carrer 3. 
Normativament s’estableixen, en les parcel·les que hi donen front una major separació de les 
edificacions (5 metres) i tanca especifica. 

 
- Esmenar les errades materials següents: 

*Article 27.3c) i 28.3c) de la normativa on diu: “coeficient d’edificabilitat neta: 0,552 
m2st/m2s”, ha de dir: “coeficient d’edificabilitat neta: 0,5512 m2st/m2s”´ 
*Plànol de zonificació i ordenació urbanística O.1: grafiar la bassa de laminació de 
l’extrem sud-oest del sector de zona verda clau V o bé de sistema tècnic clau ST i 
d’equipament la totalitat de la parcel·la del nord-est. 

S’ha procedit a esmenar els articles 27.3c) i 28.3c) i el plànol O.1 en el sentit indicat 
 



 



  
 
 
  
  
 PLA PARCIAL: 
 SECTOR SAU DE L’HOSTAL NOU  

 
 
 
 
 

INDEX GENERAL 
 
 
 
 MEMÒRIA DE LA  INFORMACIÓ 
 
 Introducció 
 Situació i àmbit territorial 
 Topografia, característiques del terreny i usos 
 Estructura de la propietat 
 Determinacions del planejament superior 
 
 
 MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 
 
 Justificació de la conveniència i oportunitat del Pla 
 Justificació consolidació del 60% del Nucli de l’Hostal Nou 
 Objectius i criteris de l’actuació 
 Descripció de l’ordenació proposada 

Quadre de característiques 
Justificació reserva cessions sòl públic 
Justificació 10% aprofitament mig 
Justificació de la reserva de sòl per habitatges de protecció pública 
Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament (art.9 de la TRLU i 5 a 7 del RLU) 

 Informe mediambiental 
 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
 Urbanització 

Divisió poligonal  
Sistema d’actuació 

 Pla d’etapes 
 Avaluació econòmica 
 Justificació sostenibilitat econòmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 NORMATIVA  URBANISTICA 
  
 TÍTOL PRIMER DISPOSICIONS DE CARÀCTER  GENERAL 
  
 TÍTOL SEGON RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
  
 TÍTOL TERCER NORMES PARTICULARS DELS SÒLS DESTINATS A SISTEMES 
  Capítol I   : Sistema de comunicacions 
  Capítol II  : Sistema d’equipaments comunitaris 
  Capítol III : Sistema d’espai lliures 
 
 TÍTOL QUART NORMES PARTICULARS DELS SÒLS DESTINATS A ZONES 

D’APROFITAMENT PRIVAT 
  Capítol I     : Disposicions de caràcter general 
  Capítol II  : Zona d’unifamiliars aïllades.      Clau I 
  Capítol III  : Zona d’habitatge unifamiliar  Clau II 
  Capítol IV  : Zona d’unifamiliars adossades.   Clau III  
 
 TÍTOL CINQUÈ. PARÀMETRES DEL SECTOR 
  Capítol   I : Quadre de paràmetres 
 
 
 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
  
 1-Fitxes Cadastrals 
 2-Informe de la gestió de l’aigua. 
 3-Informe de l’ACA de 09/03/2015 
 4-Estació depuradora 
 5-Estudi Hidrogeològic 
 6-Jaciment Vil·la romana de l’Hostalnou. Àmbit d’afectació. 
 
 
 PLÀNOLS 
  
 D’informació I. 1 Situació i Emplaçament 
  I. 2 Ortofotomapa 

I. 3  Topogràfic.  
I. 4   Estructura de la propietat 
I. 5 Plànol Cadastral 
I. 6 Planejament vigent 

  
 D’ordenació O. 1 Zonificació i Ordenació urbanística 
  O. 2 Cessions i 10 % d’aprofitament mitjà   

O. 3 Parcel·lació 
  O. 4 Infraestructura viària 
  O. 5 Alineacions i rasants 
   O. 6.1 Perfils longitudinals carrer 1, 2 i 3  
  O. 6.2 Perfils longitudinals carrer 4, 5, 6 i 7  
  O. 7.1 Seccions Tipus: Carrers 
  O. 7.2 Seccions Tipus: Bassa laminació 
  O. 8.1 Demolicions 
  O. 8.2 Serveis: Xarxes de sanejament 
  O. 8.3  Serveis: Xarxa aigua potable.  
  O. 8.4 Serveis: Xarxa  Baixa i Mitjà Tensió  
  O. 8.5 Serveis: Xarxa d’Enllumenat públic 
  O. 8.6 Serveis: Xarxa de Telecomunicacions 
  O. 8.7 Serveis: Xarxa Reg per l’enjardinament. 
  O. 8.8 Serveis: Mobiliari urbà 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEMÒRIA  DE  LA  INFORMACIÓ 



 



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El present Pla Parcial del sector SAU de l’Hostal Nou desenvolupa, en aquest àmbit de referència, les 
determinacions pròpies de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Vallfogona de 
Balaguer aprovades definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Lleida en data 30 
d’abril de 1996. 
 
En aquest sentit l’any 2007 l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer redacta els instruments de 
planejament per la Modificació Puntual de les NNSS de Planejament per ampliar el sector SAU de 
l’Hostal Nou i el Pla Parcial urbanístic del nucli l’Hostal Nou i es pretenia la seva tramitació i 
aprovació simultània.  
 
La Modificació Puntual de les NNSS de Planejament per ampliar el sector SAU de l’Hostal Nou, es 
va aprovar definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 14 de gener de 
2010 (Exp.2008/035277/L), i es van publicar a efectes d’executivitat al DOGC núm. 5580 de data 4 
de març de 2010. 
 
El Pla Parcial, que es va aprovar provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de data 17/04/2008, i la 
aprovació definitiva, es va endarrerí fundamentalment a conseqüència dels requeriments de l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua), reflectit en els informes de data: 
-  20/05/2008 atenent que mancava presentar documentació en relació a l’abastament i sanejament. 
- 03/03/2009 favorable en relació a l’abastament i a la inundabilitat i desfavorable en relació al 
sanejament. 
 
Finalment en data 09/03/2015 l’ACA informa favorablement, tant en relació a l’abastament com en 
relació al sanejament amb les consideracions que s’especifiquen.  
En annex a la memòria s’adjunta l’informe de l’ACA de 09/03/2015 
 
El present Pla Parcial recull tant les determinacions del Text refós de la Modificació de Normes 
aprovada, com té en compte l’exposat en l’informe favorable de l’ACA. 
 
 
SITUACIÓ I  ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ. 
 
El nucli de població de l’Hostal Nou, es troba situat a uns 3,50 km al nord del nucli urbà de 
Vallfogona de Balaguer i a uns 0,50 km a l’est de Balaguer. 
 
Els terrenys objecte d’aquest Pla Parcial estan situat dins del nucli de l’Hostal Nou i delimitat pel: 
 
Nord: Sòl urbà. Resta del nucli de població de l’Hostal Nou 
Sud: Carretera C-26 
Est: Sòl no urbanitzable ( rústic) amb la prolongació del carrer Sant Jordi. 
Oest: Terme municipal de Balaguer amb el Canal de Balaguer. 
 
La superfície de l’àmbit desprès de realitzar un amidament topogràfic és de 47.035,16 m2. Veure el 
plànol I4: “Estructura de la propietat”. 
 
Els plànols del Pla Parcial, han estat confeccionats amb la base cartogràfica del ICC, amb un vol a 
escala 1/1000 i amb una base topogràfica realitzada durant la redacció d’aquest Pla Parcial. 
 
 



TOPOGRAFIA, CARACTERÍSTIQUES DELS TERRENYS I USOS. 
 
Topogràficament és pla amb una lleugera pendent de nord-est a sud-oest. En la zona sud-oest del 
sector es troba el punt més baix, amb una cota de terreny de 228,70 m,  i la zona amb el punt més alt 
es troba al nord-est  del sector on la cota de terreny és de  236,3 m. 
Dins del sector s’hi troben varies edificacions consolidades, una de tipus provisional i tanques de 
delimitació de propietats, les edificacions s’identifiquen com a residencials (habitatge unifamiliar) i 
magatzems no regularitzats. 
  
 

Situació respecte a les infraestructures i serveis 
 

Vialitat. 
L’accés al sector està assegurat a través de la prolongació del carrer Sant Jordi que es troba 
urbanitzat i passant per sota de la C-26 connecta amb el polígon industrial de més al sud i amb la 
prolongació del carrer Jacint Verdaguer. 
La resta de vies existents dins de l’àmbit del sector són un camis i/o carrers ja obert, encara que de 
titularitat privada.  
Es mantindran en lo possible en l’estructura del Pla parcial 
 

Sanejament. 
L’àmbit no disposa de xarxa de clavegueram i encara menys de tractament d’aigües. 
El pla parcial preveu la implantació de la xarxa de sanejament amb sistema separatiu:  
-La xarxa de residual per gravetat, disposarà de EDAR i l’abocament per infiltració en el terreny. 
-La xarxa de pluvials conduïda fins a una bassa de laminació i infiltració al terreny.  
 

Abastament d’aigua. 
L’àmbit no disposa de xarxa d’abastament d’aigua potable.  
El Pla Parcial preveu la implantació de la xarxa d’abastament d’aigua potable amb connexió a la  
xarxa existent contigua del nucli urbà de l’Hostal Nou per carrer Sant Jordi i carrer Jacint Verdaguer. 
 

Energia elèctrica. 
Dins de l’àmbit existeix una línia elèctrica aèria pel mig d’un dels vial d’accés i que dona servei a les 
edificacions existent. 
El Pla parcial preveu el seu soterrament. 
 

Telecomunicacions. 
Dins de l’àmbit existeix una línia telefònica aèria que dona servei a les edificacions existents. 
El Pla parcial preveu el seu soterrament. 
 

Xarxa de reg. 
Travessant l’àmbit destaca una sèquia de reg que dona servei a diverses finques. 
Es proposa la seva anulació en el procés d’execució del Pla Parcial. 
 

Al plànol núm. I3. Topogràfica, es grafia l’estat actual del terreny, inclòs edificacions, tanques i 
instal·lacions existent. 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Es relaciona a continuació el nom, superfície i percentatge de tots i cadascun dels propietaris inclosos 
dintre del sector i que per tant intervenen en el desenvolupament del Pla Parcial. 
 
 
 
 
 
 
 



Sector SAU Hostal Nou  
Núm. Núm. finca Titular Cadastral Superfície   Superfície SUP. FINCA % Drets  
full Cadastral   cadastre   medició APORTADA superfície 
O1 88858-04 LIÑAN  MELER, Marta, Carlos i Ma. Pilar 3.798   4.019,00 4.019,00 11,998867
O2 88858-15 LIÑAN  GILI, Francisco 3.612   3.817,90 3.817,90 11,398476
O3 88858-05 PERELLÓ GATNAU, Teresa 8.123   8.811,37 8.811,37 26,306657
O4 88858-12 SOLANES SIRERA, Miguel i 1 920   930,53 930,53 2,778130
O5 88858-09 GONPISOL SA 1.360 1.317,12
O6 88858-10 3.103 6.405,12
32 87836-01 3.780 3.299,14
33 Pol.4 Par 35 (ampliació SAU) 6.871 4.863,48 15.884,86 3.810,68 11,376920
O7 88858-23 GAZQUEZ GOMEZ, Juan Antonio 373   360,70 360,70 1,076883
O8 88858-22 GAZQUEZ GOMEZ, Juan Antonio 203 242,32 242,32 0,723455
    PEREZ SANCHEZ, Candida           

O9 88858-20 MARQUINA LAMUEDRA, Matías 224   224,23 224,23 0,669447
10 -----  SIMÓ SOLSONA    506,88 506,88 1,513308
11 88858-13 SOLANES SIRERA, Miguel 1.953   1.980,25 1.980,25 5,912106
12 88858-11 RUBIES BERGADA, Josefa 612   618,80 618,80 1,847449
13 88858-21 MARTIN RODRIGUEZ, Jose 501 492,14 492,14 1,469301

LOPEZ NIETO, Rosario 
14 88858-14 MARGALIDA PALACIN José Ma. (hereus de) 420   432,05 432,05 1,289901
15 ------  ABRIL, Luís     264,76 264,76 0,790450
16 88858-17 LLORET VICIEN, Manuel 380   345,97 345,97 1,032906
17 88834-03 GATNAU PROFITOS, Carlos 500   441,46 441,46 1,317994
18 88834-04 SAIZ SAN ANDRES, Vicente  i   Andrés 423   425,54 425,54 1,270465
19 88834-02 ADELL ALONSO Maria 250   289,44 289,44 0,864133
    SANCHEZ BAREA, Manuel           

20 88834-05 BARROSO POLO, Juan 481   403,42 403,42 1,204425
21 88834-01 ADELL FUENTES, José Antonio (hereus de) 750 736,21 736,21 2,197981
    ALONSO ALONSO, Maria           

22 88834-06 GRACIA JUBILLA, Mercedes 625   644,62 644,62 1,924536
23 87847-02 DIAZ CHACON, Miguel 750   741,70 741,70 2,214372
24 87847-03 FLORIN BORZA, Ioan 250 249,48 249,48 0,744831

  BETBESE VASCO, Yolanda           
25 87847-04 FERNANDEZ GUTIERREZ, Fernando 250 252,19 252,19 0,752922

    ALFARO SANCHEZ, Magdalena           
26 87847-07 FERNANDEZ GUTIERREZ, Fernando 250   251,74 251,74 0,751579
27 87847-09 FREIXES EROLES, José 750   746,39 746,39 2,228374
28 87847-05 GALACHE PINTÓ Rafael 375   376,74 376,74 1,124771
29 87847-08 ROIG OJEDA, Juan Carlos 375 375,71 375,71 1,121695
    GOMEZ SALES, Montserrat           

30 87847-01 ABRIL TORRADO, Cándido   i   1  355   338,15 338,15 1,009559
31 87847-06 MARGALIDA PALACIN José Ma. (hereus de) 355   364,46 364,46 1,088108

Vialitat pública 1466,15 1.466,15 1.466,15 
    Vialitat Casanova   7.210,70       

      44.438,15   47.035,16 33.494,83 100,000000
 
Del quadre anterior se’n dedueix les principal característiques pel que fa a l’estructura parcel·laria del 
sector i són les que es descriuen a continuació: 

• Dels aixecaments topogràfics fets i que serveixen de base pel Pla Parcial se’n dedueix una 
superfície del sector de 47.035,16 m2. 

• Que 7.210,70 m2 de superfície propietat de GONPISOL SA corresponen a la vialitat, tindran 
la consideració de vials públic preexistent i no es considerarà finca aportada i a efectes de 
gestió i reparcel·lació no generarà drets ni aprofitament urbanístic, tal com succeeix amb la 
vialitat pública. Tampoc generarà aprofitament el 4.863,48 m2 (ampliació SAU) del mateix 
propietari per acord amb l’ajuntament. 
 

En l’annex a la Memòria s’adjunten les dades cadastrals obtingudes de l’oficina virtual del cadastre.  
 



DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT SUPERIOR 
 
El marc urbanístic vigent és el que ve determinat pels documents següents: 
 
-El Pla Territorial Parcial de Ponent i Terres de Lleida, aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya en data 24 de3 juliol de 2007. 
- Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Vallfogona de Balaguer aprovades 
definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Lleida en data 30 d’abril de 1996. 
- Modificació Puntual de les NNSS de Planejament per ampliar el sector SAU de l’Hostal Nou, al 
terme municipal de Vallfogona de Balaguer, aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida en data 14 de gener de 2010 (Exp.2008/035277/L), publicada a efectes 
d’executivitat al DOGC núm. 5580 de data 4 de març de 2010. 
 
Concretament aquest pla parcial està subjecte a les determinacions establertes en l’article 101: Règim 
urbanístic del SAU. Regulació de la Zona pel SAU de l’Hostal Nou i que transcric a continuació: 
 
En el SAU de l’Hostal Nou es tindrà en compte com a criteri de la diferenciació 
de la densitat edificatòria de més a menys, en més quan més a prop del sòl urbà i de 
menys com més lluny d’aquest. Es determinaran els paràmetres següents: 
a) Paràmetres de l’ordenació: 
- Índex d’edificabilitat brut : 0,3566 m²s/m²s 
- Edificabilitat total : 16.772,74 m² de sostre 
- Densitat màxima : 18 habitatges/ha 
- Nombre màxim d’habitatges : 84 habitatges 
- Cessions i reserves de sòl: Seran les corresponents a la Llei i reglaments vigents, 
amb un mínim per a la zona verda de 4.863,48 m². 
- Aprofitament mig : A aquesta sòls de cessió, caldrà afegir el sòl corresponent 
al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
- Tipologia edificatòria : Zona d’edificació aïllada i/o en filera clau 2. 
b) El Pla parcial que desenvolupi el sector SAU de l’Hostal Nou i el projecte 
d’urbanització hauran de: 
- Dibuixar la línia d’edificació que se situarà a 25 m mesurats de l’aresta exterior 
de la calçada de la carretera C-26. 
- Incloure l’obligació, per part del promotor del compliment de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
En el cas de produir-se contaminació acústica o enllumenament sobre la C-26, el 
promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents”. 
c) Determinacions del sector: 
Les reserves dels sistemes d’equipament i espais lliures se situaran en el lloc 
indicat en el plànol núm. 5 anomenat “Avenç cessions del sector”, a escala 1/1000 
(de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament aprovada 
definitivament en data 14 de gener de 2010 segons l’expedient 2008/035277L), 
essent aquesta situació vinculant amb els ajustos necessaris per acabar de definir 
l’estructura viària i els espais d’aprofitament privat. 
d) Cal condicionar el desenvolupament del SAU de l’Hostal Nou al fet que estigui 
consolidat el 60% del nucli de l’Hostal Nou. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA . 
 
La conveniència i oportunitat del present Pla parcial es justifica pels interessos públics i privats 
concurrents. 
 
La situació estratègica del sector de l’Hostal Nou dins del terme de Vallfogona de Balaguer, limítrof 
amb la capital de la Noguera, a derivat en un creixement promogut i comercialitzat, però sense 
procés adequat de parcel·lació, planejament urbanístic, previsió de serveis, dotació de sanejament i 
subministraments energètics. 
 
Així doncs, es constata la necessitat de tancar el procés de creixement de la zona amb el 
desenvolupament i gestió del sector perquè pugui materialitzar i/o proposar la ubicació dels espai de 
cessió d’equipament i zones verdes per millora la seva qualitat i la dotació dels serveis urbanístics 
que estableix l’article 27 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del mateix), així com pavimentar, inclosa la zona de vianants,  i enllumenar les vies 
públiques per dotar als espais parcel·lat de la condició de solar. 
 
La urbanització dels terrenys inclosos en aquest Pla parcial suposarà la consolidació d’un sector de 
sòl residencial, ampliant la trama urbana existent. La nova actuació, definirà i consolidarà el 
creixement en la zona. 
 
S’ha de destacar també la dotació amb equipament i zones verdes que significarà per a la població, la 
cessió de sòl per a equipament i zones verdes previst dins de l’àmbit del Pla. Llur situació permetrà la 
ubicació de serveis i equipaments dels quals se’n beneficiaran no únicament el Pla parcial sinó el 
conjunt  del sòl urbà on esta enclavat. 
  
La posterior edificació dels terreny inclosos en aquest Pla parcial permetrà efectuar una oferta de sòl 
residencial amb una infraestructura adequada per a l’assentament de les diverses tipologies 
edificatòries, que incidirà positivament en l’economia local, activant el mercat de la construcció 
local.  
 
En definitiva es tracta d’executar les previsions de creixement de les Normes Subsidiàries de 
Planejament Municipal de Vallfogona de Balaguer. 
 
 
JUSTIFICACIÓ CONSOLIDACIÓ DEL 60% DEL NUCLI DE L’HOSTAL NOU  
 
El desenvolupament del Pla parcial està condicionat al fet de que el nucli de l’Hostal Nou estigui 
consolidat com a mínim un 60%. 
En el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per ampliar el 
sector SAU de l’Hostal Nou (Exp.2008/035277/L), ja incorporava aquesta justificació, amb la relació 
de finques identificades amb la seva referència cadastral i localitzades en plànols ortofotomapa, amb 
indicació de si estan edificades o sense edificar, concloent que la consolidació de l’Hostal Nou es 
troba com a mínim un 76,57% consolidat.    



OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ACTUACIÓ. 
 
L’objectiu que persegueix el Pla Parcial, bàsicament és el desenvolupament de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Municipal i concretament del sector residencial SAU de l’Hostal Nou, 
que s’urbanitzarà convenientment, per tal d’afavorir la implantació d’edificacions de nova planta, 
potenciant i consolidant el creixement, i connectant  els diferents teixits urbans de la zona.  
El seu desenvolupament permet dotar al sector de l’estructura de carrers necessària per les 
edificacions previstes i defineix la ubicació de les cessions i reserves de sòl establertes per la llei. 
 
Els criteris generals de l’actuació són el següents: 
 
1. Sistema viari: 

Dotar al sector d’una estructura de vies en consonància amb l’edificació i resoldre les 
connexions amb els vials de les trames urbanes adjacents i a la vegada junt amb els sistemes 
d’equipament i espais lliures configurarà l’ordenació del sector. 
Aquest Pla Parcial mante en lo possible l’estructura de la propietat, amb l’obertura de nous 
carrer o eixamplament dels existent. L’obertura del carrer 3 a l’oest del sector afecta a dues 
propietat, amb les seves edificacions, i es proposa el trasllat de les mateixes a la zona Clau II de 
nova creació junt a la zona verda. 
 

2. Sistema d’equipaments i espais lliures: 
El tractament i situació de les zones verdes i equipament serà adient a la seva funció.  
La zona verda es proposen al sud del sector junt a la carretera C-26. Per la seva situació i 
dimensions compliran funcions de transició, protecció i qualitat de l’entorn. 
L’equipament situat l nord-est amb accés per a vianants des del sòl urbà col·lindant permetrà la 
ubicació de serveis dels qual es beneficiarà no únicament en Pla parcial sinó també el conjunt 
dels sòl urbà on està enclavat. 
Tal com es determina en la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per 
ampliar el sector SAU de l’Hostal Nou, aprovada definitivament en data 14 de gener de 2010 
segons l’expedient 2008/035277L les reserves dels sistemes d’equipament i espais lliures es 
situen en el lloc indicat en el plànol núm. 5 anomenat “Avenç cessions del sector”, a escala 
1/1000 i la superfície de 5.310,17 m2 de la zona verda supera la mínima establerta. 
 

3. Ordenació de l’edificació: 
Establir una zonificació ajustada als diferents tipus d’edificació amb coherència amb la baixa 
densitat del assentament. Així doncs s’estableix una ordenació per a habitatges unifamiliar aïllat 
(clau I), una ordenació per habitatges unifamiliars (clau II) i una ordenació per habitatges 
unifamiliars en filera (clau III) com a nexe d’unió.  
La zona d’habitatges unifamiliars (clau II) respon a la necessitat de donar resposta a la casuística 
dels diferents tipus d’ordenació de les edificacions existent. 
En definitiva emprar diferents tipologies edificatòries i de parcel·lació que enriqueixin la 
possibilitat d’oferta d’aquest tipus de sòl residencial. 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ. 
 
Pel que fa a la proposta d’ordenació, aquest Pla Parcial incorpora les determinacions de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Municipal amb les seves modificacions i per tan s’adequa al 
planejament urbanístic general del sector 
 

Les preexistències físiques, la topografia i la vialitat existent en l’àmbit del pla parcial condiciona 
fortament l’ordenació adoptada.  
L’ordenació proposada del Pla Parcial s’adequa a les preexistències i a la estructura de propietat, i es 
descriu a continuació: 



 
Estructura general de l’ordenació 
 
L’assentament s’estructura en base al relligat amb els carrers urbans de la resta de l’Hostal Nou 
(carrer Sant Jordi i carrer Jacint Verdaguer), situació estratègica de les zones verdes i equipament i el 
manteniment en lo possible dels carrers i accessos rodat preexistent.  
Veure plànol O.1 Zonificació i Ordenació urbanística.  
 
Sistema de comunicacions 
 
L’ordenació del pla parcial be determinada en primer lloc per la xarxa viària dibuixada en els plànols 
d’ordenació O.4: Infraestructura viària, per tal de connecta amb els teixits urbans adjacents.  
L’amplada i secció dels vials és la indicada en els plànol d’ordenació. Les amplades total i útil dels 
carrers i en els tram corbats pel que fa  als radis mínim de la corona circular i amplada lliure de 
circulació donen compliment al DB-S 5: Intervenció de bombers: Condicions d’aproximació i entorn.  
 
Sistema de equipaments i espais lliures 
 
La ubicació de les superfícies de sòl públic corresponent als sistemes d’equipament i al sistema 
d’espais lliures és la dibuixada en el plànols O.1: Zonificació i Ordenació Urbanística. 
 
La zona verda V1 es situa al sud del sector junt a la carretera C-26 i dins de la seva zona d’influència, 
essent compatible amb els usos admesos, creant una zona d’esbarjo que faci a la vegada de barrera 
visual entre el sector i la carretera C-26, actua com element de transició i protecció i la seva gran 
dimensió permet donar qualitat a l’entorn.  
La petita zona verda V2 es situa a l’oest del sector i fa funcions de mirador sobre el Canal de 
Balaguer. 
 
L’equipament comunitaris es localitza al nord-est del sector amb proximitat i accés per a vianants des 
del sol urbà consolidat adjacent i possibilita una millor utilització per a tot el nucli de població de 
l’Hostal Nou. 
Els serveis tècnics els localitzen d’una banda dins de la zona verda V1 per donar cabuda a la EDAR i 
d’altra banda en la zona verda V2 on es situarà l’estació transformadora i el quadre d’enllumenat 
públic. 
 
Sòl susceptible d’aprofitament privat 
 
El sòl susceptible d’aprofitament privat és per a ús dominant residencial 
La tipologia edificatòria respon a l’estructura general de l’ordenació. L’edificació d’habitatges 
unifamiliar, d’unifamiliars aïllades i unifamiliars adossades es disposen en coherència amb la 
parcel·lació i edificacions existent.  
Atès el sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials, amb bassa de laminació, i per reduir el volum 
de la bassa d’emmagatzematge, normativament s’estableix l’obligació de que les noves edificacions 
han d’emmagatzemar l’aigua de pluja.  



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 
 
1.SOL PÚBLIC       m2 %   
Espais lliures V1 4.821,76   
  V2 488,41 5.310,17 11,29   
Equipaments 
comunitaris E 4.036,00 8,58   
  ST1 29,25   
  ST2 48,00 77,25 0,16   
Comunicacions C 12.102,49 25,73   

TOTAL SÒL PÚBLIC        21.525,91 45,77   

2.SÒL PRIVAT          Núm. Hab., 
Unifamiliar aïllades Clau I I.1 3.190,42 7.027,57 7 
  I.2 2.913,42 7 
  I.3 923,73 2 
Habitatge unifamiliar Clau II II.1 2.689,61 14.781,75 7 
  II.2 1.112,09 4 
  II.3 1.948,05 6 
  II.4 1.508,71 5 
  II.5 2.909,13 8 
  II.6 3.708,81 11 
  II.7 905,35 3 
Unifamiliar adossades Clau III III.1 2.617,08 3.699,93 16 
  III.2 1.082,85 8 
TOTAL SÒL PRIVAT       25.509,25 54,23 84 
TOTAL SECTOR        47.035,16 100,00   

3.SOSTRE        Núm. Hab. Edif. Zonal 
Unifamiliar aïllades  Clau I 3.873,42 16 0,5512
Habitatge unifamiliar Clau II 8.147,32 44 0,5512
Unifamiliar adossades Clau III 4.752,00 24 1,2843
TOTAL SOSTRE       16.772,74 84   
Edificabilitat  bruta 0,3566 m2t/m2s         
Edificabilitat  net 0,6575 m2t/m2s   
Densitat d'habitatges 17,859 hab./ha        
 
 
JUSTIFICACIÓ RESERVA CESSIONS SÒL PÚBLIC. 
 
Superfície del sector: 47.035,16 m2.  
Sostre edificable: 16.772,43 m2 sostre 
Nombre d’habitatges: 84 habitatges 
 
Per aplicació de l’article 65.3 del Text refós consolidat de la Llei d’urbanisme resulta: 
 

• Càlcul Espais Lliures: Clau  V 
20 m2s/100 m2st = 3.354,48 m2  
Mínim 10% sòl = 4.703,51 m2 < 5.358,17 m2 zona verda del PP > 4.863,48 m2 (Art.101 NSP)  
 

• Càlcul Equipament Públic: Clau E 
El valor inferior de: 
20 m2s/100 m2st = 3.354,48 m2  
20 m2s/hab. = 1.680,00 m2  
Mínim 5% sòl = 2.351,75 m2 < 4.036,00 m2 zona d’equipament de PP  



 
JUSTIFICACIÓ 10% APROFITAMENT MIG 
 
D’acord amb l’article 45.1.a del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del mateix i atès que es tracta de planejament urbanístic aprovat 
definitivament amb anterioritat a la Llei 3/1012 (veure disposició transitòria tercera), s’ha de cedir a 
l’administració actuant, dins del sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos el terreny, el sòl 
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.   
 
Sostre sector  SAU Hostal Nou:  16.772,43 m2 
Índex d’edificabilitat neta: 0,6575 m2t/m2s 
 

• Càlcul 10% AM : 
 
La cessió obligatòria i gratuïta d’aquest 10% de l’aprofitament mitjà del sector, s’efectuarà en el 
procés de reparcel·lació i correspondrà al sòl necessari que permeti un sostre de 1.677,24 m2.  
Aquest aprofitament es ponderarà amb els coeficients d’homogeneïtzació en funció del diferent valor 
de l’aprofitament de cadascuna de les zones previstes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA  RESERVA DE SÒL PER HABITATGES DE PROMOCIÓ 
PÚBLICA 
  
D’acord amb l’establert en la Proposta de Modificació de la Memòria de l’Ordenació de la 
Modificació Puntual de les NNSS de Planejament aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 14 de gener de 2010 (Exp.2008/035277/L), no cal fer cap 
adaptació d’aquest planejament, per habitatges de promoció pública. 
 
Atesa la baixa densitat del sector (17,859 hab./ha), una tipologia d’edificació incompatible amb la 
construcció d’habitatges protegits i l’establert en el planejament vigent, no s’efectuen reserves per 
habitatges de protecció pública i per tant no es qualifica sòl adscrit amb aquesta tipologia i 
qualificació.  
 
 
OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE. 
 
Les determinacions i l’execució d’aquest planejament urbanístic garanteix un desenvolupament 
urbanístic sostenible, en aquest sentit: 
 
Aquesta actuació urbanística, comporta un creixement amb una ocupació del sòl en continuïtat amb 
el teixit urbà existent i completa la seva trama urbana, relligant tant la xarxa viaria com les xarxes de 
serveis urbanístics que garanteixen la seva eficiència. 
 
La disposició de les infraestructures i l’ordenació dels equipament i espais lliures proposat i la seva 
relació amb les diverses tipologies edificatòries, s’adeqüen a les necessitats socials i al medi on 
s’emplacen i fomenten la diversitat econòmica i l’equilibri social. 
    



JUSTIFICACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS DEL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC (art 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme i art. 5 a7 del 
Reglament de la Llei).  
 
Les determinacions i l’execució d’aquest planejament urbanístic garanteix en benefici de la seguretat 
i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de 
prevenció en front de riscos naturals i tecnològics, en aquest sentit: 
 
L’àmbit de l’Hostal Nou no presenta risc associat al factor d’inundabilitat des del punt de vista 
hidrològic, segons el Pla Inuncat i Pla Actuació Municipal (PAM) de Vallfogona de Balaguer i es 
considera que l’actuació és compatible amb el medi des del punt de vista de la inundabilitat. 
 
Les formes topogràfiques i de poc relleu de la zona permeten reduir excessius moviments de terra. 
No hi ha pendents importants (superior al 20%), i elements que puguin modificar la tectònica o 
orogènesi de la zona. 
 
El municipi no es considera d’alt risc d’incendis segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableix mesures de prevenció d’incendis forestal i es considerat de vulnerabilitat baixa segons el 
Pla Especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) 
 
El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor 
agrícola, el patrimoni cultural i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions 
i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no 
comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o 
arqueològic existent a l’entorn, en aquest sentit: 
 
Cal dir que el aquest Pla parcial afecta parcialment el jaciment de la Vil·la romana de l’Hostalnou 
que està inclòs en l’inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (jaciment 
número 7246). És un jaciment conegut des de la primera meitat del s.XX i l’any 1968 el Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicas hi va dur a terme una excavació dirigida per José Luís 
Diez-Coronel que en va posar al descobert una part. 
 
En annex a la memòria s’adjunta plànol de situació del jaciment i la zona del Pla parcial afectada.  
S’observa que afecta únicament a la zona unifamiliars aïllada Clau I i a una part de la zona 
d’equipament i del sistema viàri. 
Normativament, a l’article 5: Desenvolupament del Pla. Administració actuant, s’adopten les mesures 
i determinacions a segui per preservar el seu valor arqueològic. 
 
La façana oest del sector amb vistes sobre el canal i ciutat de Balaguer preserva el seu valor 
paisatgístic donant continuïtat a les zones verdes tan públiques (zona verda V1 i V2 amb funcions de 
mirador) com privades (verd privat resultant de l’ordenació aïllada de les edificacions), i amb la 
disposició d’arbrat en la vorera-mirador del carrer 3. 
 
Les construccions i instal·lacions previstes, s’adapten al medi pel que fa a la seva adequació al 
terreny amb lleugera pendent de nord-est a sud-oest, amb una ordenació d’espais lliures tan públic 
com privats que juntament amb una parcel·lació adient permet, amb el compliment de les ordenances 
reguladores unes edificacions de qualitat i el seu manteniment eficient. 
 
L’ordenació, situació i dimensions dels espais lliures i equipament previstos garanteixen la seva 
funcionalitat.  
La zona verda, per la seva dimensió i situació com a element de interrelació i adequadament 
condicionada amb arbrat efectua les funcions protecció amb la carretera C-26.  
L’equipament pel seu doble accés tant des de l’àmbit d’aquest Pla Parcial com des de la zona urbana 
consolidada adjacent redunda en benefici de tot el nucli de l’Hostal Nou. 



 
 

INFORME MEDIAMBIENTAL 
 
D’acord amb article 85 del Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), els plans parcials urbanístics han de incloure un informe 
ambiental amb el contingut que estableix l’article 100 del mateix Reglament. 
Com a annex a aquest pla parcial s’adjunta l’informe mediambiental, on s’analitza els aspectes 
ambientals que puguin ser rellevants, es preveuen les conseqüències de l’execució del pla parcial 
sobre el medi ambient i estableix les mesures correctores per tal d’eliminar, reduir o compensar els 
efectes ambientals significatius. 
 
 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. 
 
D’acord amb l’article 3: Àmbit d’aplicació, apartat 2, del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, el Pla Parcial de l’Hostal Nou no 
requereix d’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, atès que Vallfogona de Balaguer és un 
municipi de menys de 5.000 habitant i l’actuació suposa una implantació d’usos residencials de 84 
habitatges unifamiliars. 
 
Tot i així, i atesa la baixa intensitat de circulació, els carrers garanteixen la seguretat i la qualitat del 
trànsit de tot els usuaris de les vies, ja siguin vianants, ciclistes o conductors de vehicles. 
L’amplada  dels vial estructurant d’accés és de 18 metres, amb voreres de 3 metres i aparcament de 
superfície. La resta de vial d’amplada 10 metres s’estableixen amb senyalització corresponen a zona 
30, la preferència de pas a la calçada és per als vehicles, amb element dissuasoris o reductors de 
velocitat com són els passos de vianants i disposen de voreres de 2,00 metres d’amplada que permet 
la cohabitació de vianants i bicicletes.  
 
Tots els carrers han d’observar, i així s’estableix normativament, els criteris del Decret 135/1995 de 24 
de març de desplegament, de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques,  i d’aprovació dels Codi d’accessibilitat. 
Dir també, que normativament s’estableix en el sòl susceptible d’aprofitament privat la reserva 
mínima d’aparcament de vehicles d’1 plaça/habitatge i de bicicles de 2 places/habitatge, d’acord amb 
les ràtios proposades en l’annex 3 del Decret 344/2006. 
 
 
URBANITZACIÓ 
 
Descripció de les obres 
 
Els capítol d’obres previstos en les obres d’urbanització són el següents: 
 
Demolició i moviments de terres  
 
Les demolicions a considerar són les corresponents a la xarxa de reg existent, el soterrament de les 
línies de telefono i elèctriques existents i l’enderroc de les tanques existent en les parcel·les 15 i 16 
per obertura del carrer 3.  
L’activitat del moviment de terres comprèn tot els treballs de desmunt i terraplenat necessaris per a 
formar la línia de l’esplanada de tots els vials. 
Les condicions topogràfiques són favorables, essent el terreny de qualitat adequada. Serà necessari 
l’aportació de terres de préstec. 
 
 
 



Ferms i paviments  
 
Aquest capítol comprèn d’una banda l’execució del ferm que es realitzarà treien 20 cm de capa 
vegetal, compactació de l’esplanada, estesa de material seleccionat, refinament i compactació de la 
base granular (tot-u artificial) i paviment flexible d’aglomerat asfàltic de mescla bituminosa en calent  
amb un gruix de 6-4 cm considerant un tràfic mitjà. 
I d’altra banda l’execució de les voreres amb vorades de peces prefabricades de formigó del tipus 
remuntable i paviment de formigó. Es disposaran dels passos de vianants adaptats adients. 
 
Xarxa de sanejament 
 
L’activitat de construcció de les obres de sanejament comprèn bàsicament tots els treballs necessaris 
per deixar la xarxa de sanejament totalment acabada. Les operacions principals són l’excavació i el 
terraplenat de les rases i la col·locació dels col·lector amb la construcció simultània de pous de 
registre, buneres i connexions als espais parcel·lats.  
La xarxa de sanejament prevista es del tipus separatiu, amb una conducció d’aigües residuals i un 
altra de pluvials. Es projectaran amb tubs de polietilè de diferents diàmetres. 
 
Xarxa de Aigües Residuals. 
Es projecta amb tubs de polietilè de diàmetre 315 i 400 mm, que es conduiran fins ala zona de serveis 
tècnics situada al sud-oest del sector (zona amb la cota mes baixa del mateix) on s’instal·larà una 
EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) previ a realitzar l’abocament per filtració en el 
terreny. 
 
Xarxa d’Aigües Pluvials.  
Es projecta amb tub de polietilè de diàmetre 315 i 400 mm, que es conduiran amb tub de polietilè de 
500 mm fins a la bassa de laminació amb una capacitat per laminar de 1.000 m3/hora que es preveu 
construir al sud-oest del sector i realitzar posteriorment un abocament per filtració en el terreny. 
 
En annex a la memòria s’adjunta: 
*Informe per la gestió de l’agua, amb les característiques de les xarxes de sanejament. 
*Estudi Hidrogeològic previ que demostra la innocuïtat de l’abocament.  
 
Xarxa d’abastament d’aigua potable i incendis. 
 
Les operacions principals són l’excavació i el terraplenat de rases amb sorra. 
La xarxa es projectarà amb tub de polietilè alta densitat (PEAD) de diàmetres 100 i 63 mm i de 10 
atm. de pressió nominal. Es disposaran de les claus de pas, del tipus eix telescòpic i junta elàstica, 
necessàries per al tall i entroncament dels diferents tram.  
En compliment de l’Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en material d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis i particularment de l’Instrucció Tècnica 
Copmplementària sobre les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els 
sistemes d’hidrants d’incendis per a ús exclusiu dels bombers (SP-120:2010), es disposaran hidrants 
d’incendis a una distància tal, que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 
100 m d’un hidrant. Els hidrants seran del tipus Barcelona de construcció soterrada. 
Aquesta xarxa es connectarà  a les canonades existent al carrer Sant Jordi i al carrer Jacint Verdaguer 
amb canonades de diàmetre 100 mm. 
 
En annex a la memòria s’adjunta: 
*Informe per la gestió de l’agua, amb les característiques de la xarxa d’abastament i l’estudi de la 
demanda.  
 
 



 
 
Xarxa elèctrica . 
 
Comprèn les obres necessàries per l’execució de les connexions de mitja tensió (soterrament línia 
aèria) i en la construcció de dos centres de transformació, així com en la implantació de les línies de 
baixa tensió. Aquestes parteixen dels centres de transformació i es ramifica pel diferents carrers de la 
urbanització fins als espais parcel·lats on es disposarà de l’armari de connexió. 
Tota la instal·lació s’executarà segons la normativa vigent, tenint en compte el que estableix el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries i les pròpies de la 
companya subministradora. 
 
Xarxa d’enllumenat.   
 
Les obres d’instal·lació de l’enllumenat públic comprenen bàsicament els quadres de maniobra, les 
línies d’enllumenat i els punts de llum. 
Considerant que es tracte de vies de distribució local, es garantirà una luminància mitja (Lm) 
superior a 0,8 cd/m2 i una uniformitat mitja (Uo) superior al 40 %. Les làmpades, pel seu rendiment 
lumínic, seran de vapor de sodi d’alta pressió. Les lluminàries tancades sobre columnes de 8 m 
d’alçària en els carrers i 3,5 m en la zona enjardinada. 
 
Xarxa de telecomunicacions  
 
La xarxa de telecomunicacions estarà composada per prismes tubular de diferents conductes, amb 
tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret corrugat exterior i llis interior, protegits amb sorra i 
formigó en els encreuaments, senyalitzats amb cinta.  
Es preveuen instal·lar en els canvis de direcció, a peu de parcel·la o quan sigui necessari de pericons 
prefabricats homologats de diferents mesures, amb tapa tipus companya. 
 
Urbanització de les zones verdes 
 
Es preveu una actuació en les zones verdes amb plantació d’arbrat i col·locació de mobiliari urbà 
com poden ser bancs i papereres. 
La xarxa de reg per l’enjardinament amb tub de polietilè de diferent diàmetres s’alimentarà de la 
bassa de laminació projectada. 
 
Cost d’urbanització 
 
Per fer una avaluació dels costos d’urbanització només a partir d’un esquema d’ordenació s’ha de ser 
conscient que allò que s’obtindrà serà una aproximació. La redacció acurada del projecte 
d’urbanització determinarà amb exactitud els costos d’urbanització que comportarà el 
desenvolupament del sector.  
 
Així doncs, el cost de les obres d’urbanització es calcula aplicant un mòdul a la superfície de vial, 
que inclou el moviment de terres, la pavimentació de vials, les xarxes de sanejament, d’abastament 
d’aigua, les xarxes elèctriques, l’enllumenat públic i la xarxa de telecomunicacions. 
A aquest valor s’hi afegirà el cost de la urbanització de les zones verdes, també calculada en base a 
un mòdul de cost unitari aplicat a la seva superfície. 
 
Així mateix cal considerar els costos d’urbanització no repercutibles al mòdul com són les obres de 
desplaçament i soterrament de línies aèries, estació depuradora i enderrocs d’edificacions existent. 
 
 
 



 
 
Cost d’urbanització Sup. (m2) Mòdul (€/m2) (€) 
    
Urbanització vials  12.102,49 110,00 1.331.273,90 
Urbanització espais lliures 5.310,17 35,00 185.855,95 
Costos no repercutibles al mòdul 115.000,00 
Despeses total       1.632.129,85 
 
Així doncs, el cost estimat de les obres d’urbanització, puja la quantitat de:  
Un milió sis-cents trenta-dos mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims. 
(1.632.129,85 Euros) 
 
 
DIVISIÓ POLIGONAL. 
 
Als efectes de gestió, l’execució d’aquest pla parcial es realitzarà amb un únic polígon d’actuació 
urbanística, coincident amb el sector que desenvolupa.. 
 
 Sector    : Sector   SAU de l’Hostal Nou  
 Polígon    : Polígon SAU de l’Hostal Nou  
 Índex d’edificabilitat neta : 0,658 m2st/m2s 
 
 
SISTEMA D’ACTUACIÓ. 
 
El sistema d’actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, atès la necessitat de desenvolupament 
del sector i les circumstàncies que hi concorren, es el de: 
 
 Reparcel·lació en la seva modalitat de Cooperació. 
 
En el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, tal com queda regulat en els 
articles 139 i següents del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del mateix, les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta. La 
administració actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec a les dites persones propietàries, 
d’acord amb el que estableix l’article 120 del mateix Decret.  
 
 

PLA D’ETAPES 
 
L’execució del Pla parcial es farà en una única etapa i les previsions temporals de desenvolupament 
són: 
 
*Termini d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació: 1 any a comptar des de l’aprovació 

definitiva del Pla Parcial. 
*Termini per a la finalització de les obres d’urbanització i la seva recepció: 4 anys a comptar des de 

l’aprovació definitiva de la reparcel·lació i la total inscripció en el Registre de la Propietat de les 
finques resultants. 

*Termini d’inici edificació: a la recepció de les obres d’urbanització  
*Termini de finalització de l’edificació: 10 any 
 
 
 
 



 
 
AVALUACIÓ ECÒNOMICA 
 
Aquest estudi determina els valors derivats de la promoció urbanística a l’objecte d’avaluar el valor 
residual del sòl i justifica la seva viabilitat. 
Aquesta estimació econòmica es fa només per a la promoció del sòl urbanitzat, per tant, no s’estima 
el procés immobiliari subsegüent que suposa la construcció de l’edificació. 
 
S’han aplicat les dades i hipòtesis següents: 
    
1.- Despeses d’urbanització. 
 

  D’acord amb l’article 120 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del mateix, les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries 
del Pla Parcial del SAU de l’Hostal Nou comprenen els conceptes següent: 

 
- Obres d’urbanització 
- Indemnitzacions per d’enderrocs d’edificacions. 
- Cost de redacció del projecte d’urbanització i dels instruments de gestió. 
- Despeses de formalització i inscripció en els registre públic corresponents dels acord i 

operacions jurídiques derivades dels instruments de gestió urbanística. 
 

 Així doncs al cost de les obres d’urbanització, avaluades en l’apartat d’urbanització cal afegir els 
costos corresponent a la gestió del planejament (treballs de topografia, redacció de projectes, taxes 
i despeses generals) 

    
Despeses urbanització Sup. (m2) Mòdul (€/m2) (€) 
    
Planejament, instruments gestió 70.000,00 
Urbanització vials  12.102,49 110,00 1.331.273,90 
Urbanització espais lliures 5.310,17 35,00 185.855,95 
Costos no repercutibles al mòdul 115.000,00 
Despeses total       1.702.129,85 

 
Així les despeses totals d’urbanització d’acord amb l’article 120 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del mateix, són de 1.702.129,85 euros. 
 

2.- Repercussió de costos 
 
L’edificabilitat total a desenvolupar en el polígon d’actuació és fixada en 16.772,74 m2 de sostre. 
El valor de repercussió promig de la urbanització i indemnitzacions s’estableix, en conseqüència, en 
101,48 €/m2 sostre de nova construcció del polígon.. 
 

3.-Càlcul del valor residual del sòl. 
 
El càlcul del valor residual del sòl s’efectua pel MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC aplicant la fórmula 
establerta a l’article 42 de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març de 2003, sobre normes de valoració 
de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, modificada per l’Ordre 
EHA/3011/2007. 
 
F = VM x ( 1-b ) – Σ Ci 
on 



F = Valor de repercussió del terreny per cada m2 de sostre edificable. 
VM = Valor de l’immoble en la hipòtesi d’edifici nou acabat. 
b = marge o benefici net del promotor en tant per u 
Σ Ci = ( Cc + Gp ) = Costos de construcció i despeses necessàries per la promoció immobiliària. 
 
VM = Valor de l’immoble en la hipòtesi d’edifici acabat 
S’expressa en euros per cada metre quadrat de sostre construït (€/m²st). 
El valor en venda es fonamenta en la estimació i homogeneïtzació de preus de venda d’habitatges de 
similars característiques a la que són objecte de valoració, en el mateix municipi o municipis 
pròxims. 
Es considera un preu de venda promig de 1.552,76 €/m2 construït, tenint en compte les diferents 
tipologies de sostre residencial. 
 
b = marge o benefici net del promotor en tant per un. 
D’acord amb l’Ordre ECO/805/2003, modificada Ordre EHA/3011/2007 el marge o benefici net 
mínim del promotor per habitatges de primera residencia s’estableix en el 18%  
 

Σ Ci Sumatori de despeses 
Cost de construcció i despeses necessàries a que es refereix l’art.18.3 i 4  de la ECO/805/2003 
1) El cost de l’edificació o de les obres de rehabilitació, és el cost de la construcció per contracta. Es 
considera cost de l’edificació per contracta la suma dels costos d’execució material de l’obra, les 
despeses generals, si s’escau, i el benefici industrial del constructor. 
La mitjana de preu de construcció aplicable és de: Cc = 960,02 €/m2 sostre. 
 
2) els impostos no recuperables i aranzels necessaris per a formalitzar la declaració d’obra nova de 
l’immoble. 
Es fixen en el 2% del VM o valor de l’immoble en la hipòtesi d’edifici acabat. 
 
3) Els honoraris tècnics per projectes i direcció de les obres o altres de necessaris 
Es fixen en el 10% del cost de l’edificació (cost de construcció per contracta) 
 
4) Els costos de llicències i taxes de construcció 
Es fixen en el 2,50% del cost de l’edificació (cost de construcció per contracta) 
 
5) Import de les primes de les assegurances obligatòries de l’edificació i dels honoraris de la 
inspecció tècnica per calcular les primes, les despeses d’administració del promotor, les degudes a 
altres estudis necessaris, les despeses financeres i les despeses de comercialització. 
No es consideren. 
 
VALORACIÓ 
 
Aplicant aquests valors a la fórmula abans indicada, s’obté el valor unitari del sòl, com repercussió 
per m2 construït:   
 

VM 1-b Cc Gp F (€/m2st)
Despeses   

Valor Venda Benefici promotor construcció notari honoraris permís   
1.552,76 279,50 960,02 31,06 96,00 24,00 162,18

 
Així doncs el valor de repercussió és de 162,18 €/m2st 
 
Deures i càrregues pendents 
 
Per determinar el valor residual del sòl sense urbanitzar, cal descomptar del valor del sol obtingut la 
repercussió dels costos d’urbanització 



 
 
Així doncs el valor de repercussió  del sòl sense urbanitzar és de: 
162,18 €/m2st – 101,48 €/m2st = 60,70 €/m2t 
 
Càlcul del valor del sòl residual sense urbanitzar 
 
I per aplicació del valor de repercussió a l’aprofitament urbanístic s’obté: 
 
Valor del sòl  Aprofitament  urbanístic Valor de repercussió € 

Vs= 16.772,74 60,70 1.018.105,23 
 
 
 
INFORME DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
Criteris per la justificació de la sostenibilitat econòmica:  
 

• Despeses: Atès que el concepte de sostenibilitat apel·la preferentment al manteniment de la 
qualitat urbana en el transcurs del temps, les despeses a considerar seran les que resulten del 
manteniment dels sistemes de comunicacions i espais lliures.  
 

• Ingressos: Pel mateix motiu, es consideren també només els ingressos considerats constant en 
el temps. 

 
Dades bàsiques a considerar, en tant que paràmetres i indicadors vinculats a la justificació de la 
sostenibilitat econòmica. 
 

• Superfície de la nova vialitat i dels nous espais lliures que s’incorporaran al teixit urbà, 
d’aquest Pla Parcial, en tant que comportaran una necessitat d’inversió en termes de 
manteniment. 
 
D’acord amb el Quadre de Característiques del Pla Parcial: 
    Superfície de vials ........................ 12.102,49 m2 
    Superfície d’espais lliures ..............   5.310,17 m2 
 

• Edificabilitat corresponent als nous habitatges i activitats previstes per aquest Pla Parcial, en 
tant que milloraran el comportament de la Hisenda Municipal. 

 
   D’acord amb el Quadre de Característiques del Pla Parcial: 

    Sostre edificable ............................ 16.772,74 m2 
 
Ponderació de l’impacte en les finances municipals 
 
Per tal d’avaluar l’impacte que el manteniment d’aquestes noves superfícies de sòl públic comporta 
sobre les finances municipal i tenint en compte les característiques de la urbanització, s’ha considerat 
un cost unitari de manteniment mitjà per al sistema de comunicacions de 0,20 €/m2i any, i un cost 
unitari de manteniment mitjà per al sistema d’espais lliures de 0,50 €/m2 i any (font municipal) 
 
Així doncs, el cost de manteniment anual serà: 
 Sistema de Comunicacions ...................   2.420,50 euros 
 Sistema d’espais lliures ........................    2.655,08 euros 
       Total despeses ............    5.075,58 euros    
 



Els fons d’ingressos anuals considerats per assumir aquestes noves obligacions municipals provenen 
de la recaptació en concepte d’Impost de Bens i Immobles (IBI) que l’ajuntament percebrà dels nous 
aprofitaments derivat del sector. 
 
No es consideren als efectes d’aquesta justificació l’import de les llicències ni dels possibles 
impostos de les activitats a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs, que tot i generar noves aportacions 
puntuals a les finances municipals no constitueixen un ingrés fix anual. 
 
Els ingressos procedents de l’IBI d’acord amb les dades aportades per l’Ajuntament: 
 
 Valor cadastral total solars (previsions comparades)............... 400.301,79 euros 
 Valor cadastral construccions existents actualment ................ 361.190,00 euros 
              Total ...................... 761.491,79 euros  
 
Recaptació prevista IBI: 0,715% 
 
Així doncs, el total d’ingressos anuals en concepte IBI seran:   5.444,67 euros 
 
En conclusió els ingressos anuals procedents de les noves actuacions permeten assolir de manera 
suficient el cost de manteniment anual que generen les mateixes, sense perjudici de la possibilitat, 
ateses les característiques especials del sector, d’agrupació dels propietaris del sector legalment com 
a junta de conservació, bé sigui voluntàriament o bé perquè ho imposi justificadament el 
planejament, d’acord amb l’establert a l’article 44.1.g de Decret Legislatiu 1/2010 consolidat.  
 
 
 
 
 
Mollerussa, setembre de 2015 
           L’arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 Lluís Castelló Gendre
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TÍTOL PRIMER.  DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL. 

 
Article 1.  
ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ 
 
Aquestes normes urbanístiques són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla Parcial del SAU de l’Hostal 
Nou del municipi de Vallfogona de Balaguer, d'acord amb els límits expressats en la Modificació Puntual 
de les Normes Subsidiàries de planejament per ampliar el sector SAU de l’Hostal Nou al terme municipal 
de Vallfogona de Balaguer, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en 
data 14 de gener de 2010 (Exp.2008/035277/L),  i publicada a efectes d’executivitat al DOGC núm. 5580 
de data 4 de març de 2010, i a tot els plànols que integren aquest Pla Parcial. 
 
Article 2. 
MARÇ LEGAL. 
 
Aquestes normes són complement i desenvolupament del Normes Subsidiàries de Planejament Municipal 
de Vallfogona de Balaguer aprovades definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Lleida 
en sessió de data 30 d’abril de 1996, per la qual cosa, per tot allò que no hi estigui expressament regulat, o 
en el cas de dubtosa interpretació, s’estarà al que determini la normativa general d’aquestes NNSS. 
 
El marc legal en el que s’emmarca el present Pla Parcial es el següent: 
∗ Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret Legislatiu 1/2010 (consolidat amb les modificacions 

introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del mateix –DOGC 6077, de 
29.02.2012.  

∗ El Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(RLU). 

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

∗ La Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl que regula els aspectes bàsics de règim de propietat i de 
competència exclusiva de l’Administració Central (LSV). 

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

∗ El Decret 78/2002, reglament protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. 
∗ La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
∗ Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
∗ Llei d’impacte ambiental RDL 1/2008. 
∗ Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació del efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. 
∗ Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
∗ La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigents. 
 
Article 3. 
CONTINGUT. 
 
1. L' abast normatiu d’aquest Pla Parcial deriva del contingut dels següents documents: 
 
 a) Memòria de l’actuació i de les seves determinacions. 
 b) Plànols d’ordenació 
 c) Normes urbanístiques 
 
2. Els altres documents, memòria de la informació i els plànols d’informació, tindran el caràcter 

informatiu. 
 
 
 
 
 
 



Article 4.  
VIGÈNCIA  
 
Aquest Pla Parcial entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord de l’aprovació definitiva en el 
Diari Oficial de la Generalitat i mantindrà la vigència indefinidament mentre no es procedeixi a la seva 
modificació o revisió. 
La modificació o revisió es podrà dur a terme sempre que se’n justifiqui expressament la necessitat i 
s’ajusti a la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Vallfogona de Balaguer. 
 
Article 5. 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA. ADMINISTRACIÓ ACTUANT. 
 
El sistema d’actuació pel qual es desenvolupa l’únic polígon d’aquest Pla Parcial és el de reparcel·lació 
modalitat de cooperació, tal com queda regulat en els articles 139 i següents del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.  
La condició d’administració actuant correspondrà en primer terme a l’Ajuntament de Vallfogona de 
Balaguer. 
Per al desenvolupament del present Pla Parcial es realitzaran les corresponents projectes d’urbanització i 
projectes de reparcel·lació que respectaran, en tot cas, aquestes determinacions i les del planejament 
superior. 
 
En àmbit del Pla Parcial urbanístic de sòl apte per urbanitzar de l’Hostal Nou i La Codosa es troba el 
jaciment de la Vil·la romana de l’Hostalnou , que l’afecta parcialment. 
En el desenvolupament del Pla es tindran en compte les següents determinacions: 
*Donades les grans dimensions d’aquest tipus de jaciment es considera necessària la realització d’uns 

sondejos arqueològics en l’àrea d’afecció del projecte per tal d’avaluar la potencialitat arqueològica de 
l’indret. Aquest treballs han de ser previs al projecte de construcció, a fi de precisar les possibles 
afectacions arqueològiques i proposar les mesures correctores pertinents per tan de fer compatible el 
projecte referenciat amb el jaciment arqueològic. 

*Una vegada realitzades les intervencions arqueològiques pertinents, si la Direcció General del Patrimoni 
Cultural considera que les restes no són rellevants, el projecte haurà d’incorporar com a mesura 
correctora la necessitat que, durant les fases d’execució, es dugui a terme un seguiment arqueològic del 
moviment de terres que afectin el subsòl. 

*Les intervencions arqueològiques, s’han de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent 
autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, d’11 d’octubre de 1993) i el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 
núm. 3594, de 13 de març de 2002). 

 
Article 6. 
PROJECTES D’URBANITZACIÓ. 
 
1. El projecte d’urbanització es referirà la totalitat de l’àmbit del Pla parcial, i les zones externes que, 

segons dicti el mateix Pla hagin de ser urbanitzades i els costos de les quals siguin imputables al 
sector del Pla Parcial de l’Hostal Nou. 

2. Els projectes d’urbanització es regularan per l’establert en els articles 96 i 97 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

3. També s’admetran projectes d’urbanització complementaris referits a un elements urbà de prou 
significació i importància.  
Els projectes d’urbanització complementaris que es redactin desenvolupant aquest normes 
reguladores hauran d’ajustar-se el que disposa l’article 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 

4. El projecte d’urbanització haurà d’incloure l’obligació, per part del promotor, del compliment de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de 
produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre la carretera C-26, el promotor haurà 
d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.  

 



Article 7. 
PROJECTES DE PARCEL·LACIÓ. 
 
En el plànol  I.3: Topogràfic  d’aquest Pla parcial queda reflectida la parcel·lació real existent, que es 
complementa amb la informació del plànol I.4: Estructura de la propietat i I.5: Plànol Cadastral. 
  
El parcel·lari dibuixat al plànol d’ordenació núm. O.3: “Parcel·lació” no és vinculant. 
 
Es permet l’agrupació i divisió de parcel·les d’acord amb les determinacions establertes en la secció 
segona: Parcel·lacions urbanístiques del capítol I Llicències i parcel·lacions urbanístiques del Títol sisè: 
de la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, articles 191 a 196 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.  
  
Article 8. 
MODIFICACIONS. 
 
1. Les modificacions del present Pla Parcial hauran de respectar les determinacions establertes a la 

normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Vallfogona de 
Balaguer i la legislació mediambiental i sectorial que sigui d’aplicació, i s’ajustaran al que prescriu els 
articles 96 al 100 dels Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.  

 
2. No serà supòsit de modificació les variacions sobre les alineacions i rasants ocasionades per a la millor 

adaptació sobre el terreny del Projecte d’urbanització, que no suposin modificacions en la superfície 
de les zones o de cada una de les diferents qualificacions urbanístiques superiors al 5%. 

 
Article 9. 
PRECISIÓ I AJUSTOS DE LÍMITS. 
 
El límits i les superfícies de l’àmbit del sector definit en el present document podran ser ajustades al 
detall, en els termes següents: 
 
* Alineacions i línies d’edificació vigents. 
* Característiques topogràfiques del terreny. 
* Límits de la propietat rústica o urbana. 
* Existència d’arbres o altres elements d’interès. 
* Adaptació tècniques de detalls fruit del subsòl. 
 
No variarà ni l’edificabilitat ni la resta de paràmetres urbanístics fixats pel planejament. 
No produiran distorsions en la forma de les unitats de zona, sector o sistema ni augment o disminucions 
de superfície de més de cinc per cent (5%), en relació amb les superfícies delimitades en el plànol 
d’ordenació O.1: Zonificació i Ordenació urbanística. 
 
Els projectes d’urbanització i els instruments de gestió urbanística poden si s’escau, efectuar les 
adaptacions tècniques de detall exigides per les característiques del sòl i del subsòl en l’execució material 
de les obres o en la concreció de la delimitació i superfícies de l’àmbit d’actuació. 
 
Article 10. 
QUALIFICACIÓ DE SÒL PER HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA. 
 
D’acord amb l’establert en la Proposta de Modificació de la Memòria de l’Ordenació de la Modificació 
Puntual de les NNSS de Planejament aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida en data 14 de gener de 2010 (Exp.2008/035277/L), no cal fer cap adaptació d’aquest planejament, 
per habitatges de promoció pública. 
 
Atesa la baixa densitat del sector (17,85 hab./ha), una tipologia d’edificació incompatible amb la 
construcció d’habitatges protegits i l’establert en el planejament vigent, no s’efectuen reserves per 
habitatges de protecció pública i per tant no es qualifica sòl adscrit amb aquesta tipologia i qualificació.  
 



Article 11. 
SISTEMA DE GESTIÓ D’ABASTAMENT I SANEJAMENT. 
 
Abastament. 
1.- S’haurà de disposar del corresponent Permís de Connexió (per part de l’Òrgan gestor) a la xarxa 

d’abastament d’aigua potable. 
 
2.- El consum d’aigua no podrà superar les dotacions establertes al RD 129/2014 de 28 de febrer pel qual 

s’aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre. 
 
3.- Tant l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, com el Canal d’Urgell, seran responsables de garantir 

el subministrament al nou sector de Planejament. 
 
Sanejament. 
1. Atenent que s’instal·la una EDAR pròpia, serà necessari que l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer 

sol·liciti i disposi la corresponent Autorització d’Abocament, d’acord amb tot l’establert al RD 
849/1896, d’11 d’abril RDPH, i RD 606/2003, de 23 de maig pel que es modifica el RDPH (a 
presentar al Departament d’Autoritzacions dels Serveis Centrals de l’Agència Catalana de l’Aigua). 
L’informe favorable de Agència Catalana de l’Aigua té el caire d’urbanístic. Així doncs, la 
favorabilitat del mateix no implica l’obtenció de la futura resolució d’Autorització d’Abocament, 
essent el Departament d’Autoritzacions dels Serveis Centrals de l’Agència Catalana de l’Aigua, qui 
avaluarà (entre altres coses) la confidència - viabilitat del sistema depuratiu adoptat, així com la 
capacitat de l’aqüífer per a rebre el vessament (a partir de l’aval¡uació de l’Estudi Hidrològic que ha 
presentat el promotor). . 
 

2. El sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials i de residuals depurades, no podrà originar cap 
afecció a terrenys externs al sector (filtracions, entollaments, olors, etc.). Així doncs, l’Ajuntament de 
Vallfogona de Balaguer (en cas de recepcionar les obres d’urbanització) i/o els propietaris de les 
parcel·les, seran responsables de garantir aquesta consideració, quedant obligat a l’execució a la seva 
costa de les obres complementaries, així com a les indemnitzacions que en el seu cas es poguessin 
derivar. 

 
3. Queda prohibida qualsevol connexió (sobreeixidor de la bassa, etc.) del sistema de sanejament de 

residuals i pluvials del Pla Parcial sobre infraestructures de reg, o sobre el Canal de Balaguer,  excepte 
que s’hagi obtingut un permís previ per part del propietari de la infraestructura. Tampoc es podrà 
realitzar connexió al sistema de sanejament general de l’Hostal Nou, ni de Balaguer. 

 
4. Tota edificació susceptible d’aprofitament públic o privat a construir dins dels sector del Pla parcial de 

l’Hostal Nou haurà de preveure  i disposar d’un dipòsit per emmagatzemar l’aigua recollida de les 
teulades i reaprofitar-la per a l’ús domèstic o per al reg del jardí. El dimensionat dels dipòsits seguirà 
el document “Aprofitament d’aigües de pluja a Catalunya. Dimensionament de dipòsits 
d’emmagatzematge. Juny 2011”  
En la memòria del projecte pel que es sol·liciti la llicència es justificarà  el compliment d’aquest 
sistema de gestió de les aigües de pluja, així com de la resta de normes urbanístiques d’aquest Pla 
parcial i de totes les disposicions especifiques que per normativa sectorial siguin d’aplicació.  



TÍTOL SEGON.  RÉGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 
 
 
 
 
Article 12. 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL. 
 
La superfície compresa en l’àmbit del present Pla Parcial es qualifica de sistemes i zones, d’acord amb les 
disposicions i destí del sòl que estableix la Modificació Puntual de les NNSS de Planejament aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 14 de gener de 2010 
(Exp.2008/035277/L). 
 
Article 13. 
SISTEMES. 
 
1. Són els terrenys que en virtut de l’article 34 i 35 Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 
22 de febrer, es destinen a usos públics i constitueixen l’estructura del Pla Parcial. 

 
 Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública i s’han de cedir 

obligatòriament i gratuïtament a l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer. La titularitat pública no 
exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de concessió administrativa o 
altre règim equivalent, sempre que aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i 
amb els objectius urbanístics d’aquest Pla parcial. 

 
2. El Pla Parcial defineix el següents sistemes, que es localitzen gràficament al plànol normatiu núm. 

O.1: “Zonificació i Ordenació urbanística”. 
 

• Sistema de Comunicacions: Viari .  Clau C 
• Sistema d’equipaments comunitaris.     
 Sistema d’equipaments públics  Clau E  
 Sistema de serveis tècnics  Clau ST 
• Sistema d’espais lliures públics  Clau V 

 
Article 14. 
ZONES. 
 
1. Són els terrenys objecte d’aprofitament urbanístic privat d’acord amb les previsions del present Pla 

Parcial. 
 
2.  El Pla Parcial defineix les següents zones,  que es  localitzen  gràficament al plànol  normatiu  núm. 

O.1: “Zonificació i Ordenació urbanística”. 
 

• Zona d’unifamiliars aïllades    Clau I 
• Zona d’habitatge unifamiliar    Clau II 
• Zona d’unifamiliars adossades    Clau III 



TÍTOL TERCER.  NORMES PARTICULARS DELS SÒLS DESTINATS A   SISTEMES. 
 
 
CAPÍTOL  I 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONS. 
 
 
Article 15. 
DEFINICIÓ. 
 
1.  El sistema de comunicacions comprèn totes les infraestructures necessàries per a la mobilitat de les 

persones i de les mercaderies i les àrees d’aparcament de vehicles.  Està format pel sistema de xarxa 
viària i és en el que es realitzen les funcions de drenatge de les aigües, accés a les edificacions, 
il·luminació i pas de les xarxes de servei. 

 
2.  La xarxa viària que defineix aquest Pla Parcial està constituïda per a les vies que fixen els plànols 

d’ordenació núm. O.1: “Zonificació i Ordenació urbanística”, amb el traçat, alineacions i rasants que 
figuren en el plànol núm. O. 4: “Infraestructura viària”  

 
Article 16. 
RÉGIM DE LES VIES PÚBLIQUES. 
 
1.Es distingeix el següent tipus de sistema de comunicacions: 
 

• Xarxa viària. Clau C 
 
 Destinada essencialment a la distribució del trànsit local i mantenir els nivells convenients de 

mobilitat, d’accessibilitat i estacionament entre les diferents zones del Pla Parcial. Aquesta zona es 
distingeix al plànol d’ordenació núm. O.1 “Zonificació i Ordenació urbanística”. 

 
2.  L’ample i les seccions del sistema viari s’indica específicament al plànol núm. O.7: “Seccions tipus”. 
  
Article 17. 
NORMES GENERALS D’APLICACIÓ. 
 
1. Serà d’estricte compliment el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament, de la 

Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques,  i d’aprovació dels Codi d’accessibilitat. 

 
2. Reglamentació aplicable en l’àmbit d’afecció de la carretera C-26: 
 L’actuació incideix en la zona d’influència de la carretera C-26 adjacent al sector. Les condicions 

d’edificació als efectes de fixació de la distància d’edificació, línia límit d’edificació, i zones de 
domini públic, servitud i afecció, s’estarà a allò disposat el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres (DOGC 5452 de 27.08.2009) 

 La línia d’edificació se situarà a 25 metres mesurats des de l’aresta exterior de la calçada de la 
carretera C-26, trobant-se dibuixada en els plànols d’ordenació. 

 
3. Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema viari, s’estarà al que disposa les 

Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Vallfogona de Balaguer. 



CAPÍTOL  II 
 
SISTEMES D’EQUIPAMENT COMUNITARIS. 
 
 
Article 18. 
DEFINICIÓ.  
 
Comprèn aquelles àrees que el Pla Parcial reserva per a la construcció d’equipaments comunitaris de 
titularitat pública, d’interès públic i social. 
Tanmateix, comprèn els sòls afectats per a la localització de tota classe d’instal·lacions per dotar a l’àmbit 
del Pla Parcial del serveis tècnics de depuració d’aigües terminals del clavegueram del sector, de la 
implantació de les estacions transformadores, per a aigua potable o altres necessaris per generar la seva 
activitat. 
Així doncs, el Pla Parcial estableix dos tipus d’equipament comunitaris: 
 

• Sistema d’equipament públic. Clau E 
• Sistema de serveis tècnics.   Clau ST 

 
La delimitació d’aquests sòls s’efectua al plànol d’ordenació núm. O.01: “Zonificació i Ordenació 
urbanística”. 
 
Article 19. 
CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ. 
 
1. Sistema d’equipament. Clau E 
 
 L’edificació haurà d’ajustar-se a les necessitats funcionals de l’equipament, al paisatge i a les 

condicions del seu entorn. 
 Els paràmetres urbanístics que han de regir la seva construcció són: 
 

a)  Tipus d’ordenació: aïllada. 
b)  Edificabilitat: 1 m2 de sostre/ m2 de sòl  
c)  Alçada màxima: 10 metres corresponents a planta baixa i dos pisos, llevat dels elements singulars 

de les instal·lacions o que per l’especial  funcionalitat de l’equipament es requereixi una alçada 
superior, sempre que es justifiqui degudament. 

d)  Ocupació màxima: 60 % de la superfície de la parcel·la. 
e)  Separació de l’edificació: La separació de l’edificació a façana i llindars veïns serà de cinc metres ( 

5 m). 
f)  Es disposarà d’una plaça d’aparcament per cada 200 m2 edificats. 
g)  Ús assignat:  

 Educatiu: escoles bressol, pre-escolars i acadèmies 
 Assistencial: residències, casals i centres ocupacionals 
 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. 
 Cultural: museus, biblioteques, centres culturals, ludoteques i similars. 

h)  Espais lliures del sistema d’equipaments: Se sistematitzaran amb arbrat i jardineria, amb les 
mateixes característiques dels espais lliures públic. La vegetació serà de baixos requeriments 
hídrics i de caràcter no invasor. 

 
2. Sistema de serveis tècnics. Clau ST 
 
 El tipus d’ordenació és el de volumetria específica, ajustada a la reglamentació tècnica especifica. 
 Només es permetran els usos propis o tècnicament vinculats amb els serveis de depuració, electricitat, 

aigua potable o altres. 
Es procurarà que les edificacions adscrites amb aquestes infraestructures es situïn soterrades o en cas 
de ser possible s’ubiquin preferentment en el volum de l’edificació principal. 

 
 
 
 



Article 20. 
NORMES GENERALS D’APLICACIÓ. 
 
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’equipaments i de serveis tècnics, 
s’estarà al que disposa les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Vallfogona de Balaguer. 
 
 
 
CAPÍTOL  III 
 
SISTEMES D’ESPAIS LLIURES. 
 
 
Article 21. 
DEFINICIÓ.  
 
Comprèn aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial reserva per els parcs,  els jardins, les zones 
verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport.   
 
La delimitació d’aquest sòl s’efectua al plànol d’ordenació núm. O.1: “Zonificació i Ordenació 
urbanística”. 
 
Article 22. 
USOS PERMESOS 
 
En aquest espai només s’hi admeten els usos públics de lleure i descans, culturals i esportius que siguin 
compatibles amb la utilització general d’aquest sòl. 
 
Article 23. 
REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ  DELS ESPAIS LLIURES. 
 
1. L’ordenació de les zones verdes s’efectuarà mitjançant arbrat, jardineria i elements accessoris propis a 

les funcions previstes per a aquest tipus d’espai. En les zones verdes generades la vegetació serà de 
baixos requeriments hídrics i de caràcter no invasor 

 
 Solament es permetran edificacions destinades a usos vinculats intrínsecament a l’espai verd, com 

poden ser glorietes, quioscos, marquesines i similars i instal·lacions i construccions esportives i 
culturals, que hauran de respectar les següents condicions: 

 
a)  El total d’elements auxiliars del parc no donarà lloc a una ocupació superior al 5% de la 

superfície del sistema. 
b)  Igualment la construcció d’edificis i instal·lacions d’ús compatible no podran ultrapassar el 5% de 

la seva superfície total. 
c)   L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions projectades no serà superior als 5,00 metres. 
d)   Els elements escultòrics podran excloure’s del compliment d’aquests paràmetres. 

 
2. S’admetran les ocupacions temporals per a instal·lacions mòbils, en espais no enjardinats i amb 

finalitats exclusivament recreatives o culturals. 
 
Article 24. 
NORMES GENERALS D’APLICACIÓ. 
 
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’espais lliures, s’estarà al que disposa 
les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Vallfogona de Balaguer. 
 
 
 
 
 



TÍTOL QUART.  NORMES   PARTICULARS   DELS  SÒLS  DESTINATS  A  ZONES  
D’APROFITAMENT   PRIVAT. 
 
CAPÍTOL I 
 
DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
 
Article 25.   
NORMA GENERAL 
 
Els paràmetres generals que regulen l’edificació als sòls amb aprofitament urbanístics privat i la definició 
dels conceptes utilitzats són els mateixos que els establerts en les Normes Subsidiàries de Planejament 
Municipal de Vallfogona de Balaguer, a més de les precisions introduïdes per les presents normes 
particulars. 
 
Article 26. 
ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ. 
 
Els sòls d’aquest Pla Parcial que resultin edificables es regularan mitjançant els tipus d’ordenació i 
paràmetres específics que es definiran per a cada una de les zones següents: 
 

• Zona d’unifamiliar aïllada   Clau I 
• Zona d’habitatge unifamiliar   Clau II 
• Zona d’unifamiliars adossades   Clau III 

 
Els projectes d’edificació derivats del Pla Parcial urbanístic hauran de complir amb el decret 21/2006, de 
14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
 
CAPÍTOL  II 
 
ZONA D’UNIFAMILIAR AÏLLADA. CLAU I 
 
Article 27. 
PARÀMETRES REGULADORS PARTICULARS.  
 
1. Definició. 

Comprèn el terreny situat al oest del sector, amb aprofitament urbanístic privat, delimitat pel present 
Pla Parcial, i en que s’ordena l’edificació de forma aïllada en ciutat jardí. 

 S’identifica en el plànol d’ordenació núm. O.1: “Zonificació i Ordenació urbanística” amb la Clau I 
 
2. Condicions de parcel·lació 
 Parcel·la mínima:  Superfície: 350 m2 
   Front mínim de parcel·la: 13 metres 
   Fons de parcel·la: No s’estableix. 
 
3. Condicions d’edificació 

a) Ordenació: Aïllada.   
L’edificació es col·locarà, segons la posició relativa definida per les separacions als límits de la 
parcel·la i ocupació màxima. 
S’hi admetran els edificis d’habitatges aparellats quan cadascun per separat compleixi les 
condicions de parcel·la mínima. En aquest cas es redactarà un projecte conjunti unitari previ i 
vinculant. 

b) Edificacions auxiliars: No s’admeten, excepció feta de les piscines i pistes esportives descobertes. 
Tanmateix no es poden instal·lar barbacoes o elements similars fixes en les parets o tanques laterals 
o de fons de parcel·la.  

c) Coeficient d’edificabilitat neta: 0,5512 m2sostre/ m2 sòl. 
d) Densitat màxima d’habitatges: 1 hab./parcel·la  
e) Ocupació màxima: 50%. 



f) Sòl de parcel·la lliure d’edificació: Es mantindrà amb vegetació i arbrat. L’espai establert per a les 
separacions mínimes, solament s’admeten anivellaments de +/- 0,75 m respecte de la cota del nivell 
de la vorera. 

g) Alçada Reguladora Màxima: 6,60 metres 
h) Nombre màxim de plantes: 2P (PB+1PP) 
i) Coberta: Inclinada i/o plana.  

Si es inclinada tindrà un pendent màxim del 35% i teula de color vermellós.  
L’arrencada de la teulada inclinada es situarà com a màxim a +1,00 metre respecte de la cara 
superior del sostre de l’última planta admesa.   
El carener de la coberta en cap cas superarà l’alçada de 3,00 respecte el pla horitzontal definit pel 
punt d’arrencada de la mateixa.  

j) Planta sotacoberta: S’admeten sotacobertes habitables. Els espais de la planta sotacoberta que 
tinguin una alçada igual o superior a 1,50 metres computaran a efectes d’edificabilitat.    

k) Separacions mínimes: 3,00 a carrer i  2,00 als altres límits. Excepte en l’illa 2 de la clau I        (Clau 
I.2) en que la separació a fons de parcel·la serà de 5 metres. 

l) Tanques: L’alçada de la tanca a façana serà de 2,00 metres en total, amb una part massissa d’1,40 
metre i la resta transparent. L’alçada de la tanca de separació de parcel·les serà de 2,00 metres. 
L’alçada de la tanca del fons de parcel·la, de l’illa 2 de la clau I (Clau I.2) amb vistes al canal de 
Balaguer serà de 2,00 metres en total, amb una part massissa d’1,40 metre i la resta transparent. 

m) Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints tancats, semitancats i oberts. El vol de l’edificació a 
l’interior de la parcel·la es lliure amb la condició de respectar les separacions mínimes i 
comptabilitzar a efectes d’ocupació màxima. 

n) Nombre mínim de places d’aparcament: Vehicles 1 plaça per habitatge. Bicicletes 2 places per 
habitatge. 

 
4. Condicions d’ús 

*Us dominant:  
  Habitatge unifamiliar.   
 
 *Usos admesos:  

  Oficines i serveis privats: Únicament com a us complementari al principal, per a despatxos 
professionals lligats als ocupants de l’habitatge. 

  Educatiu:   Condicionats a que no causaran distorsions ni efectes molestos en 
l’entorn en el que s’ubiquen 

  Restauració:   Es condiciona l’ús als efectes molestos que puguin produir sobre les 
edificacions veïnes i en especial les activitats d’aquests tipus que es 
puguin realitzar a l’espai lliure de parcel·la  

  Aparcament:   S’admet solament l’aparcament al servei de l’habitatge. 
  
La proporció entre l’ús dominant i els usos compatibles es regirà pel següent criteri: l’ús dominant haurà 
d’ocupar un mínim del 70% del sostre. Per reduir aquest percentatge serà necessari la redacció d’un pla 
especial que ho justifiqui. 
Els diferent condicionant per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l’ús no 
crearà distorsions en el teixit edificat, s’integrarà en el conjunt urbà consolidat  i no crearà conflicte de 
l’ús dominant. 
 
 
CAPÍTOL  III 
 
ZONA D’HABITATGE UNIFAMILIAR.  CLAU II 
 
Article 28. 
PARÀMETRES REGULADORS PARTICULARS. 
 
1. Definició. 

Comprèn el terreny situat en diferents illes del sector, amb aprofitament urbanístic privat, delimitat pel 
present Pla Parcial. En aquesta zona cal comptabilitzar les parcel·les i edificacions existent amb les 
noves edificacions amb un tipus d’ordenació de forma aïllada o segons alineació de vial d’acord amb 
les condicions d’edificació. 

 S’identifica en el plànol d’ordenació núm. O.1: “Zonificació i Ordenació urbanística” amb la Clau II 



2. Condicions de parcel·lació 
 Parcel·la mínima:  Superfície: 250 m2 
   Front mínim de parcel·la: 10 metres 
   Fons de parcel·la: No s’estableix. 
 
 Aquestes Normes Urbanístiques  reconeixen les parcel·les existent, amb anterioritat a l’aprovació 

d’aquest Pla parcial, que no compleixen les condicions de parcel·la mínima i es consideren edificables  
 
3. Condicions d’edificació 

a) Ordenació: Aïllada o alineació de vial segons les següents condicions: 
a.1. Quan a les parcel·les veïnes a la que es pretén construir no hi ha cap edificació es pot optar 

lliurement pel tipus d’ordenació. 
a.2. Quan a les dues parcel·les veïnes a la que es pretén construir hi ha edificacions del mateix 

tipus, las nova edificació serà d’aquest mateix tipus. 
a.3. Quan a les dues parcel·les veïnes a la que es pretén construir hi ha edificacions veïnes de 

diferents tipus, la nova edificació serà tal que es juxtaposi a la part mitgera i es separi format 
façana de la parcel·la on hi ha edificació aïllada. 

a.4. Quan a les parcel·les veïnes a la que es pretén construir, una esta sense construir i l’altra 
edificada, la nova edificació s’adaptarà a aquest tipus d’edificació i  pot optar lliurement el 
tipus d’edificació on no hi ha cap edificació. 

a.5. L’ordenació de les parcel·les existent amb un ample de façana de 10 metres serà d’edificació 
segons alineació de vial.  

b) Edificacions auxiliars: No s’admeten, excepció feta de les  piscines i pistes esportives descobertes. 
Tanmateix no es poden instal·lar barbacoes o elements similars fixes en les parets o tanques laterals 
o de fons de parcel·la.  

c) Coeficient d’edificabilitat neta: 0,5512 m2sostre/ m2 sòl. 
d) Densitat màxima d’habitatges: 1 hab./parcel·la  
e) Ocupació màxima: 50%. 
f) Sòl de parcel·la lliure d’edificació: Es mantindrà amb vegetació i arbrat. L’espai establert per a les 

separacions mínimes, solament s’admeten anivellaments de +/- 0,75 m respecte de la cota del 
nivell de la vorera. 

g) Alçada Reguladora Màxima: 6,60 metres 
h) Nombre màxim de plantes: 2P (PB+1PP) 
i) Coberta: Inclinada i/o plana.  

Si es inclinada tindrà un pendent màxim del 35% i teula de color vermellós.  
L’arrencada de la teulada inclinada es situarà com a màxim a +1,00 metre respecte de la cara 
superior del sostre de l’última planta admesa.   
El carener de la coberta en cap cas superarà l’alçada de 3,00 respecte el pla horitzontal definit pel 
punt d’arrencada de la mateixa.  

j) Planta sotacoberta: S’admeten sotacobertes habitables. Els espais de la planta sotacoberta que 
tinguin una alçada igual o superior a 1,50 metres computaran a efectes d’edificabilitat.    

k) Separacions mínimes: 3,00 a carrer i  2,00 als altres límits.  
l) Tanques: L’alçada de la tanca a façana serà de 2,00 metres en total, amb una part massissa d’1,40 

metre i la resta transparent. L’alçada de la tanca de separació de parcel·les serà de 2,00 metres. 
L’alçada de la tanca de l’illa 6 de la clau II (Clau II.6) amb vistes al canal de Balaguer serà de 2,00 
metres en total, amb una part massissa d’1,40 metre i la resta transparent 

m) Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints tancats, semitancats i oberts. El vol de l’edificació a 
l’interior de la parcel·la es lliure amb la condició de respectar les separacions mínimes i 
comptabilitzar a efectes d’ocupació màxima. 

n) Nombre mínim de places d’aparcament: Vehicles 1 plaça per habitatge. Bicicletes 2 places per 
habitatge. 

 
4. Condicions d’ús 

*Us dominat:  
  Habitatge unifamiliar.   
 
 *Usos admesos:  

  Oficines i serveis privats: Únicament com a us complementari al principal, per a despatxos 
professionals lligats als ocupants de l’habitatge. 



  Educatiu:   Condicionats a que no causaran distorsions ni efectes molestos en 
l’entorn en el que s’ubiquen 

  Restauració:   Es condiciona l’ús als efectes molestos que puguin produir sobre les 
edificacions veïnes i en especial les activitats d’aquests tipus que es 
puguin realitzar a l’espai lliure de parcel·la  

  Magatzem:  Dipòsit de productes o de mercaderies, sense cap mena de 
manipulació, de transformació o de tractament. Es condiciona l’ús als 
efectes molestos que puguin produir sobre les edificacions veïnes. 

  Comercial:  S’admet solament un sostre de 350 m2. 
  Aparcament:   S’admet solament l’aparcament al servei de l’habitatge. 
 
La proporció entre l’ús dominant i els usos compatibles es regirà pel següent criteri: l’ús dominant haurà 
d’ocupar un mínim del 70% del sostre. Per reduir aquest percentatge serà necessari la redacció d’un pla 
especial que ho justifiqui. 
Els diferent condicionant per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l’ús no 
crearà distorsions en el teixit edificat, s’integrarà en el conjunt urbà consolidat  i no crearà conflicte de 
l’ús dominant. 
 
5. Edificacions existent 
Les edificacions i usos fora d’ordenació o volum disconforme, d’acords amb l’article 108 del Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol de mesures fiscals i financeres. 
 
 
 CAPÍTOL  IV 
 
ZONA D’UNIFAMILIARS ADOSSADES. CLAU III 
 
 
Article 29. 
PARÀMETRES REGULADORS PARTICULARS 
 
1. Definició. 
 Comprèn el terreny situat en diferents illes del sector, amb aprofitament urbanístic privat, delimitat pel 

present Pla Parcial, i en que s’ordena l’edificació en filera amb alineació a vial o en filera amb 
alineació paral·lela al vial. 

 S’identifica en el plànol d’ordenació núm. O.1: “Zonificació i Ordenació urbanística” amb la Clau III 
 
2. Condicions de parcel·lació 
 Parcel·la mínima:  Superfície: 110 m2 
   Front mínim de parcel·la: 5,50 metres 
   Fons de parcel·la: 20,00 metres 
 
3. Condicions d’edificació 

a) Ordenació: En alineació de vial o en alineació paral·lela a vial. 
L’edificació es col·locarà, segons l’ ocupació predeterminada en els plànols d’ordenació. 

b) Edificacions auxiliars: No s’admeten, excepció feta de les piscines i pistes esportives descobertes. 
Tanmateix no es poden instal·lar barbacoes o elements similars fixes en les parets o tanques 
laterals o de fons de parcel·la.  

c) Densitat màxima d’habitatges: 1 hab./parcel·la  
d) Ocupació màxima: És la que s’estableix en els plànols d’ordenació mitjançant la posició precisa de 

l’edificació. Podrà ser sobrepassada pels cossos sortints oberts.  
e) Sòl de parcel·la lliure d’edificació: Es mantindrà amb vegetació i arbrat. Solament s’admeten 

anivellaments de +/- 0,75 m respecte de la cota del nivell de la vorera. 
f) Alçada Reguladora Màxima: 9,50 metres 
g) Nombre màxim de plantes: 3P (PB+2PP) 
h) Fondària edificable:  

12,00 metres en alineació de vial. 
  12,00 metres a partir de la separació de la façana en el cas de alineació paral·lela a vial. 
 



i) Coberta: Inclinada i/o plana.  
Si es inclinada tindrà un pendent màxim del 35% i teula de color vermellós.  
L’arrencada de la teulada inclinada es situarà com a màxim a +1,00 metre respecte de la cara 
superior del sostre de l’última planta admesa.   
El carener de la coberta en cap cas superarà l’alçada de 3,00 respecte el pla horitzontal definit pel 
punt d’arrencada de la mateixa.  

j) Planta sotacoberta: S’admeten sotacobertes habitables.  
k) Separacions: 5,00 a carrer en el cas de alineació paral·lela a vial.  2,75 metres com a mínim a veïns 

en edificacions testeres. 
l) Tanques: L’alçada de la tanca a façana serà de 2,00 metres en total, amb una part massissa d’1,40 

metre i la resta transparent. L’alçada de la tanca de separació de parcel·les serà de 2,00 metres 
m) Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints oberts que no sobresurtin mes de 0,90 metres i han 

de respectar en tot cas la distància mínima a veïns en les edificacions testeres.  
n) Nombre mínim de places d’aparcament: Vehicles 1 plaça per habitatge. Bicicletes 2 places per 

habitatge. 
 
4. Condicions d’ús 

*Us dominant:  
  Habitatge unifamiliar.   
 
 *Usos admesos:  

  Oficines i serveis privats: Únicament com a us complementari al principal, per a despatxos 
professionals lligats als ocupants de l’habitatge. 

  Aparcament:   S’admet solament l’aparcament al servei de l’habitatge. 
 
  
La proporció entre l’ús dominant i els usos compatibles es regirà pel següent criteri: l’ús dominant haurà 
d’ocupar un mínim del 70% del sostre. Per reduir aquest percentatge serà necessari la redacció d’un pla 
especial que ho justifiqui. 
 
Els diferent condicionant per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l’ús no 
crearà distorsions en el teixit edificat, s’integrarà en el conjunt urbà consolidat  i no crearà conflicte de 
l’ús dominant.



TÍTOL CINQUUÈ.  PARÀMETRES DEL SECTOR 
 
CAPÍTOL I 
 
QUADRE DE PARAMETRES 
 
Article 30.   
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR.  
 
PLA PARCIAL DE L’HOSTAL NOU 
 
A. Condicions d’ordenació i edificació 
1.SOL PÚBLIC       m2 %   
Espais lliures V1 4.821,76   
  V2 488,41 5.310,17 11,29   
Equipaments 
comunitaris E 4.036,00 8,58   
  ST1 29,25   
  ST2 48,00 77,25 0,16   
Comunicacions C 12.102,49 25,73   

TOTAL SÒL PÚBLIC        21.525,91 45,77   

2.SÒL PRIVAT          Núm. Hab., 
Unifamiliar aïllades Clau I I.1 3.190,42 7.027,57 7 
  I.2 2.913,42 7 
  I.3 923,73 2 
Habitatge unifamiliar Clau II II.1 2.689,61 14.781,75 7 
  II.2 1.112,09 4 
  II.3 1.948,05 6 
  II.4 1.508,71 5 
  II.5 2.909,13 8 
  II.6 3.708,81 11 
  II.7 905,35 3 
Unifamiliar adossades Clau III III.1 2.617,08 3.699,93 16 
  III.2 1.082,85 8 
TOTAL SÒL PRIVAT       25.509,25 54,23 84 
TOTAL SECTOR        47.035,16 100,00   

3.SOSTRE        Núm. Hab. Edif. Zonal 
Unifamiliar aïllades  Clau I 3.873,42 16 0,5512
Habitatge unifamiliar Clau II 8.147,32 44 0,5512
Unifamiliar adossades Clau III 4.752,00 24 1,2843
TOTAL SOSTRE       16.772,74 84   
Edificabilitat  bruta 0,3566 m2t/m2s         
Edificabilitat  net 0,6575 m2t/m2s   
Densitat d'habitatges 17,859 hab./ha        
 
B. Gestió 
Reparcel·lació per cooperació 
 
C. Ús general dominat  
Residencial. 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

        
  ANNEXOS  A  LA  MEMÒRIA 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex I      Fitxes Cadastrals 

 
 
 
 
 



 





























 













 









 













 









 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex II      Informe de Gestió de l’aigua. 

 
 
 
 
 
 
 



 



INFORME PER LA GESTIÓ DE L’AIGUA 
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1. INTRODUCCIÓ 
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3. CÀLCUL D’AIGÜES PLUVIALS 
4. CARACTERÍSTIQUES DE LA  XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
5. CÀLCUL D’AIGÜES RESIDUALS 
6. CARACTERÍSTIQUES DE LA  XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
7. CÀLCUL DE L’AIGUA POTABLE 
8. CARACTERÍSTIQUES DE L’AIGUA POTABLE I INCENDIS 



1. INTRODUCCIÓ 
 
La xarxa de sanejament prevista és del tipus separatiu amb una conducció per aigües 
pluvials i una altra per aigües residuals.  
Les aigües residuals es conduiran fins al punt més baix del sector (al sud-oest d’aquest), on 
s’instal·larà una EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) previ a realitzar 
l’abocament per filtració en el terreny. 
Les aigües pluvials seran conduïdes a la bassa de laminació que es construirà a la part sud-oest del 
sector i realitzar posteriorment un abocament per filtració en el terreny. 
 
 
2. CÀLCULS D’AIGÜES PLUVIALS 
 
Per calcular la xarxa d’aigües pluvials hem seguit el mètode racional especificat a la 
Instrucció de carreteres, fixant un període de retorn de 10 anys. 
 
Per a la zona de Vallfogona de Balaguer la precipitació horària màxima és de 41,11 
litres/m2. 
 
Entrant en les corbes IDF amb aquesta intensitat horària i amb un temps de concentració de 
10 minuts, obtenim una intensitat de 61,97 mm/h o 61,97 litres/m2. 
 
Considerant la xarxa projectada les superfícies són les següents: 
 
 Vials =  12.102,49 / 2 =   6.051,24 m2 
 Parcel·les = 29.545,25 / 2 = 14.772,62 m2. 
 
Ho dividim entre 2 per que suposem que només la meitat de l’aigua va a parar als 
embornals. 
 
Aplicant el coeficient d’escorrentís d’ 1,00 als vials i de 0,80 a les parcel·les en la següent 
formula: 

  
On: C = Coeficient d’escorrentia 
 I = Intensitat horària per tc. 
 A = Superfície 
 
S’obté: 

 
 

 
S’obté: 

 
 



Per aquests cabals i pendents mitges del 0,005, el diàmetre resultant segons la fórmula de 
MANNING, amb η = 0,007 corresponent a canonades de polietilè és igual a 500 mm. 
(Recordar que tot està dimensionat al doble de la seva capacitat). 
 
Equació de Manning: 
 

 
S’obté: 
  

d = 0,410 mm 
 
Per les aigües pluvials, es proposa conduir el cabal resultant fins la bassa de laminació que 
es preveu construir a la part sud-oest del polígon i que es preveu tingui una capacitat per 
laminar de 1.000 m³ / hora . 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DE LA  XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
 

3.1. Xarxa d’aigua pluvials 
 
La xarxa d’aigües pluvials es projecten amb diàmetres exterior de 315, 400 i 500 mm, 
essent la seva pendent aproximadament 0,007. Veure el plànol núm. O.6.1 i O.6.2 
Perfils longitudinals, on es troba dibuixada totes les canonades d’aigües pluvials i 
residuals amb les seves pendents i els pous de registre. 
 
Els diàmetres de 315 mm es col·locaran al inici dels trams de canonada i s’anirà 
augmentant progressivament el diàmetre a 400 o 500 mm en els punts on s’uneixin dos 
o més canonades, per a poder desguassar així tot el cabal portant. (Veure plànol núm. 
O.8.2 Xarxes de sanejament). 
 
Es projecten pous de registre prefabricats d’1 metre de diàmetre i tapa de fundició 
dúctil de 650 mm de diàmetre. 
 
Les conduccions tant de pluvials com residuals s’han projectat amb tubs de polietilè 
amb manguito d’unió i junta elàstica amb una rígida corresponent a la Classe 4. 
 
Les aigües pluvials es recullen mitjançant embornals directes connectats a la xarxa 
d’aigües pluvials amb canonades de polietilè de 200 mm de diàmetre. 
 
Així mateix per a recollida d’aigües de les parcel·les, s’ha previst tronetes 
biparcel·laries i uniparcel·laries prefabricades de formigó amb finestres de formigó de 
30 cm. de diàmetre mínim que recullen les aigües procedents de les parcel·les. 
 
Per poder realitzar la unió entre el tub general de la xarxa i les escomeses domiciliaries 
i dels embornals es col·locarà una peça especial amb una goma, que encaixa amb el tub 
de Ø 200 mm i el general i això es recobreix de formigó HM-15. 
 
Les aigües pluvials de tot el polígon es conduiran a partir d’una canonada de diàmetre 
500 mm a la bassa de laminació de 1000 m3 situada al sud d’aquest. 



3.2. Bassa de laminació 
 
La xarxa d’aigües pluvials es conduirà amb una canonada de diàmetre 630 mm fins a la 
bassa de laminació que es construirà per una capacitat de 1000 m3 al sud-oest del 
polígon. 
Amb la capacitat de laminació de la bassa projectada i amb el cabal d’entrada d’aigües 
pluvials previst de 307,59 l/s es preveu un cabal de sortida de la bassa de 277,77 l/s. 
Això implica que el temps estimat per que la bassa s’ompli per complert es 
aproximadament d’onze hores 
 
A l’oest de la bassa es col·locarà una reixa per on es conduirà l’aigua fins a un 
sobreeixidor emmacat de pedra de diàmetre 400 mm. 
 
L’abocament es realitzarà per filtració en el terreny. 

 
 
4. CÀLCULS DE LES AIGÜES RESIDUALS 
 
Per calcular la xarxa d’aigües residuals que pot produir la urbanització de la zona es té en 
compte una sèrie de cabals promig pels diferents aparells que es poden trobar dins les 
vivendes, com banys, lavabos, W.C., etc. 
 
Es considera un cabal punta d’aigües residuals per vivenda de 0.30 l/s, tenint en compte 
que dins el sector hi ha projectades com a màxim 84 vivendes, surt un cabal punta de 25,20 
l/s d’aigües residuals procedents de l’àmbit. 
 
Segons les taules per canonades de polietilè corrugat, aplicant la formula de Manning, per 
un diàmetre exterior de 315 mm i interior de 271 mm, amb una pendent del 0,005 i un 
coeficient de rugositat del 0,007 i una alçada de la làmina del 94% , el cabal que pot dur és 
de 104,16 l/s. Per la qual cosa, es pot comprovar que i ha un diàmetre suficient per poder 
donar servei a tot el polígon. 
 
Aquest sobredimensionament de la canonada, va destinat a  possibles ampliacions de la 
zona, tanmateix, és més difícil el poder produir-se un embús de la canonada degut al major 
diàmetre de la mateixa. 
 
 
5. CARACTERÍSTIQUES DE LA  XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
 

5.1. Xarxa d’aigua residuals 
 

La xarxa d’aigües residuals es projecten amb diàmetres de 315 mm, essent el seu 
pendent mig aproximadament del 0,005. 
 
Es projecten pous de registre prefabricats d’1 metre de diàmetre i tapa de fundació de 
650 mm. de diàmetre. 
 
Totes les conduccions s’han projectat amb tubs de polietilè. Així mateix per la recollida 
d’aigües de les parcel·les tan pluvials com residuals, s’ha previst instal·lar arquetes 
prefabricades amb finestres de formigó de 30 cm de diàmetre mínim. 



Per poder realitzar la unió entre el tub general de la xarxa i les escomeses domiciliaries 
es col·locà una peça especial amb una goma, que encaixa amb el tub de Ø 200 mm i el 
general i això es recobreix de formigó HM-15. 
 
Totes les aigües residuals es conduiran al sud-oest del polígon, zona amb cota mes 
baixa del mateix, fins a la zona de serveis tècnics on s’instal·larà una EDAR (Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals) i des de aquesta es preveu l’abocament per filtració al 
terreny.  Veure plànol núm. O.8.2. Xarxes de sanejament. 
 
5.2. Estació Depuradora 
 
L’estació depuradora a instal·lar serà del compacta tipus BIOTRIT, amb les següents 
característiques principals: 
 
- Depuració conforme a l’actual legislació de la C.E.E i la legislació vigent Espanyola. 
- Estació dissenyada per adaptar-se a cabals punta. 
- Estació depuradora que la majoria de les vegades no es vista eliminant l’obra sobre el 

terreny. 
- Simplificació del funcionament i manteniment. 
- Extracció dels fangs excedentaris. 
- Absència total d’olors i de sorolls. 

 
Estació depuradora model BIOTRIT -400/150, funciona segons el principi d’oxidació 
total, denominada també aeració prolongada. Les operacions de aireació i decantació es 
succeeixen de manera alternativa de forma cíclica a l’interior de un únic recipient i que 
cap decantació ni evacuació d’aigua depurada es fa durant els cabals punta. 
 
CAPACITAT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA BIOTRIT 400/150 
 
- Volum d’aeració necessari per la depuració........................m3:     66,67 
- Nombre de cicles per dia......................................................... :            3 
- Volum total màxim..............................................................m3:     96,67 
- Volum de l’estació (dipòsit)....................................................l: 104.615 
- Diàmetre................................................................................m:            3 
- Longitud entre fons................................................................m:       14,8 

 
( veure especificacions tècniques en annex 3 ) 

 
 
6. CÀLCULS DE L’AIGUA POTABLE 
 
L’àmbit del polígon Hostalnou té una superfície total de 47.035,16 m2. 
 
Per tal de dimensionar el servei d’abastament d’aigua potable, és necessari conèixer 
aproximadament la demanda que es pot produir en aquesta zona. 
 
Per poder saber quina dotació es pren com a referència l’Ordre de 13 d’agost de 1999, per 
la que es disposa la publicació de les determinacions de contingut normatiu del Pla 
Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat per Reial Decret 1664/1998, de 24 de juliol, 



exposa dins l’annex 2 les dotacions màximes admissibles d’abastament urbà, incloses 
les necessitats industrials integrades dins la xarxa.  
En aquest cas Vallfogona de Balaguer és una població amb menys de 10.000 habitants, i 
segons l’ordre anteriorment descrita, no han de sobrepassar el valor de 250 
litres/habitant/dia per a població permanents amb una incidència d’activitat industrial i 
comercial mitjana. Aquest valor és orientatiu però bastant fiable en indústries i zones 
residencials en abastaments urbans. 
 
Per poder calcular el cabal necessari, suposem una dotació mitja de 250 litres/habitant/dia, 
per tractar-se d’una zona residencial, i multiplicat pel nombre aproximat d’habitants. 
 
Per al polígon de l’Hostal Nou, s’estima una població d’aproximadament 282 habitants. 
 
Aplicant la formula següent: 

 
Per tant, la dotació necessària d’aigua dins l’àmbit és de: 0,81 l/s 
 
Això suposa un volum anual de 25.544,16 m3/any. 
 
S’adjunta al final d’aquest informe Certificat emes per la Comunitat General de Regants 
dels Canals d’Urgell on s’acredita que disposa de capacitat suficient per poder subministrar 
el volum d’aigua indicat pels nou abastaments previstos i garanteix el seu subministrament. 
 
 
7. CARACTERÍSTIQUES DE LA  XARXA D’AIGUA POTABLE I INCENDIS 
 
La xarxa de distribució d’aigua s’ha realitzat amb la finalitat de subministrat aigua a les 
diferent parcel·les, partint de la connexió a la xarxa general municipal, mitjançant 
canonada de 110 mm i 63 mm de diàmetre per les canonades auxiliars. 
La xarxa d’aigua potable s’inicia en la connexió a la xarxa general municipal, situada al 
nord del polígon. D’aquesta pressa o connexió parteixen unes canonades de diàmetre 110 
mm que després es deriven amb canonades de 63 mm tal i com es mostra al plànol núm. 
O.8.3 Xarxa d’aigua potable. 
 
Tota la xarxa interior del polígon s’ha projectat amb canonada de polietilè d’alta densitat 
(PEAD) de 10 atmosferes depressió nominal i unió amb manguets termosoldats. La seva 
col·locació serà sota la vorera, a una profunditat d’1,00 metre i amb embolcall de sorra de 
riu rentada. En els encreuaments de vials, s’ha previst protegir la canonada amb una altra 
exterior reforçada amb formigó. 
A totes les derivacions s’ha previst vàlvules en al canonada principal de 110 mm i en la 
derivada de 63 mm., per a poder deixar sense subministrament determinats trams amb la 
finalitat de poder realitzar possibles reparacions, també s’han previst vàries boques de reg, 
en total 9, al llarg de tota la xarxa. 
 
S’instal·larà una xarxa d’hidratants connectats a aquesta xarxa aprofitant la canonada de 
diàmetre 110 mm enterrada, de manera que qualsevol punt de les façanes dels edificis a 
nivell de rasant, es trobi a menys de 100 metres d’un hidrant. Es distribuiran de manera que 
la distància entre ells mesurada per espais públics no sigui en cap cas superior a 200 
metres. Es col·locaran un total de 5 hidrants connectats a la xarxa d’aigua potable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex III     Informe de l’ACA de 09/03/2015 



 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex IV    Estació Depuradora 



 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex V     Estudi Hidrogeològic 
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1 .INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación 

El presente estudio ha sido elaborado por la empresa G3 Desenvolupament Territorial S.L., 

a petición del Excelentísimo Ayuntamiento de Vallfogona de  Balaguer (Lleida), para dar 

respuesta al “estudio hidrogeológico previo” solicitado por la Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) en el expediente UDPH2008000679  de noviembre de 2013, con la finalidad de 

obtener la autorización de vertido de aguas residuales depuradas procedentes del Plan 

Parcial urbanístico de l’Hostal Nou. T.M. de Vallfogona de Balaguer.  

 

El núcleo de l’Hostal Nou, se encuentra situado a unos 3.5 km al Norte del núcleo urbano 

de Vallfogona de Balaguer, y a unos 0.5 km al este de Balaguer. La zona de estudio está 

ubicada al Sur del núcleo de l’Hostal Nou, y se encuentra limitado al Norte por la calle Enric 

Granados, al Sur por la Carretera C-26, al Este por la Calle Sant Jordi y al Oeste por el 

Canal de Balaguer y la Sèquia de la Col.lectivitat de Regants número 3.    

 

Según se nos informa des del Ex. Ayuntamiento de Vallfogona de Balaguer y se expone en 

el requerimiento del A.C.A. En este núcleo (l’Hostal Nou) se prevé instalar una depuradora 

para tratar las aguas residuales urbanas del mismo. Una vez tratadas las aguas en la EDAR, 

se propone realizar un vertido por infiltración en el terreno de las mismas. Por este motivo, 

desde ACA se requiere para obtener el permiso de vertido (entre otros documentos), un 

estudio hidrogeológico previo, para demostrar la innocuidad del vertido.     

 

Figura 1. Situación geográfica  
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1.2 Objetivos del trabajo 

El presente informe “estudio hidrogeológico previo” pretende abordar diferentes objetivos: 

 

• Intentar caracterizar el acuífero/acuíferos de la zona al/ a los que va a parar el 

efluente de la depuradora para la que se solicita permiso de vertido.  

• Conocer el estado hidroquímico actual de las aguas subterráneas de este/estos 

acuífero/os. 

• Inventariar los puntos de agua existentes en el núcleo poblacional (y entorno 

cercano) de L’Hostal  Nou (Término municipal de Vallfogona de Balaguer). 

 

A fin estimar el potencial impacto que tendrá el vertido de las aguas residuales asimilables 

a domésticas una vez depuradas en el medio subterráneo (zona saturada). 

 

 

2 .ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS 

 

El presente estudio hidrogeológico se realiza para cumplir con los requisitos exigidos por 

l’Agència Catalana de l’Aigua, atendiendo a lo establecido en los artículos 257.6 del R.D. 

606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

 

Para determinar el tipo de estudio hidrogeológico a realizar se ha tomado como referencia 

el artículo “Metodología para la elaboración de los estudios hidrogeológicos requeridos en 

la tramitación de permisos de vertidos de aguas residuales al terreno”, de López Gutiérrez, 

Julio; Grima Olmedo, Juan y Ballesteros Navarro, Bruno J. (IGME).  

 

La Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establecen que los 

vertidos de aguas residuales, susceptibles de afectar a la calidad de las aguas 

subterráneas, precisan una autorización administrativa, para cuya tramitación se exige la 

elaboración de un estudio hidrogeológico en el que debe demostrarse la inocuidad del 

vertido a las mismas. En el citado artículo se establece una metodología cuyo resultado es 

la propuesta de tres informes tipo, los cuales responden a diferentes situaciones en las que 

se combinan básicamente tres grupos de factores: 
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• Litología de la formación receptora y de los acuíferos potencialmente afectables. 

• Tipología del vertido. 

• Características hidrogeológicas de los acuíferos potencialmente afectables. 

 

En el caso del vertido de la depuradora que nos ocupa, el informe es del Tipo 3 

(asimilables a residuales urbanas), y el presente estudio hidrogeológico desarrollará el 

índice y su contenido según se corresponde. 

 

 

3 .DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DEL 

VERTIDO 

 

 3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La depuradora de aguas residuales del Plan Parcial Hostal Nou (T.M. Vallfogona de 

Balaguer) se prevé instalar dentro de la zona del Plan Parcial en la zona sur de este. Las 

características del Plan Parcial son: 

• Uso Residencial 

• Superficie de 46.794,56 m2 

• Número de habitantes: 94 viviendas  

 

Las  coordenadas para poder ubicar el ámbito urbanístico son: X=319008, Y=4628454, Z= 

235.  

La depuradora como ya se ha comentado anteriormente se ubicará en la zona sur del 

ámbito urbanístico, a unos 500 metros al este de la población de Balaguer, en el margen 

norte de la carretera C-53.Limitando al Este con la calle Torre Blanca y al Oeste con el 

Canal de Balaguer.  

 

Según la información que disponemos se ha proyectado una EDAR y una balsa de 

laminación para las aguas pluviales de 1.000m3. Una vez pasadas las aguas por el EDAR, 

estas se adicionaran a las de la balsa y a la salida de la misma (en la zona sur-oeste) se 

realizará una infiltración en el terreno. El punto aproximado de la instalación, así como la 

zona filtrante  se presentan en las siguientes figuras 
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Figura 2. Situación del Plan Parcial y situación de la EDAR respecto a este 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Detalle de la situación de la EDAR respecto al Plan Parcial y punto de infiltración 

en el terreno. 
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 3.2. ORIGEN Y CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIUDALES GENERADAS 

 

El vertido de las aguas residuales objeto de estudio se prevé que procedan de la 

depuradora que se instalará en la zona sur del Plan Parcial, y que se viertan al medio 

mediante infiltración. 

Este vertido es asimilable a aguas de origen urbano, asimilables a uso doméstico. 

 

 3.3. DISPOSITIVOS DE DEPURACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Se desconoce la tipología y  los detalles del sistema de depuración que se prevé instalar. 

Los únicos datos de los que disponemos, son los expuestos en los puntos anteriores del 

presente informe: 

• Se proyecta una EDAR, para aguas residuales urbanas de uso doméstico, para un 

cálculo de habitantes de    

• Las aguas residuales se direccionaran a la EDAR, y las aguas pluviales a una balsa 

de laminación de 1.000 m3 de capacidad. 

• Una vez depuradas las aguas residuales se incluirán a las aguas de la balsa, donde 

a su vez se diluirán con las pluviales y posteriormente se infiltraran en el terreno.   

 

 3.4. CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL EFLUENTE 

 

Actualmente desconocemos el caudal de diseño de la depuradora. 

No obstante se realiza una estimación de caudal de las aguas residuales tratadas y vertidas 

al medio a través de las dotaciones de agua de consumo establecidas en el Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE). 

 

Considerando 94 viviendas con una ocupación de población permanente, 3.5 

habitantes/vivienda, y una dotación máxima de abastecimiento de 220 litros/persona/dia: 

 

 

Nº 

viviendas 

Personas/ 

vivienda 

l/pers/dia 

dotación agua  

l/dia 

dotación 

agua  

m3/dia 

dias m3/año 

VIVIENDA 94 3.5 220 72380 72,38 365 26418.7

 

Se considera que no toda el agua que se consume se trata en EDAR y vierte al medio 

debido a las pérdidas de la red de alcantarillado. En este caso, dado que la red será nueva 
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se consideran pequeñas pérdidas de agua residual, aplicando un factor de 0.95 (pérdida 

de un 5% del agua de consumo). 

 

 

Saneamiento y 

vertido de  agua 

l/dia 

dotación 

agua m3/dia 
dias m3/año 

VIVIENDA 68761 68,76 365 25097.76

 

El proyecto de depuración EDAR debe ser diseñado principalmente en función del cálculo 

de aguas residuales generadas y  de la caracterización química esperada del efluente de 

entrada. 

Para el diseño de la balsa de laminación se deberá tener en cuenta el volumen de aguas 

residuales tratadas y aguas pluviales embalsadas, y para el de la zanja/zanjas drenantes de 

infiltración el caudal de agua a infiltrar, la permeabilidad del medio y las dimensiones de las 

zanjas. 

 

Una vez instalado y puesto en marcha el sistema de depuración, deberá comprobarse la 

eficacia del mismo. Obteniendo  en el punto de vertido unas concentraciones de las aguas 

a infiltrar que cumplan con la reglamentación vigente.  
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 3.5. MÉTODO DE ELIMINACIÓN DEL VERTIDO 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el efluente, una vez tratado en el sistema de 

depuración será infiltrado en el subsuelo creemos que mediantes rasas filtrantes. 

 

Dichas rasas filtrantes se situaran al sur de la EDAR y de la balsa de laminación, en la zona 

sur-oeste del plan parcial.  

Figura 4. Detalle del punto de infiltración en el terreno. 

 

 

4 .CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

4.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS 

 

La zona donde se prevé instalar la depuradora se sitúa en el amplio piedemonte existente 

entre las Sierras Exteriores Pirenaicas y la llanura o depresión tabular terciaria con dominio 

de las terrazas del río Ebro y sus afluentes mayores, en este caso el Segre que cruza por la 

esquina noroeste del territorio.  

 

Dentro de la red hidrográfica escasamente desarrollada destaca el río Sió que fluye hacia el 

este  por la ladera septentrional de las Sierras de Guineus y Almenara. 

 

La Sierra de Guineus-Almenara es el accidente orográfico más importante: cruza la zona 

con dirección ESE y constituye la terminación oriental de las Sierras de Urgell y LLarga, 

situadas más al oeste, de las que se encuentra separada por el río Segre. En este pequeña 

sierra se alcanzan cotas de 350 metros que se mantienen en la zona más oriental, 

destacando su relieve sobre llanura meridional, por lo general con cotas comprendidas 

entre los 220 y los 270 metros. 
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El clima es mediterráneo seco, semiárido, con una temperatura media anual de 14º C y 

una pluviometría media entre 400 y 500 mm.  

 

Las actividades económicas son básicamente agrícolas, sobre todo con cultivos de regadío 

en el Pla de Urgell, gracias a las numerosas acequias que parten del Canal de Urgell y 

también de cereal en las áreas de secano. La ganadería está representada principalmente 

por el sector porcino. La industria se centra en la población de Balaguer.  

 

 4.2. HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

 

Las aguas superficiales de la hoja son tributarias del rïo Segre con dirección NE-SO, a 

través de los ríos Sió Y Corb. Las aguas superficiales se encuentran reguladas por el 

embalse de Ribaroja, en el cauce del Ebro, con una capacidad de 291 Hm3. Las 

aportaciones del río Segre se encuentran reguladas por los embalses de Oliana Y San 

Lorenzo. Existe también el río Noguera-Ribagorzana más al Oeste y con dirección NO-SE y 

está regulado por los embalses de Escales, Canelles y Santa Ana. Todos los embalses 

citados se encuentran alejados de la zona de estudio. 

El río Segre en Balaguer está controlado por la estación de aforos nº 96 del M.O.P.U. con 

una aportación media de 1.470Hm3/año. El río Corb, está controlado en Vilanova de la 

Barca por la estación de aforos nº 183 del M.O.P.U., con una aportación media de 30.44 

Hm3/año. 

Las aguas superficiales se emplean, a través de numerosos canales y acequias, en 

agricultura y abastecimientos urbanos. La zona de estudio limita al Oeste con el Canal de 

Balaguer. Y un poco más al sur del Plan Parcial se ubica la acequia de la colectividad de 

regantes número 3.  
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Fotografía 5. Vista del paso del canal de Balaguer en el límite con la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

Canal de Balaguer 
Zona de estudio 
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 4.3. GEOLOGÍA 

 

  4.3.1. MARCO GEOLÓGICO 

 

Geológicamente el área de trabajo se ubica en la hoja de la serie MAGNA nº 360 (33-14) 

de  Agramunt. Se encuentra situada en el margen septentrional del sector oriental de la 

Cuenca del Ebro. Esta cuenca se configura como una cuenca de antepaís, relacionada con 

la evolución del orógeno pirenaico (Puigdefàbregas et al., 1986) con un carácter endoreico 

desde el Priaboniense superior hasta el Plioceno inferior. Así la cuneca actuó como centro 

de depósito de materiales continentales procedentes del desmantelamiento de las 

cordilleras circundantes: del Pirineo, al norte, la Sierra Ibérica, situada hacia el sur y 

suroeste, y los Catalánides en el margen oriental. Dentro de la zona estudiada se halla 

representada tan sólo por una  área de aporte por lo que todos los materiales presentes 

son de procedencia pirenaica. 

Des del punto de vista geológico, los materiales que afloran pertenecen al Paleógenao 

continental (Eoceno superior-Oligoceno) y al Cuaternario. Destaca la estrcutura anbticlinal  

con núcleo yesífero (anticlinald e Bellmunt) que presenta una prolongación oriental del gran 

anticlinal Barbastro-Balaguer. 
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  4.3.2. SERIE LITOESTRATIGRÁFICA GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

A continuación se describe la serie estratigráfica del área de estudio por orden cronológico 

decreciente, de más antiguo a más moderno. 

 

 Terciario  

  Oligoceno inferior (Estampiense) Areniscas, arcillas y conglomerados. 

 

Se trata de la unidad sedimentaria que ocupa mayor extensión en la zona. Constituye la 

mitad suroccidental del territorio y aflora además en el sector septentrional en el núcleo del 

sinclinal de Agramunt. El análisis estratigráfico de esta unidad se ha llevado a cabo en la 

columna de La Sentiu-Flix. 

La potencia de la unidad no puede determinarse en el ámbito de la zona de estudio puesto 

que no aflora su techo. El espesor mínimo reconocido en el sinclinal de Agramunt es de 

370 metros. 

Litológicamente está compuesta por areniscas de grano medio a grueso, limos, arcillas y 

microconglomerados. Las areniscas tienen colores gris ocre mientras que las lutitas 

presentan tonalidades rojizas. 

Las areniscas y los conglomerados están representados en bancos de 10 cm a varios 

metros de espesor aislados entre arcillas. Los cuerpos conglomerados son más potentes, 

tienen una morfología canaliforme y muestran granoclasificación positiva.  

Los niveles de  areniscas son de dos tipos: bancos con contactos plano-paralelos con 

laminación cruzada, laminación paralelal y bioturbación y cuerpos de base cóncava o 

claramente erosiva. 

Estos materiales corresponden a depósitos de partes medias y distales de un sistema de 

abanico aluvial.  
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Cuaternario 

Los materiales de esta edad aparecen bien representados sobre todo en el cauce y las 

inmediaciones del curso del río Segre.  

  Pleistoceno. Medio y superior . Depósitos de terraza 

 

Se trata de depósitos aportados por los cursos de los cursos fluviales (río Segre en la zona 

de estudio). Son depósitos que sin cortar el nivel inferior, ligado al cauce actual, suman 

cuatro niveles de terrazas, a cotas sobre el curso actual de +15, +30, +50 y +80 metros. 

Están compuestos por conglomerados poligénicos con cantos de hasta 20 cm 

principalmente cuarcitas, granitos y calizas, de origen pirenaico. También incluyen 

intercalaciones de arenas y limos, correspondientes a los depósitos de las llanuras de 

inundación, mejor representado en terrazas más bajas, que apenas se encuentran 

cementadas.  

 

La potencia de estos depósitos, determinada directamente en afloramientos y por 

consideraciones topográficas está comprendida entre 8 y 20 metros. 

 

  SERIE LITOESTRATIGRÁFICA DE LA ZONA CONCRETA DE ESTUDIO 

 

En base al sondeo a rotación realizado en la zona de estudio, ubicado donde se prevé 

realizar la balsa de laminación de aguas pluviales y concretamente con coordenadas (UTM 

ETRS 89): X. 318792,0 Y. 4628050,0 Z. 233,0.).  

La perforación se ha realizado hasta la cota de -8 metros, y se definido dos niveles: 

El primer nivel se ha caracterizado como unes gravas y bolos, con matriu limo-arenosa de 

coloración marrón. Y con una potencia aproximad de 5-5.10 metros. 

El segundo nivel se ha caracteritzado como gravas y bolos con  matriz arenosa y de color 

gris y con cierto grado de carbonatación. Estos materiales se detectan directamente por 

debajo de los del primer nivel y con la perforación de -8 metros realitzada, no se ha 

alcanzado la base de los mismos. 

Tanto los del primer como del segundo nivel, son materiales heterogéneos y con diámetros 

máximos de 0.1 metro. Se los caracteriza como materiles cuaternários, correspondientes a 

terrazas del río Segre. 
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Fotografías 6 y 7. Vista de la 

realización del sondeo en la zona de 

estudio (zona de la Balsa). Y detalle de 

la caja de sondeos de -3 a -6 metros, 

donde se detecta sobre los -5, -5.10 

metros el cambio de nivel. 
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4.4. HIDROGEOLOGÍA 

 

 

  4.4.1. MARCO HIDROGEOLÓGICO 

 

ACUÍFEROS CUATERNARIOS 

 

Los materiales que presentan mejores características hidrológicas son los depósitos 

aluviales de los ríos, especialmente los del río Segre. Estos depósitos pertenecen al 

sistema acuífero nº 62-TERRAZAS ALUVIALES DEL EBRO. Y dentro de este sistema, al 

subsistema 62-10 SEGRE. 

 

Litológicamente está constituido por gravas, arenas y limos, siendo su potencia de unos 10 

metros. La permeabilidad de estos materiales es debida a la porosidad intergranular. 

 

La recarga del subsistema es debida a aportaciones de los ríos, reciclajes de riesgo y 

aportaciones laterales (44Hm3/año) y a la infiltración del agua de lluvia (4 Hm3/año). La 

descarga se produce por bombeos (2 Hm3/año) y por drenaje al río Segre (46 Hm3/año). El 

acuífero aluvial es un acuífero libre  cuya base impermeable son los materiales oligocenos. 

Las aguas subterráneas se emplean en riegos (90%) y abastecimientos de pequeños 

núcleos de población.  

 

ACUÍFEROS TERCIARIOS 

 

En los materiales Terciarios es posible la existencia de pequeños acuíferos asociados a 

tramos más permeables de las facies detríticas (gravas, arenas), que presentan escaso 

interés hidrogeológico y solo de forma muy local, ya que la escasa potencia de los tramos, 

su baja permeabilidad y el grado de aislamiento, hacen que la recarga sea muy limitada. 

En estas facies se han inventariado algunos pozos y/o sondeos, cuyos caudales no llegan 

a 0.5 l/seg. 

 

La escasez de explotaciones de aguas subterráneas es debida a la abundancia de aguas 

superficiales conducidas y distribuidas por canales, acequias y a la litología de los 

materiales terciarios.     
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4.5. HIDROGEOLOGÍA LOCAL 

 

En  la zona de estudio nos encontramos sobre las terrazas cuaternarias, pero 

aproximadamente a unos 6 metros por encima del Canal de Balaguer. Por topografía, el 

flujo de las aguas subterráneas tendrían dirección oeste-suroeste (hacia Balaguer y hacia el 

río Segre). 

Durante  la  realización  del  sondeo  en  la  zona  de  estudio,  no  se  detectó  nivel  freático  como, 

mínimo hasta la cota de ‐8 metros, cota a la que se abandonó el sondeo.  

 

Para determinar la permeabilidad de los materiales In situ, se realizó un ensayo de 

permeabilidad tipo Lefranc. 

 

Figura 8.  Esquema de la zona de estudio respecto el canal de Balaguer. 
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Fig. 9 Situación del punto de ensayo.  

 
 
El ensayo de permeabilidad Lefranc de carga constante  se ejecutó siguiendo las siguientes 

directrices: 

• Perforación del sondeo hasta la profundidad de -1.5 metros, con batería de 

perforación de diámetro 101 mm. 

• Se realiza el ensayo en los 0.5 metros inferior de la perforación. 

• Entubado del interior del resto del sondeo con batería de revestimiento de diámetro 

98 mm. 

• Limpieza del fondo del sondeo mediante batería de perforación de diámetro 86 mm. 

• Llenado del interior de la tubería de revestimiento con agua hasta alcanzar un 

régimen permanente. 

• Realización del ensayo de permeabilidad, manteniendo el régimen permanente en el 

interior del sondeo durante 45 minutos. Los veinte primeros minutos se medirá el 

volumen de agua introducido en el interior del sondeo cada minuto, pasando luego 

y hasta la finalización del sondeo a medir los volúmenes cada cinco minutos. 

 

A continuación se adjunta una figura con los datos obtenidos en campo del ensayo Lefranc 

carga constante realizado:  
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Una vez finalizado el ensayo de permeabilidad a régimen permanente, trascurridos 45 

minutos, se corta el aporte de agua al interior del sondeo y se empieza a ejecutar el ensayo 

de permeabilidad Lefranc a carga variable del siguiente modo: 

 

• Realización del ensayo de permeabilidad, midiendo los descensos en el nivel del 

agua en el interior de la tubería de revestimiento en intervalos de 1 minuto hasta los 

diez primeros minutos del ensayos, y luego a intervalos de 5 minutos hasta la 

finalización del ensayo. La finalización del ensayo será una vez trascurridos 45 

minutos o bien, si el descenso es muy brusco hasta que se haya vaciado el interior 

del sondeo. 
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Fotografías 10: Realización del ensayo Lefranc 

 

 

FÓRMULAS PARA EL CÁLCUL DE LERANC CARGA VARIABLE

 
DATOS

mm R (m)

DIAMETRO DE ENTUBADO 86 0,043

s

t1 0

t2 1800

m

profundidad de la columna inicial 1,48

profundidad de la columna final 0,02

K= 5,87E‐05 m/s

TIEMPO ALTURA

0 0,49
1 0,55
2 0,65
3 0,75
4 0,92
5 0,98
6 1,07
7 1,12
8 1,21
9 1,23
10 1,26
11 1,29
12 1,32
13 1,34
14 1,37
15 1,39
16 1,41
17 1,43
18 1,45
19 1,47
20 1,48

ln ( )
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Fotografías 11: Realización del ensayo Lefranc 

 

 

POZOS 

Con los trabajos de campo y las bases de la Agencia Catalana del Agua consultadas, se 

han podido localizar 4 pozos más o menos cercanos a la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

El primero de los pozos que aparece en la tabla anterior, consideramos que queda fuera 

del radio de estudio. 

Los tres restantes, quedan  entre 820 y 240 metros  de la zona de estudio, pero aguas 

arriba de la misma. 

  

 

 

Nombre UTM Distancia a la zona de 

estudio 

Granja Forcada 316935,4626996 2.15 km 

Piensos del Segre 318773,4628865 815,55 metros 

Torre Mano 318589,4628283 299,11 metros 

Torre Fletxero 318608,4628183 239,38 metros 
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Figura 12. Pozos localizados cerca de la zona de estudio 

 

 

5 .CRITERIOS PARA VALORAR LA INOCUIDAD DEL VERTIDO A LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

La afección a las aguas subterráneas por un determinado vertido depende de su volumen, 

de las características físico – químicas del mismo y de los condicionantes hidrogeológicos 

de la zona (litología, permeabilidad, espesor de la zona no saturada, etc.). 

 

Teniendo en cuenta estos factores se pueden establecer criterios para valorar y justificar la 

inocuidad del vertido al subsuelo: 

 

• Teniendo en cuenta el caudal puntual calculado de 0.37-0.40 l/s, para los 

materiales ensayados. Deberán dimensionarse las rasas de infiltración de tal 
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manera que cumpla con dicho caudales y así impedir que el agua que se vierta 

quede encharcada. 

• La permeabilidad que se ha estimado para el material geológico del subsuelo 

donde se infiltra el efluente es de entre 3,2-05 m/s y 5.8-05 m/s. Por lo que  se 

considera que tienen una baja permeabilidad. Y la potencia de zona no saturada 

detectada es de cómo mínimo 8 metros de espesor. 

 

• Consideramos que se controlará que el efluente cumpla, tras el proceso depurativo, 

los limites de calidad fijados en la normativa vigente. 

 

• Que los pozos encontrados en la zona se encuentran entre 820 y 240 metros  de la 

zona de estudio, pero aguas arriba de la misma. Y por tanto aguas arriba también, 

del punto de infiltración. No teniendo esta futura infiltración afección a los mismos. 

 

 

 

6 .CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente se puede concluir que el vertido 

no afectará a la calidad de las aguas subterráneas, y puede considerarse como inocuo a 

tal efecto. 

Aún con todo, como medida de garantía para la preservación de la calidad del medio 

hídrico subterráneo, se propone la realización de un seguimiento periódico de la calidad del 

efluente. 
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G3 Desenvolupament Territorial S.L. quedan a su disposición para cualquier consulta que 

quieran realizar en el teléfono 973 33 12 12. 
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N.O.: 158188 Full: 1 de 3
NIF: B25461443

PETICIONARI:

G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL S.L.
A l'atenció: Sr. Darío Vidallet Lázaro
C/ Vallbona, 22
25268 - ELS OMELLS DE NA GAIA
LLEIDA

ACTA DE RESULTATS D'ASSAIGS

PSC 01.04

OBRA: Vallfogona de Balaguer

DATA

Mostres Remeses al  Laboratori Alb-05156-R 12/05/2014

REFERÈNCIA

M-1: Mostra de graves amb sorres, cota -3,5 m

ASSAIGS REALITZATS

1 Determinació de la humitat mitjançant assecat en estufa, s/ UNE 103300:1993
1 Anàlisi granulomètrica de sòls per tamisat, s/ UNE 103101:1995
1 Anàlisi granulomètrica per sedimentació, s/NLT-179/95

Lleida, 16 de maig de 2014

TÈCNIC DIRECTOR DE L'ÀMBIT TÈCNIC DIRECTOR LABORATORI

J. Rota Zapata E. Guiral i Solsona

ICEC CONTROL QUALITAT D'OBRES S.L.
- Laboratori d'Assaigs amb Declaració Responsable presentada a la Generalitat de Catalunya. 

L'abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable està inscrit al Registre General del Codi Tècnic 
de l'Edificació i es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org.

- Els resultats lliurats en aquesta Acta de Resultats d'Assaigs es refereixen només a la mostra 
recollida o remesa al Laboratori i a les normes de referència de cada assaig.

- Es prohibeix la reproducció i publicació total o parcial d'aquesta Acta de Resultats d'Assaigs sense 
el consentiment previ d'ICEC Control Qualitat d'Obres S.L.

Més informació a www.iceccontrol.com .
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SAG2C  06.02

PETICIONARI G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL S.L.

OBRA Vallfogona de Balaguer

DATA

REFERÈNCIA: M-1: Mostra de graves amb sorres, cota -3,5 m

RESULTATS

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DE SÒLS PER TAMISAT 

TAMÍS  % QUE PASSA
UNE Mostra
(mm)
63 100,0
50 92,6
40 87,5
20 71,2
10 61,7
8 58,9
5 54,9
4 53,0
2 48,2
0,5 37,3
0,4 35,1
0,25 30,6
0,08 23,6
0,063 22,6

Data inici assaig: 14/05/14 / Data fi assaig: 15/05/14

HUMITAT HIGROSCÓPICA DE LA MOSTRA: 1,1 %
Data inici assaig: 14/05/14 / Data fi assaig: 15/05/14

12/05/2014
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SAGDESC

PETICIONARI G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL S.L.

OBRA Vallfogona de Balaguer

DATA 12/05/2014

REFERÈNCIA: M-1: Mostra de graves amb sorres, cota -3,5 m

RESULTATS

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER SEDIMENTACIÓ s/NLT - 179

Diàmetre partícules 
(mm)

% de partícules de 
diàmetre menor que 

l'indicat

Temps inici 
sedimentació 

(minuts)

0,080 100,0 0'
0,033 57,2 2'
0,022 52,3 5'
0,013 44,1 15'
0,009 39,2 30'
0,006 34,3 60'
0,003 24,5 250'
0,001 18,0 1.440'

DENSITAT RELATIVA  DEL FILLER: 2,580 g/cm³

Data inici assaig: 14/05/14 / Data fi assaig: 16/05/14
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0,00330,008 0,022 0,013 0,006 0,0060,009



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex VI      Jaciment Vil·la romana de l’Hostalnou. 

Àmbit d’afectació. 
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Cartografia de Referència: Institut Cartogràfic de Catalunya
Sistema de Referència: ED50
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