
ISA                                                                                                              MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                                           196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



ISA                                                                                                              MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                                           197 

 
 
 
ÍNDEX ANNEXES 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 –  MAPES I INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA ZONA 
 
 
ANNEX 2 –  PARCEL·LES   RÚSTIQUES  PROPOSADES PER A PPU  (Als àmbits del 

Carrer de la Noguera i Zona Esportiva) – revisió de dades respecte l’ISAP 
 
 
ANNEX 3 –  DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
  
 
ANNEX 4 –  DOCUMENT DE REFERÈNCIA  
 
 
ANNEX 5 –  INDICADORS DE REFERÈNCIA 
 
 
ANNEX 6 –  XARXA D’ABASTAMENT EN ALTA  
 
 
ANNEX 7 –  XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
 
ANNEX 8 –  PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL – PAM: Pla d’actuacions municipal – 

Inundacions 
 
 
ANNEX 9 –  LLISTES DE VERIFICACIÓ 
 
 
ANNEX 10 –  XARXES I SERVEIS PREVISTOS PER AL NOU SECTOR 
 
 
ANNEX 11 –  NORMES REGULADORES D’ÚS I D’EDIFICACIÓ DEL SÒL 
 
 
 
 



ISA                                                                                                              MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                                           198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
 

MAPES I INFORMACIÓ 
MEDIAMBIENTAL DE LA ZONA 

 



ISA                                                                                                              MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                                           199 

INDEX 
 
 
1. CONCA HIDROGRÀFICA ON PERTANY 
 
2. AQÜÍFERS PROTEGITS PROPERS 
 
3. ZONES VULNERABLES PER CONTAMINACIÓ DE NITRATS PROVINENTS DE FONTS 

AGRÀRIES 
 
4. USOS DEL SÒL 2002 
 
5. ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL 
 
6. FORESTS GESTIONADES PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
7. ZONES XARXA NATURA 2000 
 
8. PEIN 
 
9. MAPA PERILL BÀSIC D’INCENDI FORESTAL 
 
10. PERIMETRES DE PROTECCIÓ PRIORITARIA PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS 
 
11. PATRIMONI GEOLÒGIC – INVENTARI D’ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC DE 

CATALUNYA 
 
12. PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRENCALÒS 
 
13. ZONES HUMIDES 
 
14. PUNTS DE CONTROL D’AIGÜES SUBTERRÀNIES  
 
15. PUNTS DE CONTROL D’AIGÜES SUPERFICIALS 
 
16. ACTIVITATS EXTRACTIVES EN DOMINI PÚBLIC HIDRAULIC 
 
17. DADES CLIMATOLÒGIQUES DE LA ZONA 
 
18. DADES GEOLÒGIQUES DE LA ZONA 
 
19. XARXA DE VIGILÀNCIA DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA XVPCA 
 
20. HABITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
 
21. DADES ESTACIÓ METEREOLÒGICA MÉS PROPERA 
 
22. MAPES DE PAISATGE (Catàleg de paisatge de les terres de Lleida) 
 
 22.1. Unitats de paisatge 

22.2. Paisatges d’atenció especial 
 22.3. Riscos paisatge 
 22.4. Impacte paisatge 
 22.5. Valors naturals i ecològics 
 
23. MAPES DE CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL TERRITORI 



ISA                                                                                                              MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                                           200 

1. CONCA HIDROGRÀFICA ON PERTANY 
 
 
La zona estudiada es troba inclosa dins de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre i com a afluent més 
proper el Segre: 
 
Codi ACA de la conca: 300 
Nom de la conca: EL SEGRE 
 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 2 Km. 
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2. AQÜÍFERS PROTEGITS PROPERS 
 
 
La zona estudiada no es troba afectada per aqüífers protegits. Els aqüífers protegits més 
propers es troben a més de 50 km de la zona estudiada. 
 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 30 Km. 
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3. ZONES VULNERABLES PER CONTAMINACIÓ DE NITRATS PROVINENTS DE FONTS 

AGRÀRIES 
 
 
La zona estudiada es troba dins d’una àrea inclosa dins de les zones vulnerables per 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries: 
 
 

Tipus de zona: Declarada (Decret 283/1998) Àrea 6 
 
Decret: http://www.gencat.net/mediamb/lleis/aigua/aigua043.htm 
 
Tipus de límit: Delimitació de les zona a partir de límits municipals 
Nom del municipi o zona: Vallfogona de Balaguer 

 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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4. USOS DEL SÒL 2002 
 
 
La zona es troba catalogada com: 
 

• Categoria: 9. Us del sòl: Conreus herbacis de secà 
 

 
 
I envoltada per: 
 

• Al nord;  Categoria: 7. Nuclis urbans 
 

• Al sud; Categoria: 10. Ús del sòl: Conreus herbacis de regadiu i de secà 
 

• a l’est i oest; Categoria: 10. Ús del sòl: Conreus herbacis de regadiu 
 

Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 1 Km. 
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5. ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL 
 
 
No existeixen zones de protecció especial properes a la zona estudiada. 
 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 10 Km. 
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6. FORESTS GESTIONADES PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
No existeixen zones de protecció especial properes a la zona estudiada, tot i que a més de 5,5 
km de la zona en direcció nord-est, s’hi troben diverses forests: 
 

1. A 5,5 Km en direcció NE trobem: 
IDBOSC:                 450 
Categoria: Entitats locals 
CUP:  
ELENC: L-3089 
Nom de la forest: PLA DE L'HOME 
Nom del propietari: la Sentiu de Sió 
Municipi: la Sentiu de Sió 
Comarca: Noguera 
Any de revisió:                2001 

  
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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7. ZONES XARXA NATURA 2000 
 
Existeixen zones incloses dins de la xarxa natura 2000 (LIC i ZEPA) propers a la zona 
estudiada, a 1700 m al nord-oest trobem:  
 

• Codi: ES5130014 
Nom de l'espai: Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa 
LIC: S 
És Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) ?: S 
Tipologia: Espais del Prepirineu 
Àmbit: terrestre 
DESCRIPCIO: Zones Xarxa Natura 2000 

 
I ja més allunyats, trobem: 
 
A 4,5 Km al nord-oest i a 3,9 Km al sud-oest: 

• Codi: ES5130021 
Nom de l'espai: Secans de la Noguera 
LIC: S 
És Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) ?: S 
Tipologia: Espais de plana agrícola 
Àmbit: terrestre 
DESCRIPCIO: Zones Xarxa Natura 2000 

 
A 5,4 Km al nord-est: 

• Codi: ES5130025 
Nom de l'espai: Bellmunt-Almenara 
LIC: S 
És Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) ?: S 
Tipologia: Espais de plana agrícola 
Àmbit: terrestre 
FLAG: 2 
DESCRIPCIO: Zones Xarxa Natura 2000 

 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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8. PEIN 
 
 
No existeixen zones incloses dins de Plans d’Espais d’Interès Natural properes a la zona 
estudiada, tot i que a més de 5 km de la zona, en direcció nord, s’hi troba el PEIN de: 
 
Nom de l'espai: Serra Llarga-Secans de la Noguera 
Nom oficial de l'espai (DOGC): Serra Llarga-Secans de la Noguera 
Delimitació més detallada:  
Disposició legal:  
Data DOGC:  
Nº DOGC:     0 
Tipus d'àmbit: Terrestre 
Àrea terrestre (ha):      8960.35 
Àrea marina (ha):         0.00 
Categoria: Espais inclosos al PEIN 
Per a més informació: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/pein/inici.jsp 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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9. MAPA PERILL BÀSIC D’INCENDI FORESTAL 
 
 
La zona es troba inclosa dins d’una àrea catalogada com: 
 
VALUE: 1 VERD 
CATEGORY: Risc baix 
 
A  uns 1500 m al nord-oest s’hi troba una zona catalogada com: 
 
VALUE: 3 TARONJA 
CATEGORY: Risc alt 
 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 2 Km. 
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10. PERIMETRES DE PROTECCIÓ PRIORITARIA PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS 
 
 
No existeixen zones de protecció especial properes a la zona estudiada, tot i que a uns 4,7 km 
de la zona, en direcció nord-oest, s’hi troba un perímetre de protecció prioritària per a la 
prevenció d’incendis: 
 
 
Identificador: L6 
Nom: Montclús-Serra Llarga 
 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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11. PATRIMONI GEOLÒGIC – INVENTARI D’ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC DE 

CATALUNYA 
 
 
No es troben espais d’interès geològic propers a la zona estudiada. A uns 6,2 Km al nord-oest 
de la zona estudiada s’hi troba una zona d’interès geològic. 
 
Codi:   202 
Descripció de l'espai: http://www.gencat.net/mediamb/pn/geotops/fitxa_202.htm 
Tipus: GZ 
Localitat: Terrasses del Segre 
Nombre d'espais inclosos: 3 
Tipus d'interès: Geomorfologia 
Àmbit fisiogràfic: Conca de l'Ebre 
Era geològica: Neogen i Quaternari 
Tipus de roca: Formacions sedimentàries d'especial rellevància 
Procés geològic: Tectònica Neògena, Geomorfologia rellevant 
Tipus de registre: Relacions tectònica - erosió i sedimentació 
 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 10 Km. 
 

 
 
 



ISA                                                                                                              MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                                           211 

 
12. PLA DE RECUPERACIÓ DEL TRENCALÒS 
 
 
El sector que s’estudi no es troba ubicat en una zona catalogada com a de recuperació del 
trencalòs o altres aus: 
 
A 3,6 Km de l’actuació trobem: 
 
Descripció: Pla de recuperació del trencalòs 
Legislació: ..\TESAURES\TRENCAL.TXT 
 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
 

 



ISA                                                                                                              MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                                           212 

 
 
13. ZONES HUMIDES 
 
 
No existeixen zones humides a la zona estudiada, tot i que a uns 1,8 km de la zona, en direcció 
nord-oest, s’hi troben una zona catalogada com: 
 

• Topònim : Illa del Segre a la Segona Marrada 
Codi de l'inventari: 1691800 
Descripció: Zones humides de l'inventari 

 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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14. PUNTS DE CONTROL D’AIGÜES SUBTERRÀNIES  
 
 
El Punt de control de qualitat d'aigües subterrànies més proper a la zona és el: 
 

1. Punt 1 de control de qualitat d'aigües subterrànies (a uns 3,1 Km al nord-oest) 
 
C:\Documents and Settings\Usuari\Configuración local\Temp\m$\Tematics\subter.pnt 
X,Y: 317029.0, 4627199.0 Lon, Lat: 0° 47' 54.8977", 41° 46' 29.3446" (vèrtex final) 
Comarca: NOGUERA, LA 
Municipi: BALAGUER 
Codi del pou: 25040/2 
Resultats: http://aca.gencat.es:8002/cat/subterranies/sub_menu.asp 
Tipus de pou: Excavat 
Diàmetre (mm):            1000 
Fondària (m):            12 
Nom de l'aqüífer: Gresos i margues de Lleida 
Unitat hidrogeològica: Oligocè detrític de Lleida 

 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5Km. 
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15. PUNTS DE CONTROL D’AIGÜES SUPERFICIALS 
 
 
Els Punts de control de qualitat d'aigües superficials més proper a la zona es troba a menys de 
2 Km de distància i són els de: 
 
A 4,2 Km al nord-oest trobem: 
 
1. ______ Descripció del punt de Control 
Riu: Riu Segre 
Conca: Segre 
Municipi: Balaguer 
______ Dades de la Xarxa de  Control 
Codi Xarxa actual: E096 
Tipus de xarxa: CHE 
______ Dades de la Xarxa de  Control (històric) 
Codi Xarxa (antic): E096 
Tipus de xarxa: CHE 
 
A 5,7 Km al sud-oest trobem: 
 
2.______ Descripció del punt de Control 
Riu: Riu Segre 
Conca: Segre 
Municipi: Tèrmens 
______ Dades de la Xarxa de  Control 
Codi Xarxa actual: SE060E207 
Tipus de xarxa: Vigilancia 
Objectiu de qualitat: C2 
______ Dades de la Xarxa de  Control (històric) 
Codi Xarxa (antic): E207 
Tipus de xarxa: CHE 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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16. ACTIVITATS EXTRACTIVES EN DOMINI PÚBLIC HIDRAULIC 
 
 
A 4,35 Km en direcció sud-oest de la zona estudiada trobem: 
 

Expedient (DMAH): 98/2798 
Normativa reguladora: Activitat regulada per la Llei 29/1985 d'Aigües 
Codi extern (Dep. Industria o Junta d'Aigües): 04199800346 
Empresa explotadora: CONSTRUCCIONES RAMALEGRE, SL 
Recurs explotat: Graves 
Tipus de permis: Autorització d'explotació 
Situació actual: Activitat finalitzada 
Estat de tramitació: Informada 
Nom de l'explotació: SOL.DE C.RAMALEGRE AL SEGRE-DAVANT SOT 
 

 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 5 Km. 
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17. DADES CLIMATOLÒGIQUES DE LA ZONA 
 
 
Precipitació mitjana anual 
C:\Documents and Settings\Usuari\Configuración local\Temp\m$\Tematics\atlascli\panual.POL 
X,Y: 325023.5, 4627845.7 
Lon, Lat: 0° 53' 40.2499", 41° 46' 56.7890" (interior) 
Perímetre (projecció): 455341.1 m 
Àrea (projecció): 2496682814.7 m² 
Ne d'arcs del polígon: 31 (exteriors: 29) 
Polígons elementals: 2 
Element gràfic 120 de 169 (id=119). 
Trobats 1 registres. Aquest és el núm 1. 
Aquest és el registre 120 dels 169 de la base de dades. 
________________________________________________ 
Precipitació (mm): 400 a 450 
 
 
 
Règim pluviomètric estacional 
C:\Documents and Settings\Usuari\Configuración local\Temp\m$\Tematics\atlascli\regimp.POL 
X,Y: 316605.6, 4623908.3 
Lon, Lat: 0° 47' 40.2239", 41° 44' 42.3730" (interior) 
Perímetre (projecció): 351584.9 m 
Àrea (projecció): 3307065872.9 m² 
Ne d'arcs del polígon: 25 (exteriors: 25) 
Polígons elementals: 1 
Element gràfic 28 de 56 (id=27). 
Trobats 1 registres. Aquest és el núm 1. 
Aquest és el registre 28 dels 56 de la base de dades. 
________________________________________________ 
Tipus de règim: PTEH 
 
 
 
Precipitació mitjana anual 
C:\Documents and Settings\Usuari\Configuración local\Temp\m$\Tematics\atlascli\panual.POL 
X,Y: 345227.3, 4615499.0 
Lon, Lat: 1° 8' 26.5276", 41° 40' 31.7747" (interior) 
Perímetre (projecció): 455341.1 m 
Àrea (projecció): 2496682814.7 m² 
Ne d'arcs del polígon: 31 (exteriors: 29) 
Polígons elementals: 2 
Element gràfic 120 de 169 (id=119). 
Trobats 1 registres. Aquest és el núm 1. 
Aquest és el registre 120 dels 169 de la base de dades. 
________________________________________________ 
Precipitació (mm): 400 a 450 
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18. DADES GEOLÒGIQUES DE LA ZONA 
 
 
Base Geologica. Sèrie Magna: litologia full 359 i 360 
 
Zona de l’àmbit: Color blau 
 
Epígraf: POmgc3 
Litologia predominant: argiles 
Altra litologia present (1): llims 
Altra litologia present (2): gresos 
Altra litologia present (3): conglomerats 
Altra litologia present (4): calcàries 
Informació sobre els epígrafs: llegenda.txt 
Era: CENOZOIC 
Període: PALEOGEN 
Època: OLIGOCÈ SUPERIOR 
Edat: CATIÀ 
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19. XARXA DE VIGILÀNCIA DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA XVPCA 
 
No existeixen estacions de vigilància atmosfèrica properes a la zona estudiada, l’estació més 
propera es troba a uns 23 Km de la zona, en direcció sud-oest, i és la correspoent a: 
 

Codi cabina: AB 
Descripció dels contaminants: http://www.gencat.net/mediamb/aire/contams.htm 
ICQA setmanal: http://www.gencat.net:8000/oauto_icqa/owa/p01.consulta?estacio=99 
Dades històriques: http://www.gencat.net/mediamb/sig/xvpca-hist.htm 
 
Paràmetres mesurats: Partícules de diàmetre < 30 µm 
Data alta del paràmetre: 01-07-1992 
Data baixa del paràmetres:  
Data baixa temporal paràmetre:  
Nom estació: Lleida 
Codi INE municipi: 25120 
Adreça: C/. BISBE IRURITA - C/. PIUS 
Altitud (metres):      172 
Estat: Servei 
Dalta d'alta cabina: 01-07-1992 
Data baixa cabina:  
Data baixa temporal cabina:  
 

Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 20 Km. 
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20. HABITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
 
 
Base d’habitats d’interès comunitari. fulls 359 i 360 
 
No existeixen habitats d’interès comunitari properes a la zona estudiada, el habitat més proper 
es troba a uns 1,5 Km de la zona, en direcció nord-oest, i és el corresponent a: 

 
Codi: 92A0 
Nom: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
És prioritari ?: No prioritari 
Recobriment: 70% 
Superfície (ha):    60.91 
 

A 2,7 Km en direcció nord-est trobem el de: 
 

Codi: 6220 
Nom: Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 
És prioritari ?: Prioritari 
Recobriment: 20% 
Superfície (ha):     2.90 

 
 
Zona delimitada fins al centre de la circumferència; 2 Km. 
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21. DADES DE L’ESTACIÓ METEREOLÒGICA MÉS PROPERA 
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22. MAPES DE PAISATGE – unitats de paisatge (Catàleg de paisatge de les terres de Lleida) –Setembre 2008 
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Paisatges d’atenció especial 
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Riscos Paisatge 
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23.1. MAPES DE CAPACITAT; Mapa de capacitat del territori de la zona respecte dels contaminats emesos. 
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23.2.  MAPES DE VULNERABILITAT; Mapa de vulnerabilitat del territori de la zona respecte dels contaminats emesos. 
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PARCEL·LES RÚSTIQUES AFECTADES 
PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 

NNSS DEL TM DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER (SIGPAC I CADASTRE) 
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Àmbit 1 
 

 
- POLÍGON 9, PARCEL·LA 9010 
 
- POLÍGON 12, PARCEL·LA 3 
 
- POLÍGON 12, PARCEL·LA 4 
 
- POLÍGON 12, PARCEL·LA 6 
 
- POLÍGON 12, PARCEL·LA 7 
 
- POLÍGON 12, PARCEL·LA 9001 
 

 
 
Àmbit 2 
 
 

1. POLÍGON 8, PARCEL·LA 71 
 
2. POLÍGON 8, PARCEL·LA 9002 
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XARXA D’ABASTAMENT EN ALTA  
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ANNEX 7 
 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
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ANNEX 8 
 

PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
PAM: Pla d’Actuacions municipal 

Inundacions 
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LLISTES DE VERIFICACIÓ 
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LLISTES DE VERIFICACIÓ 
 
 
Les llistes de verificació que es mostren a continuació esdevenen conseqüència directa de 

l’aplicació i criteris descrits a l’apartat d’Objectius ambientals i criteris d’aplicació. Per tant, 

resulten plenament vàlides les observacions efectuades en la seva introducció pel que fa al seu 

caràcter orientador i no normatiu, a la necessitat en cada cas concret d’interpretar-los i adaptar-

los segons la realitat territorial i ambiental de cada municipi, i a la importància de diferenciar 

clarament en el procés d’avaluació ambiental aquells aspectes essencials o rellevants. 

 

Cal afegir algunes consideracions a tenir en compte en la seva aplicació.  

 

• Resulta important assenyalar que aquestes llistes no s’han interpretat com un test o 

qüestionari que requereix un nombre determinat de respostes favorables, sinó que s’han 

valorat globalment els resultats de cada un dels seus apartats en relació amb els 

objectius fixats i les qüestions ambientalment claus a què fa referència la introducció 

general d’aquestes Instruccions tècniques. 

 

• L’avaluació ambiental del planejament ha de tenir un caràcter continuat durant tot el 

procés d’elaboració i tramitació.  

 

Pel que fa als aspectes de caràcter instrumental en la configuració dels llistats s’adjunten: 

 

• L’estructura de les llistes s’adequa a la dels objectius ambientals esmentats en l’apartat 

1.3. Per tant s’organitza en 30 objectius específics. 

 

• Per a cada un d’aquests objectius específics, es planteja un conjunt d’aspectes 

directament relacionats a verificar amb la valoració en cada cas del seu compliment (si, 

no, parcialment) 

 

• L’estimació del compliment de cada un dels objectius específics del pla és conseqüència 

de la consideració conjunta i integrada dels diversos aspectes relacionats a què fa 

referència el paràgraf anterior 

 

En la següent taula es troba el resum dels objectius ambientals generals i específics segons la 

seva jerarquia establerta en funció de la seva prioritat i incidència sobre el mediambient. 
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 OBJECTIUS AMBIETALS PRIOR

ITAT 
INCIDE
NCIA ∑ 

General Orientar el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic sostenible 3 3 6 

C
rit

er
i 1

 - 
So

st
en

ib
ili

ta
t g

lo
ba

l d
el

 m
od

el
 d

’o
rd

en
ac

ió
 A. Minimitzar el consum del sòl racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb 

un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants 
ambientals existents 

3 3 6 

A-1. Conservar i millorar la morfologia urbana del nucli.  3 2 5 
A-2. Garantir una ordenació urbanística eficient,  3 3 6 
A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi 

prèviament determinades principalment d’acord a factors endògens 
i  complementàriament, exògens.. 

3 3 6 

A.4. Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi a la 
rehabilitació del nucli construït. 2 2 4 

A-5. Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva 
plurifuncionalitat i autonomia.  2 1 3 

A-6. Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai urbà 
construït. 3 1 4 

A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors 
biològics principals: lleres, serres i línies de canvi de pendent, etc. 3 3 6 

A-8. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la 
planificació integrada dels usos del sòl i de la mobilitat.  2 1 3 

A-9. Preveure espais cèntrics i equidistants en la nova proposta urbana 
per a parades de transport públic  1 1 2 

A-10. Evitar l’afecció de terrenys situats en zones amb un pendent 
>20% o inundables 3 3 6 

C
rit

er
i 2

 - 
C

ic
le

 a
ig

ua
 

B. Comptabilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model 
territorial globalment eficient 

3 3 6 

B-1. Garantir el subministrament per als nous creixements 3 3 6 

B-2. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’espai urbanitzat. 2 2 4 

B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. 2 1 3 

B-4. Preservar i millorar la continuïtat del flux i la qualitat de l’aigua  3 1 4 

B-5. Aconseguir la depuració de les aigües brutes. 2 3 5 

C
rit

er
i 3

 - 
A

m
bi

en
t a

tm
os

fè
ric

 

C. Minimitzar els efectes de planejament sobre la qualitat de l’aire i 
el canvi climàtic, i en general, reduir al màxim les immissions de 
substàncies contaminants 

3 1 4 

C-1. Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les 
pròpies edificacions garantint la reducció de la seva contribució al 
canvi climàtic, mitjançant el foment de l’ús d’energies netes i la 
reducció de l’ús de les energies no renovables. 

2 1 3 

C-2. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants. 1 2 3 
D. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i 

electromagnètica 2 2 4 

D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la 
llei. 2 1 3 

D-2. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat. 1 1 2 
D-3. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i 

privat) i evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa 
i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.  

2 2 4 

D-4. Establir una alçada màxima dels fanals. 1 2 3 
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 OBJECTIUS AMBIETALS PRIOR
ITAT 

INCIDE
NCIA ∑ 

D-5. Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i 
de transport d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus 
efectes sobre els éssers vius i el paisatge.  Preveure espais per a 
la ubicació de les estacions de telefonia mòbil, si s’escau en zona 
industrial o en sòl no urbanitzable. 

2 1 3 

C
rit
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i 4

 –
 G

es
tió

 
de

ls
 re

si
du

s 

E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans  
E. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle de materials 3  1 4 

E-1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a 
la reutilització i la recollida selectiva dels residus. Fer les reserves 
adients en els vials per a la recollida selectiva a una distància 
màxima de 75 m dels habitatges. 

2 1 3 

E-2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que 
facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les 
operacions de gestió. 

2 2 4 

C
rit
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i 5

 –
 S

os
te

ni
bi

lit
at

i e
co

ef
ic

iè
nc

ia
 e

n 
la

 
ur

ba
ni
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E-3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb 
l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials 
utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge, 
criteris establerts pel Decret d'Ecoeficiència.  

2 1 3 

 
E-4. Establir tipologies d’habitatge intermèdies (entre mitgeres, 

arrenglerades,...) 
 

2 1 3 

C
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i 6
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F. Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural 
i promoure’n l’ús sostenible 3 1 4 

F-1. Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació 
adoptada, un sistema d’espais lliures que respongui, entre d’altres, 
a criteris de biodiversitat urbana, físicament continu i connectat 
amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors. 

2 2 4 

F-2. Fomentar la naturalització de l’espai urbà. 1 1 2 

C
rit

er
i 7

 –
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e 
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G.    Garantir la Qualitat del paisatge amb la incorporació dels 
objectius de qualitat paisatgística 3 1 4 

G-1. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i 
garantir-ne la qualitat.  3 1 4 

G-2. Uns accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament que 
facilitin la transició entre els espais oberts i els paisatges urbans i 
que reforcin el caràcter i la identitat de les poblacions 

3 1 4 
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0. ORIENTAR LA MODIFICACIÓ I EL PPU AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE  
 

Pot afirmar-se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura que assegura 
l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, de manera que serà 
energèticament eficient, minimitzant i assimilant la producció de totes les formes de 
contaminació i residus, conservant la diversitat biològica, i garantint la qualitat de vida de la 
població (veure llita de verificació de la resta d’objectius ambientals). 
 

 
A. MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL 

 
Objectiu general: 

 
Minimitzar el consum del sòl racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment 
eficient i atent als condicionants ambientals existent 

 
Objectius específics: 

 
- A-1. Conservar i millorar la morfologia urbana del nucli. 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- Es conserva la morfologia 
urbana del nucli? X   

La morfologia urbana del nucli queda tancada 
i encerclada, especialment amb la creació de 
l’àmbit 1. Aquesta zona sembla que és un 
espai que ja hauria d’estar consolidat dins del 
casc urbà de Vallfogona de Balaguer.  

- Es millora la morfologia 
urbana del nucli? X   

El fet de que l’àmbit 1 fos fins ara zona rural, 
deixava la part des del carrer de la Noguera 
fins al camí dels arcs sense continuïtat amb el 
casc urbà, la nova delimitació de les NSP 
millora la morfologia urbana del nucli urbà de 
Vallfogona de Balaguer. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-1: 
 
Prioritat 3  
Incidència 2 
Jerarquia 5 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
 

- A-2. Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa a la 
funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals 
del sector i el seu entorn.  
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Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- L’ordenació urbanística és 
eficient? X   

S’adopten densitats raonablement altes (4 
habitants per vivenda, 25 m2 per persona), tot 
i que sense caure en la congestió. Les 
tipologies urbanes de densitats edificatòries 
baixes impliquen alt consum de recursos, 
major manteniment i no afavoreixen la 
cohesió social. Les densitats raonablement 
elevades permetin tipologies urbanes més 
eficients i eviten la segregació de col·lectius i 
comunitats. 

- Els recursos es 
consumeixen de manera 
sostenible, en funció de la 
seva funcionalitat? 

X   

Es fa un ús eficient i la reutilització del sòl i 
altres recursos naturals, com són 
l’abastament d’aigua. Es fomenta un model 
que comporta un menor consum de sòl (entre 
les alternatives proposades aquesta és la que 
menys sòl consumeix) i un estalvi d’altres 
recursos, atenent a la possibilitat de 
reciclatge dels recursos consumits o no 
utilitzats (reutilització d’aigües pluvials i 
depurades i extensió de les xarxes 
separatives, compostatge de la matèria 
orgànica, planificació lumínica, etc.) i 
s’impulsa la implantació d’energies 
renovables. En relació a l’aigua és 
protegeixen els espais de recàrrega dels 
aqüífers i els llits fluvials. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-2: 
 
Prioritat 3  
Incidència 3 
Jerarquia 6 
 
Objectiu ambiental Aconseguit: OAA 

 
- A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi prèviament 

determinades principalment d’acord a factors endògens i  complementàriament, 
exògens. 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- L’oferta de creixement 
s’adapta a les necessitats 
reals del municipi 
prèviament determinades 
principalment d’acord a 
factors endògens i  
complementàriament, 
exògens? 

X   

Aquest sector no correspon al creixement 
previst per l’ordenació vigent de les NSP. 
aprovades al 1996, per aquest motiu, primer 
que res s’han de modificar les NSP i desprès 
de l’aprovació definitiva de les mateixes (que 
en aquest cas es fa conjuntament amb el Pla 
Parcial), en una primera avaluació de les 
modificacions presentades a les NSP s’ha 
considerat, per part de l’Ajuntament, que la 
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seva urbanització és adient per a la seva 
execució i desenvolupament. 

 
En aquest sentit, es considera que el 
desenvolupament d’aquest sector de 
creixement permetrà satisfer la demanda 
futura d’habitatge del municipi de Vallfogona 
de Balaguer. 
 
En el “Pla Director de les infraestructures 
d’aigua del municipi de Vallfogona de 
Balaguer” es presenta una previsió 
d’increment de població fins a l’any 2027. 
Segons les orientacions de la corporació 
municipal, al municipi de Vallfogona de 
Balaguer es preveu un increment en la 
població de fins a 5.415 habitants. El nou 
sector s’inclou dins de les previsions per a 
l’any 2027. 

 

Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-3: 
 
Prioritat 3  
Incidència 3 
Jerarquia 6 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- A.4. Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi a la rehabilitació 

del nucli construït. 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- Es desmotiva la 
rehabilitació del nucli 
construït per la oferta 
excessivament elevada 
de nou sòl urbanitzable? 

X   

No es desmotiva la rehabilitació del nucli 
construït. Ja es preveia un increment en la 
població fins al 2027 de fins a 3.678 habitants 
per al nucli de Vallfogona de Balaguer i de 
5.415 habitats per a tot el municipi, si tenim 
en compte que els futur municipi disposarà de 
2.180 habitatges, s’obté una mitjana de casi 
2,5 persones per habitatge, inferior a les 
previsions màximes del sector, que serien 4 
persones per habitatge. 
Donat que la densitat actual al nucli de 
població de Vallfogona de Balaguer és d  

 

Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-4: 
 

Prioritat 2 
Incidència 2 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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Adaptació de l’ordenació a les característiques ambientals de l’entorn 

 
- A-5. Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva 

plurifuncionalitat i autonomia.  
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- Es potencia la 
plurifuncionalitat i 
autonomia alhora 
d’establir la zonificació? 

X   

Assignació flexible i mixta dels usos del sòl. 
L’optimització funcional de la vila requereix 
evitar una excessiva especialització de les 
seves parts. La coexistència en l’espai urbà 
dels diversos usos permet millorar-ne el 
funcionament, evitant les ocupacions 
innecessàries i alhora redueix la mobilitat 
obligada. 

- Es potencia la 
plurifuncionalitat i 
autonomia dels usos dels 
sectors? 

X    

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-5: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- A-6. Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai urbà construït. 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- El creixement previst 
s’ubica en continuïtat amb 
l’espai urbà construït? 

X   

Es doma en els dos àmbits la Compactació 
de l’assentament urbà. Els models urbans 
expansius, dispersos o difusos impliquen un 
consum elevat de recursos, una major 
ocupació de sòls rurals i hàbitats naturals, un 
malbaratament energètic i, en conseqüència, 
uns nivells més alts de contaminació. Això 
indica la necessitat de centrar el 
desenvolupament urbà en les ciutats 
existents i la seva corona immediata, com en 
el cas dels àmbits del C/ de la Noguera i zona 
esportiva. 
Es dona la compactació dels equipaments 
municipals esportius amb l’ampliació que 
comportarà el pavelló poliesportiu previst en 
l’àmbit 2. 
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Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-6: 
 
Prioritat 3 
Incidència 1 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 

principals: lleres, serres i línies de canvi de pendent, etc. 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- Existeixen corredors 
biològics al nou sector 
urbanitzable? 

X   
No existeixen corredors biològics que 
travessin cap dels 2 àmbits, pel que no es 
preveuen afeccions en aquest sentit. 

- Existeixen lleres, sèquies 
al nou sector? X   

Existeix una sèquia que s’anul·larà en l’àmbit 
1 en el moment d’urbanització del sector. 
No es preveuen afeccions a resta de sèquies 
i/o llits fluvials propers. 

- Existeixen línies de 
pendent de més d’un 20% 
en el nou sector? 

X   

No existeixen línies dependent de més de 
20% en el nou sector. 
 
No es consideren afeccions a la gea ja que 
en general no tenen perquè produir-se 
efectes sobre la geologia de la zona, no es 
preveuen grans edificacions. Les formes 
topogràfiques i de poc relleu de la zona 
permeten reduir excessius moviments de 
terra. No hi ha pendents importants (inferior al 
20%), ni elements que pugin modificar la 
tectònica o orogènesi de la zona.  
 
En la zona sud-oest de l’àmbit 2 es troba el 
punt més baix, amb una cota de terreny de 
227,39 m, i la zona amb el punt més alt es 
troba al nord-est de l’àmbit 1, on la cota de 
terreny és de 235,35 m, ambdues zones es 
troben per sobre del nivell inundable i fora de 
la zona amb risc d’inundació. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-7: 
 
Prioritat 3 
Incidència 3 
Jerarquia 6 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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Mobilitat i eficiència  energètica 

- A-8. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i de la mobilitat. Ubicar els creixements en forma 
adossada al nucli construït de manera que sigui innecessari els desplaçaments en 
vehicle privat. 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- La planificació integrada 
dels usos del sòl i la 
mobilitat del sector 
contribueixen a la 
mobilitat sostenible en el 
municipi? 

 

X   

Mobilitat sostenible i integrada amb els usos 
del sòl. La mobilitat és un dels actuals reptes 
dels plantejaments sostenibilistes a Europa. 
El transport motoritzat és la principal font de 
l’efecte hivernacle i un gran consumidor 
d’energies fòssils. Els models expansius, 
difosos i en baixa densitat i les distribucions 
rígides dels usos comporten més 
desplaçaments i deriven en l’adopció 
d’opcions individuals.  

- El/s creixement/s es dona 
de forma adossada al 
nucli? 

X   
Els dos àmbits que s’amplien a les NSP del 
nucli urbà de Vallfogona de Balaguer ho fan 
de manera adossada al nucli existent. 

- Els desplaçaments en 
vehicle privat són 
necessaris per al nou 
sector en relació ? 

X   

No, els desplaçaments en vehicle no són 
necessàries en tot el casc municipal. 
Donades les petites dimensions del casc urbà 
de Vallfogona de Balaguer, no es fa necessari 
l’ús de vehicle per als desplaçaments dins 
dels 2 àmbits, ni tampoc amb la resta de 
serveis públics municipals, que es trobaran a 
menys de 500 m dels dos àmbits. 
Les amples calçades peatonals afavoreixen el 
desplaçament a peu dins dels àmbits. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-8: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- A-9. Preveure espais cèntrics i equidistants en la nova proposta urbana per a 

parades de transport públic i dimensionar els vials afectats per a una correcta 
maniobra. 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

 
- Es preveuen espais 

cèntrics i equidistants en 
la nova proposta urbana 

X   
Donades les petites dimensions del nucli urbà 
de Vallfogona de Balaguer, només existeix 
una parada per a transport públic. Aquesta es 
troba a l’entrada del poble per la carretera C-
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per a parades de 
transport públic? 

1313. El transport públic comunica el nucli 
urbà de Vallfogona de Balaguer amb les 
ciutats i pobles propers (Balaguer, Tèrmens, 
Lleida).  
No existeix transport públic intern al casc 
urbà. 

- Es dimensionen els vials 
afectats en les parades de 
transport públic per a la 
correcta maniobra dels 
vehicles? 

X   

Els vials afectats per a les maniobres que 
realitzen els vehicles de transport públic, són 
existents i suficients per a realitzar les 
correctes maniobres. Aquests vials es troben 
fora dels àmbits que s’amplien a les NSP. 

Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-9: 
 
Prioritat 1 
Incidència 1 
Jerarquia 2 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 

Riscs naturals i tecnològics  

- A-10. Evitar l’afecció de terrenys situats en zones amb un pendent >20%. 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

- S’afecten terrenys situats 
en zones amb un pendent 
> 20%? 

X   

No existeixen pendents de més d’un 20% en 
cap dels 2 àmbits previstos. Els terrenys que 
es preveuen com a ampliació de la zona 
urbanitzable de Vallfogona de Balaguer són 
gairebé planers, amb una lleugera inclinació. 
Veure el mapa amb les diferents alçades que 
s’adjunta. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu A-10: 
 
Prioritat 3 
Incidència 3 
Jerarquia 6 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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B. CICLE DE L’AIGUA 
 
Objectiu general: 
 
Comptabilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en 
el marc d’un model territorial globalment eficient 
 
 
Objectius específics: 
 
Objectius específics abastament 

- B-1. Garantir el subministrament per als nous creixements – garantint la prevenció 
dels riscos hidrològics 
  

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no  parcial 

B.1.1. Es garanteix el 
subministrament per al 
nou creixement? 

  X 

El subministrament d’aigua a través de la 
Comunitat de regants dels Canals d’Urgell no 
es troba prou acreditat donat que no es 
disposa d’un conveni i/o contracte entre 
ambdues parts acreditant la quantitat d’aigua 
que es subministra al municipi. Es disposa 
d’autorització per a hectàrees de reg. La 
captació no ha set mai deficitària. La captació 
d’aigua es per la sèquia del Torricot que 
s’alimenta de la 1a sèquia Principal del Canal 
d’Urgell.  Aquesta sèquia durant l’estiu està 
disponible durant els corresponents torns de 
reg, mentre que a l’hivern només està 
operativa aproximadament una setmana al 
mes, pel que s’utilitza l’embasament de 
reserva de 55.800 m3. 
La potabilitzadora d’aigua municipal és 
suficient per al creixement previst en aquest 
nou sector si es compara amb les necessitats 
hídriques actuals. Amb un total d’aigua 
potable necessària (inclòs el nou sector) de 
mitjana de 1.145 m3/dia. El consum màxim 
potabilitzadora és de 1.320 m3/dia. 

B.1.2. La nova zona 
urbanitzable es troba 
fora de zona inundable? 

X   

Segons el Pla INUNCAT i el Pla d’Actuacions 
municipal de Vallfogona de Balaguer els dos 
àmbits es troben fora de zona amb risc 
d’inundació. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu B-1: 
 
Prioritat 3 
Incidència 3 
Jerarquia 6 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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- B-2. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’espai urbanitzat 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

B.2.1. Preveu la retenció de l’aigua de la pluja? 

- Existeix una xarxa 
separativa de pluja ? X   

Existirà una xarxa separativa entre les aigües 
de la pluja i la resta d’aigües residuals.   
Les aigües residuals que es preveuen en el 
nou sector seran del tipus aigües residuals 
assimilables a domestiques. No es preveuen 
aigües industrials o d’un altre tipus. 

- Existeixen sistemes 
d’emmagatzematge de 
l’aigua de la pluja al pla 
parcial? 

X   

Es preveu que una part d’aquestes aigües 
s’emmagatzemaran en un dipòsit per al seu 
posterior reaprofitament com a aigua de reg de 
les zones verdes municipals. S’haurà de 
construir un dipòsit d’emmagatzematge 
d’aquestes aigües. 

- Preveu actuacions 
d’execució directa per a 
l’emmagatzematge de 
l’aigua de pluja? 

 X   

B.2.2. Prioritza aquelles tipologies urbanístiques que comporten un menor consum 
d’aigua? 
- Preveu preferentment 

tipus d’ordenació 
d’edificació contínua en 
els sòls urbans i 
urbanitzables? 

X   
El tipus d’ordenació es continua amb el sòl 
urbà ja existent per als 2 àmbits. El que 
comporta un sistema d’ordenació compacte 
amb menor consum d’aigua. 

B.2.3. Fomenta la reutilització de les aigües pluvials i depurades? 

- Preveu mesures 
d’execució directa per a la 
utilització de les aigües de 
pluja emmagatzemades? 

X   
Pel que fa a les aigües pluvials es preveu que 
s’emmagatzemaran i es reutilitzaran en funció 
de les necessitats i en funció de les pluges. 

- Exigeix mesures 
d’utilització de les aigües 
de pluja emmagatzemades 
al pla parcial? I d’aigües 
depurades? 

 X  

Pel que fa a les aigües de la pluja; no s’han 
previst mesures per a la utilització de les 
aigües de la pluja emmagatzemades donat que 
en el seu ús serà exclusivament com a aigües 
de reg de la zona verda i variarà en funció de 
l’època de l’any i la disponibilitat de les aigües 
de pluja, essent més necessàries a l’estiu quan 
generalment les pluges a la zona de Vallfogona 
de Balaguer són més escasses.  
Pel que fa a les aigües depurades; en un 
primer inici amb la instal·lació de les 
depuradores previstes (una per a cada àmbit) 
no es preveuen sistemes de reutilització 
d’aigües depurades. 



 ISA                                                                                                          MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                             343

- Exigeix al planejament 
derivat, quan comporta la 
construcció o ampliació 
de depuradores, nivells de 
qualitat de les aigües 
depurades i mesures 
específiques que en 
possibilitin una 
reutilització òptima? 

X   

Existeixen punts de control per a la qualitat de 
les aigües properes al municipi. La qualitat de 
les aigües depurades haurà de complir amb la 
normativa específica per a l’abocament 
d’aigües residuals a llera pública.  
Mentre no existeixi l’EDAR municipal, que es 
troba en tràmit, l’aigua depurada que sortirà de 
les dues depuradores previstes s’abocarà 
directament a llera pública sense el posterior 
reaprofitament de les aigües depurades. Les 
aigües abocades compliran amb els 
paràmetres de qualitat establerts per legislació, 
de manera que no es contaminin les aigües. 
Es preveu que amb la creació de l’EDAR 
municipal existeixi una part de les aigües 
depurades que es reutilitzin com a aigua de 
reg. 

B.2.4. Introdueix criteris 
d’estalvi en la jardineria 
urbana? 

X   

Es preveuen sistemes de reg per a minimitzar 
la despesa d’aigua de reg en la jardineria 
urbana, a més a més tots els arbres i/o 
vegetació que s’utilitzaran en el nou sector 
seran espècies típiques de la zona, adaptades 
a baixes necessitats hídriques. 
Recomanacions de mesures proposades; 
utilitzar sistemes de reg eficients (degoteig, 
micro-aspersió), programables i ajustant la 
programació segons les demandes hídriques 
reals del sòl i de les espècies existents. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu B-2: 
 
Prioritat 2 
Incidència 2 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

B.3.1. Existeixen sistemes 
d’emmagatzematge i 
d’utilització d’aigües de 
la pluja 

 X  
S’han considerat certes recomanacions: 
 Les edificacions disposaran d’una xarxa de 
sanejament separada de les aigües pluvials. 

B.3.2. Existeixen sistemes 
d’emmagatzematge i de 
reutilització de les 
aigües grises? 

  X 
S’han considerat certes recomanacions: 
 Caldrà considerar una mesura d’estalvi 
d’aigua com és la instal·lació de sistemes de 
reutilització d’aigües grises. 
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B.3.3. existeixen 
dispositius i 
mecanismes 
economitzadors de les 
instal·lacions i els 
aparells sanitaris? 

X   

Es proposen recomanacions; en els punts de 
consum d’aigua dels edificis es col·locaran els 
mecanismes adequats per permetre el màxim 
estalvi d’aigua i, a aquest efecte, es considera 
un abastament d’aigua per habitant i dia de 150 
litres: 
 Les aixetes dels aparells sanitaris de consum 
individual disposaran de mecanismes 
economitzadors d’aigua o similars així com 
mecanismes reductors de cabal, de manera 
que per a una pressió de (2,5 kg/cm2) tinguin 
un cabal màxim de vuit litres per minut 
(8l/min). 

 El mecanisme d’addicionament de la 
descàrrega de les cisternes del wàters 
limitarà el volum de descàrrega a un màxim 
de 7 litres i disposarà de la possibilitat 
d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema 
de descàrrega. 

 El mecanisme de les dutxes inclourà 
economitzadors de raig o similars així com 
mecanismes reductors de cabal, de manera 
que per a una pressió de 2,5 Kg/cm2 tinguin 
un cabal màxim de deu litres per minut 
(10l/min). 

  
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu B-3: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
 
Objectius específics Sanejament: 
 

- B-4. Preservar i millorar la continuïtat del flux i la qualitat de l’aigua 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

B.4.1. En zona vulnerable 
per contaminació de 
nitrats pel Govern de la 
Generalitat: Es prohibeix 
o restringeix les 
construccions 
vinculades a activitats 
generadores d’aquest 
tipus de contaminació? 

X   
No es produirà contaminació per nitrats, les 
aigües residuals produïdes al sector seran 
depurades fins assegurar la seva correcta 
qualitat per a ser alliberades al medi.  
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B.4.2. Augmenta, en 
relació amb la situació 
preexistent, el volum per 
habitant, o el 
percentatge, d’aigües 
residuals urbanes 
depurades que 
compleixen els 
paràmetres de 
legislativament 
establerts? 

X   

Augmenta la quantitat d’aigües depurades al 
medi. Aquestes aigües compliran amb els 
paràmetres legislativament establerts abans 
d’esser alliberades al medi.  
 
Es preveu la instal·lació de dues depuradores 
biològiques al nou sector, una a cada àmbit,  
que s’instal·laran mentre no estigui construïda 
la EDAR municipal de Vallfogona, per garantir 
el sanejament de les aigües residuals 
generades al sector. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu B-4: 
 
Prioritat 3 
Incidència 1 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
 

- B-5. Aconseguir la depuració de les aigües brutes 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

B.5.1. Preveu 
adequadament, en els 
sòls urbans i 
urbanitzables, les xarxes 
i les infraestructures de 
sanejament necessàries? 

X   

Per a les xarxes d’evacuació d’aigües les 
mesures proposades són: 
Prohibir la utilització de materials de PVC i de 
fibrociment en les xarxes d’abastament 
d’evacuació i sanejament d’aigües residuals. 
 
Per a les infraestructures de sanejament les 
mesures proposades són: 
Preveure la instal·lació de dues depuradores 
biològiques al nou sector, una a cada àmbit,  
que s’instal·laran mentre no estigui construïda 
la EDAR municipal de Vallfogona, per garantir 
el sanejament de les aigües residuals 
generades al sector. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu B-5: 
 
Prioritat 2 
Incidència 3 
Jerarquia 5 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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C. AMBIENT ATMOSFÈRIC. QUALITAT DE L’AIRE 
 
Objectiu general: 
 
Minimitzar els efectes de planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, i en general, 
reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants 
 
Objectius específics: 
 

- C-1. Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies 
edificacions garantint la reducció de la seva contribució al canvi climàtic, 
mitjançant el foment de l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no 
renovables 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

C.1.1. Evita les 
expansions 
innecessàries del poble 
i els models urbans 
dispersos i/o difusos? 

X   Veure objectius específic A-1, A-2, A-3 i A-6 

C.1.2. Fomenta les 
estructures urbanes 
compactes i 
plurifuncionals? 

X   Veure objectius específic A-3 i A-5 

C.1.3. Fomenta 
l’optimització funcional i 
el reciclatge dels teixits 
preexistents, mitjançant 
la seva rehabilitació, 
reestructuració i/o 
renovació? 

X   Veure objectiu específic A-4 

C.1.4. planifica de manera 
integrada els usos del 
sòl i el transport amb 
l’objecte d’afavorir 
l’accessibilitat, i reduir 
la mobilitat obligada i, 
en general, la demanda 
de transport? 

X   Veure objectiu específic A-8 i A-9 

C.1.5. Evita les baixes 
densitats edificatòries i 
d’habitatge? 

X   Veure objectiu general A 

C.1.6. Regula els usos del 
sòl i la zonificació de 
manera mixta,  flexible i 
plurifuncional 

X   Veure objectiu específic A-5 

C.1.7. Exigeix enllumenat 
públic de baix consum 
en espais públics? 

X   

Si, es proposen mesures per fomentar les 
energies netes i la reducció de l’ús de les 
energies no renovables 
 Es requerirà enllumenat de baix consum en 
els espais públics i comunitaris interiors i 
exteriors 
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C.1.8. En general, 
augmenta la quantitat 
d’emissions de CO2 

vinculades al 
planejament en relació 
amb el nombre 
d’habitants del municipi 
abans i després del pla? 

X   

S’estableixen requeriments de disseny i 
constructius de conductes d’evacuació 
d’emissions de contaminants a l’atmosfera. 
Tot i així al incrementar les vivendes i la 
població del nucli de Vallfogona de Balaguer 
també s’incrementaran les emissions de CO2, 
que seran contrarestades per l’esmorteïment 
que de la contaminació per la zona verda 
prevista. 

C.1.9. En general, 
augmenta el 
percentatge energètic 
de producció local en 
relació al consum total 
en el municipi? 

X   

S’incrementa el percentatge energètic de 
producció local en relació al consum total del 
municipi; la instal·lació d’energies alternatives 
en els edificis previstos en el nou sector 
incrementa la producció local energètica donat 
que la majoria del edificis del nucli no disposen 
de fonts de producció pròpia d’energia.  
 
Les mesures proposades són: 
 Exigir en els projectes de noves edificacions, 
transformacions integrals i canvis d’ús de 
sistemes mixtos per al subministrament 
d’aigua calenta sanitària, amb utilització de 
captadors solars i d’acumuladors. 

 Preveure, quan sigui possible, instal•lacions 
col•lectives solars per a aigua calenta 
sanitària i calefacció. 

 Exigir en els projectes de noves edificacions, 
transformacions integrals i canvis d’ús de 
sistemes mixtos per al subministrament 
d’aigua calenta sanitària, amb utilització de 
captadors solars i d’acumuladors. 

 Exigir instal·lacions fotovoltaiques en nous 
edificis públics. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu C-1: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- C-2. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants 

  

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

C.2.1. Es considera la capacitat de dispersió dels contaminants del medi atmosfèric a 
l’hora d’assignar els usos del sòl? 
- S’adapta a les 

determinacions de plans 
de rang superior que ja 
consideren aquesta 
qüestió? 

X   

Es delimita adequadament l’àrea edificable per 
permetre la màxima eficiència de captació solar 
en les edificacions i en l’aprofitament de la llum 
natural, i s’estableixen les condicions 
anàlogues per a l’emplaçament i l’orientació de 
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les edificacions. Els àmbits es troben ambdós 
ubicats en direcció E, SE. Aprofitament màxim 
solar. Despeses mínimes energètiques. 
 
Inicialment es va considerar la capacitat de 
dispersió dels contaminants en el medi 
atmosfèric donat que en el nou sector no es 
preveien indústries ni infraestructures que 
produeixin gran quantitat de contaminants 
atmosfèrics. La modificació de les NSP i 
posterior PPU es preveia per a totes les 
alternatives estudiades com a zona d´ús 
residencial, el que suposava en tots els casos 
les mateixes previsions d’increment de 
contaminants atmosfèrics. 

- Te en compte el mapa 
corresponent de capacitat 
i vulnerabilitat del territori 
enfront de la contaminació 
atmosfèrica? 

X   

Per determinar la capacitat atmosfèrica del 
territori i per conèixer les zones més 
vulnerables a la contaminació atmosfèrica, 
existeix el Mapa de Vulnerabilitat i Capacitat 
del Territori de Catalunya enfront a la 
contaminació atmosfèrica, elaborat pel 
Departament de Medi Ambient. Malgrat que no 
es troba actualitzat. Segons els mapes de 
vulnerabilitat del territori de la zona respecte 
els contaminants emesos, el nou sector es 
troba dins d’una zona catalogada com a de 
vulnerabilitat nul·la d’exposició a les emissions 
de CO, als PST i a les de SO2. 
 
Els mapes de capacitat del territori de la zona 
respecte dels contaminats emesos per a PST i 
SO2 indiquen que la capacitat del territori 
respecte aquets contaminants és més que 
ALTA. 

- Conté estudis 
climatològics i/o de 
vulnerabilitat específics? 

X   

Es disposa dels estudis de vulnerabilitat de 
territori que es descriuen en l’anterior apartat. 
 
La qualitat de l’aire de la zona d’afectació es 
determina segons dades de la Xarxa de 
Vigilància i Prevenció de la Contaminació 
Atmosfèrica de Catalunya, i prenent com a 
referència els valors de l’estació automàtica 
més propera amb dades, ZONA de LLEIDA 
 
Aquesta estació presenta valor mitjà d'ICQA 
setmanal de la setmana del 4/02/08 al 
10/02/08, de 59 que suposa una qualitat 
satisfactòria (veure dades al web del 
Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya). 
 
D’altra banda la urbanització de l’àmbit del Pla 
Parcial d’urbanització de sòl urbanitzable de 
Vallfogona de Balaguer, dels àmbits de C/ de la 
Noguera i Zona Esportiva, es considera que no 
emetrà en cap moment a l’atmosfera cap tipus 
de substància considerada contaminant per la 
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determinació de l'ICQA (SO2 , NO2 , CO, O3, 
PM10 i  PST) en quantitats que vulnerin la 
qualitat de l’aire en l’espai físic afectable. 
 

Es considera que la urbanització de la zona 
estudi no modificarà la qualitat de l’aire actual a 
la zona estudiada, així com tampoc afectaran 
les possibles implicacions que es puguin 
produir a nivell de producció de pols i sorolls en 
la zona on es realitzaran les obres 
d’urbanització.  
 

Segons el Reial Decret 1796/2003, per al 
contaminant “Ozó” (l’únic mesurat per la 
XVPCA) es consideren uns valors màxims 
admissibles de la qualitat de l’aire de 120 
microg/m3 (valor objectiu, salut humana), 1800 
microg/m3*h en 5 anys i 6000 microg/m3*h 
(valor objectiu i objectiu a llarg termini, 
protecció vegetació), 240 microg/m3 (llindar 
d'alerta) i 180 microg/m3 (llindar d'informació). 

C.2.2. Considera en el 
sistema d’espais lliures 
les seves funcionalitats 
relatives a la qualitat de 
l’aire? 

X   

Si. El sistema d’espais lliures amb la 
constitució de la zona verda presenta una 
ubicació adequada per ajudar al manteniment 
de la qualitat d’aire de la zona. Es planifiquen 
adequadament les zones verdes i els espais 
lliures urbans actuant els mateixos com a 
espais esmorteïdors a l’entorn d’activitats 
contaminants. 
 
Es regulen detalladament les condicions de 
configuració arquitectònica de les edificacions: 
dissenys solar positiu (zonificació interior, 
optimització d’obertures, sistemes passius de 
captació solar, prevenció de sobreescalfament, 
etc). 

C.2.3. Planifica de manera 
integrada els usos del 
sòl i el transport amb 
l’objecte d’afavorir 
l’accessibilitat, i reduir 
la mobilitat obligada i, 
en general, la demanda 
de transport? 

X   Veure objectiu específic A-8 

C.2.4. Evita les baixes 
densitats edificatòries i 
d’habitatges en els 
sistemes urbans? 

X   Veure objectiu general A 

C.2.5. Existeix enllumenat 
públic de baix consum en
espais públics? 

X   Veure objectiu específic C-1.7. 

C.2.6. Fomenta l’estalvi i la reutilització d’aigua en l’edificació? 
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- S’exigeixen xarxes de 
sanejament que separin 
completament les aigües 
pluvials de les residuals 
als projectes de nous 
edificis, canvis d’ús...? 

X   

Si, les recomanacions per a promoure l’estalvi 
d’aigua al sector són: 
 Les edificacions disposaran d’una xarxa de 
sanejament separada de les aigües pluvials.  

 

Existeixen també mesures proposades per a 
l’estalvi energètic: 
 Exigir la incorporació d’estudis de costos 
energètics en els projectes. 

- S’exigeixen sistemes 
d’emmagatzematge i 
d’utilització de les aigües 
de la pluja? 

X   

Si, les recomanacions per a promoure l’estalvi 
d’aigua al sector són: 
 Utilitzar l’aigua de la pluja per al reg. 
 Utilitzar sistemes de reg eficients (degoteig, 
micro-aspersió), programables i ajustant la 
programació segons les demandes hídriques 
reals del sòl i de les espècies existents. 

- S’exigeixen sistemes 
d’emmagatzemament i de 
reducció de les aigües 
grises? 

X   

Si, les recomanacions per a promoure l’estalvi 
d’aigua al sector són: 
 Caldrà considerar una mesura d’estalvi 
d’aigua com és la instal·lació de sistemes de 
reutilització d’aigües grises. 

- S’exigeixen dispositius i 
mecanismes 
economitzadors en les 
instal·lacions d’aparells 
sanitaris? 

X   

Si, les recomanacions per a promoure l’estalvi 
d’aigua al sector són: 
 En els punts de consum d’aigua dels 
edificis es col·locaran els mecanismes 
adequats per permetre el màxim estalvi 
d’aigua i, a aquest efecte, es considera un 
abastament d’aigua per habitant i dia: 150 l. 

 Les aixetes dels aparells sanitaris de 
consum individual disposaran de 
mecanismes economitzadors d’aigua o 
similars així com mecanismes reductors de 
cabal, de manera que per a una pressió de 
(2,5 kg/cm2) tinguin un cabal màxim de vuit 
litres per minut (8l/min). 

 El mecanisme d’addicionament de la 
descàrrega de les cisternes del wàters 
limitarà el volum de descàrrega a un màxim 
de 7 litres i disposarà de la possibilitat 
d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema 
de descàrrega. 

 El mecanisme de les dutxes inclourà 
economitzadors de raig o similars així com 
mecanismes reductors de cabal, de manera 
que per a una pressió de 2,5 Kg/cm2 tinguin 
un cabal màxim de deu litres per minut 
(10l/min). 

 

Conclusió sobre el compliment de l’objectiu C-2: 
 
Prioritat 1 
Incidència 2 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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D. AMBIENT ATMOSFÈRIC. CONDICIONS ACÚSTIQUES, LUMÍNIQUES I 
ELECTROMAGNÈTIQUES 

 
Objectiu general: 
 
Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica 
 
Objectius específics: 
 
Objectius específics de condicions acústiques 
 

- D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la llei 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
Si no parcial

D.1.1.utilitza elements de base adequats per integrar els requeriments acústics en 
l’ordenació urbanística? 

- Te en compte els nivells 
sonors del mapa de soroll 
del municipi? 

 

X   

Si. S’han establert els nivells d’immissió que 
s’han de complir i que venen establerts en els 
annexos 1, 2 i 3 de la normativa de sorolls que 
disposa la Llei 16/2002.  
 
Per a la regulació de sorolls i vibracions, els 
municipis disposen de la Resolució de 30 
d’octubre de 1995 per la qual s’aprova una 
ordenança municipal tipus, reguladora del 
soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126 de 
10/11/95). En aquesta ordenança es resol que: 
1. Aprovar l'Ordenança municipal tipus 

reguladora del soroll i les vibracions que 
figura com a annex. 

2. L'Ordenança que s'aprova pot ser adoptada 
pels municipis íntegrament o bé adequadant-
la a les seves peculiaritats i necessitats. 
L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer 
encara no ha pres mesures per adaptar-se a 
aquesta ordenança. 

 
Conseqüentment s’han fixat per a cada zona 
nivells d’immissió màxims i ordenar el seu 
entorn i els usos interns de manera adequada. 
En el nou sector s’estableixen un màxims de 
protecció contra la contaminació acústica, i les 
previsions del RD 1367/2007 de 
desenvolupament de la “Ley 37/2003 del ruido” 
essent els valors límit d’immissió considerats 
per aquest sector – zona de sensibilitat 
acústica alta A, A4: predomini de sòl d’ús 
residencial – de 60 dB durant el dia i vespre i 
50 dB durant la nit (23h-7h). 

- S’adequa al mapa de 
capacitat acústica del 
municipi? 

X   
En el moment de redacció del present ISA, el 
municipi de Vallfogona de Balaguer encara no 
disposa del mapa de capacitat acústica, i per 
això la informació disponible referent a la 
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mateixa és el mapa de nivells sonors de la 
xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, 
elaborat pel Departament de medi Ambient i 
Habitatge, on s’estableixen els nivells de 
sorolls de referència de la xarxa bàsica de 
carreteres de Catalunya a partir de dades de la 
campanya 2005-2006, i punts de control de la 
campanya 2005-2006.   
Els àmbits d’estudi es troben en una àrea, on el 
major risc de contaminació acústica el causa la 
Ctra. C-13 de Lleida a la Seu d’Urgell. Aquesta 
Ctra. te un nivell sonor mig entre 60 i 65 dB. 
Segons la mesura realitzada al punt 7, situat en 
la mateixa carretera al terme de Balaguer, i 
proper al casc urbà de Vallfogona de Balaguer i 
a l’àmbit d’ordenació, el resultat és el següent: 
 

Identificació: Punt 7 
Referència: Ref 02.1 
Trajecte: Lleida – Balaguer 
Carretera: C-13 
Punt quilomètric (PQ): 162 
Horari de mesurament del nivell de soroll: de 
11:45 a 12:45 
Nivell de soroll continuo equivalent (LAeq) en 
decibels (dB(A): 61,3 
IMD dia (7-23 h): 5471 
IMD nit (23-7 h): 285 

 
Es considera que la urbanització de la zona 
estudi no modificarà la qualitat de l’aire actual a 
la zona estudiada, així com tampoc afectaran 
les possibles implicacions que es puguin 
produir a nivell de producció de pols i sorolls en 
la zona on es realitzaran les obres 
d’urbanització. 

D.1.2. Preveu mesures per a reduir l’impacte acústic preexistent i el generat per 
l’execució del pla? 

- Preveu el desplaçament 
de determinats focus 
emissors? 

X   

No es preveu el desplaçament de determinats 
focus emissors de sorolls, degut a que no es 
preveuen elevats focus emissors dins del nou 
sector. En el mateix sentit, s’ha d’adequar, en 
la mesura que sigui aprovat, el mapa de 
capacitat acústica d’àmbit municipal a què fa 
referència la llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i a 
les zones de sensibilitat acústica que aquest 
mapa defineix.  

- Estableix determinacions 
d’aplicació directa per a 
l’adopció de solucions de 
disseny (aprofitament de 
la morfologia del terreny, 
disminució de cota, 
soterraments, etc.) que 
minimitzin l’impacte sonor. 

X   

Les mesures adoptades contra la producció de 
contaminació acústica i les solucions de 
disseny adoptades són: 
 Col·locar passos de vianants per comunicar 
totes les illes i per disminuir la velocitat dels 
vehicles en aquests punts, evitant així la 
contaminació acústica 
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- Estableix determinacions 
per als plans i projectes 
derivats encaminades a 
l’adopció de solucions de 
disseny (aprofitament de 
la morfologia del terreny, 
disminució de cota, 
soterraments, etc) que en 
minimitzin l’impacte 
sonor? 

X   

Les mesures adoptades contra la producció de 
contaminació acústica i les solucions de 
disseny adoptades són: 
 
 Considerar l’impacte acústic en les llicències. 

 
 

- S’exigeix la utilització de 
paviments sonoreductors 
en les obres 
d’urbanització? 

X   

Les mesures adoptades contra la producció de 
contaminació acústica i les solucions de 
disseny adoptades són: 
 Adoptar en les calçades destinades al trànsit 
motoritzat paviments de materials que 
garanteixin la màxima absorció acústica. 

 Adoptar en les calçades destinades al trànsit 
motoritzat, paviments de materials que 
garanteixin la màxima absorció acústica. 

D.1.3. Les normes urbanístiques inclouen mesures preventives de l’impacte acústic? 
- Contenen condicions 

referents a l’orientació i 
distribució interior dels 
habitatges en relació amb 
les fonts emissores? 

 X  
No es preveu en la distribució interior una 
especial orientació referents a les fonts 
d’emissió sonores. 

- S’estableixen 
requeriments d’aïllament 
acústic? 

X   

Es preveuen recomanacions d’estalvi i 
d’eficiència energètica en edificacions del tipus: 
 Utilitzar vidres dobles en els forats de 
façanes dels habitatges orientats a nord (+/- 
45º) per evitar la pèrdua energètica i 
l’emissió de sorolls. 

- S’apliquen i 
desenvolupen, d’acord 
amb l’article 13 de la Llei 
16/2002, les mesures 
mínimes que hauran 
d’adoptar els promotors 
de noves construccions 
situades en zones de 
soroll no se superin els 
valors límits d’immissió 

X   Veure objectiu específic D-1.1. 

- S’exigeix la incorporació 
d’un estudi d’impacte 
acústic a aquest projectes 
susceptibles de produir 
impactes acústics 
significatius? 

X   

Les mesures adoptades contra la producció de 
contaminació acústica i les solucions de 
disseny adoptades són: 
 
 Considerar l’impacte acústic en les llicències, 
de manera que les noves construccions 
situades en zones de soroll no superin els 
valors límits d’immissió. 

D.1.4. En general, 
disminuirà el nombre de 
persones exposades a 
nivells sonors alts? 

X   

No existiran nivells emissors sonors alts, pel 
que no es preveu afecció sobre les persones 
exposades. La màxima afecció per nivells 
sonors es deguda al transit de vehicles dins del 
sector. Veure objectiu específic D-1.2.  
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Conclusió sobre el compliment de l’objectiu D-1: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
 
Objectius específics de condicions lumíniques 
 

- D-3. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i 
evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu 
sobre els organismes vius 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
Si no parcial

D.3.1. S’evita o corregeix 
la dispersió i el caràcter 
extensió dels 
assentaments urbans? 

X   

S’han adoptat estructures compactes per evitar 
la dispersió i el caràcter extensiu dels 
assentament urbans i evitant alhora la 
contaminació lumínica. 
 
La contaminació lumínica es produirà 
bàsicament per la presència d’il·luminació en 
els carrers que es construiran, tot i que aquesta 
il·luminació influirà en un radi que incrementa 
molt poc l’abastament lumínic actual. Es 
preveu una estructura compacta, alhora que 
s’adopten els criteris de les disposicions de la 
Llei 6/2001 i es preveuen els enllumenats 
públics de baix consum en espais oberts 
lliures. 

D.3.2. Considera la vulnerabilitat envers la contaminació lluminosa en l’ordenació de 
l’ús del territori? 

- Integra la zonificació 
lluminosa de la Llei 
6/2001? 

X   

Si, existeix zonificació lluminosa tal i com 
s’indica a la llei per evitar la contaminació 
lluminosa. S’implementa, en les instal·lacions 
d’enllumenat exterior, criteris tècnics 
fonamentats en les disposicions de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, i les seves disposicions 
complementàries. 

- Integra la zonificació 
específica del municipi 
elaborada pel DMAH? 

X   

Si, s’evita que les instal·lacions d’enllumenat 
dirigeixin la llum cap al cel. La inclinació de les 
pantalles ha de ser la mínima en relació amb la 
línia horitzontal, per evitar la dispersió de raig 
de llum cap al cel. 

D.3.3. Les normes 
urbanístiques 
implementen les 
disposicions i els 
criteris bàsics per a la 
infraestructura urbana 

X   

Si, es preveu complir amb els límits establerts 
contra la contaminació lumínica nocturna 
que s’estableixen en el Decret 82/2005, 
reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001 d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi 
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establerts per la Llei 
6/2001 i les seves 
disposicions de 
desplegament? 

nocturn. Zona E3: àrees incloses en àmbits 
territorials que admeten una brillantor mitjana. 
 Percentatge màxim de flux a l’hemisferi 
superior instal·lat d’un pàmpol d’un llum: 
15% vespre i nit. 

 Enllumenat pertorbador màxim en 
il·luminació exterior de tipus vari:15%. 

 Il·luminació mitjana màxima en zones 
destinades a trànsit de vehicles i pas de 
vianants, es considera un trànsit moderat; 25 
lux a la zona per a vehicles i 10 lux per a la 
zona de vianants.  A les zones verdes: 
lluminositat mitjana, Em= 10 lux; en vials: 
lluminositat mitjana: Em= 20 a 25 lux). 

 No existeixen zones E1 (àrees incloses en el 
Pla d’espais d’interès natural o en àmbits 
territorials que hagin d’ésser objecte d’una 
protecció especial) properes, pel que no es 
preveuen mesures correctores per a la 
intensitat lluminosa màxima en direcció a 
aquestes zones. 

 La luminància màxima en rètols i o 
aparadors i finestres dels edificis resà per a 
la zona E3 de;  

 En rètols: 800 cd.m-2. 
 En aparadors i finestres dels edificis: 80 
cd.m-2 al vespre i 40 cd.m-2 a la nit.  

D.3.4. Preveu mesures per prevenir la contaminació lluminosa generada per 
l’execució del Pla? 

- Estableix disposicions 
específiques per als pla 
parcial i projectes 
d’urbanització? 

X   

Si. S’exigeix enllumenat públic de baix consum 
en espais oberts públics i privats i prioritzar les 
làmpades de vapor de sodi i prohibir les de 
mercuri, a més a més del compliment de la Llei 
6/2001. 
 Utilització de làmpades de vapor de sodi 
d’alta pressió (VSAP), o làmpades de vapor 
de sodi a baixa pressió (VSBP), de 150 i 70 
W (evitant la instal·lació de làmpades de 
vapor de mercuri).  
La vida mitjana d’aquest tipus de lámpares 
ronda les 20.000 hores i la seva vida útil 
entre 8.000 i 12.000 hores. Entre les causes 
que limiten la duració de la làmpada, a més 
de mencionar la depreciació del flux s’ha de 
parlar del fallo per fugues en el tub de 
descàrrega i de l’increment progressiu de la 
tensió d’activació necessària fins a nivells 
que impedeixin el seu correcte funcionament.
La tensió d’activació d’aquestes làmpades es 
molt elevada i el seu temps d’arrancada és 
molt breu. 

- Estableix disposicions 
específiques per als 
projectes subjectes a 
llicència urbanística? 

X   
Si. S’haurà de considerar l’impacte lumínic en 
les llicències urbanístiques de les noves 
edificacions. 
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- Programa l’elaboració 
d’una ordenança 
municipal del control de la 
contaminació lumínica en 
l’enllumenat exterior? 

 X  

De moment no es preveu l’elaboració d’una 
ordenança municipal per al control de la 
contaminació lumínica en l’enllumenat exterior. 
Es seguiran els límits establerts contra la 
contaminació lumínica nocturna que 
s’estableixen en el Decret 82/2005, reglament 
de desenvolupament de la Llei 6/2001 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn. Zona E3: àrees 
incloses en àmbits territorials que admeten una 
brillantor mitjana. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu D-3: 
 
Prioritat 2 
Incidència 2 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- D-2. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

D.2.1. Es prioritzen els 
trajectes peatonals dins 
de la nova zona? 

X   

Si, es prioritzen els trajectes peatonals dins de 
la nova zona i es manté una distància que 
permetrà l’accés a peu o en bicicleta (no 
superior a 500 m) entre qualsevol zona a 
ampliar, amb ús principal residencial i les 
dotacions urbanes bàsiques (escoles, espais 
lliures d’ús públic, centres de salut públics...). 
 
Tots els carrers seran de dos sentits i una part 
serà destinada a la implantació d’aparcaments 
públics. Els carrers tindran una amplada entre 
10 i 12 m. A l’àmbit 1 el nou vial que es 
proposarà tindrà un ús més restringit, amb 
unes voreres més amples i arbrat per afavorir 
els trajectes peatonals dins del nou sector. 
 
Es justifica la col·locació d’agrupament 
concentrat per tal d’obtenir la dimensió 
adequada que faci possible d’instauració 
d’instal·lació de serveis més grans i complexes. 
Així mateix la seva situació permet la 
comunicació peatonal amb la resta del sol urbà 
de Vallfogona de Balaguer, al que també dona 
servei.  

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu D-2: 
 
Prioritat 1 
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Incidència 1 
Jerarquia 2 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
- D-4. Establir una alçada màxima dels fanals 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

D.4.1. S’estableix una 
alçada màxima dels 
fanals? 

X   

L’alçada màxima a la que s’ubicaran els fanals 
es troba indicada en el annex del Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001,de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. En enllumenats per a pas de vianants 
s'utilitza l'índex d'enlluernament, per valorar els 
efectes pertorbadors que pot produir la 
il·luminació. Els valors màxims permesos 
d'aquest índex per pàmpols situats a diferents 
alçades del sòl es mostren a la taula 4 de 
l'annex: l’Índex màxim d'enlluernament en 
enllumenats per a vianants és: 

Alçada del llum en m Índex d'enlluernament
4,5 4.000 

4,5-6 5.500 
6 7.000 

 
 En la il·luminació. exterior de tipus viari el 
valor màxim permès d’enlluernament 
pertorbador és del 15% per a zones E3. 

 La il·luminació. que rep una façana d’un 
edifici per sobre de 4,5 metres del sòl 
produïda per l’enllumenament del carrer 
serà, com a màxim, els valors d’il·luminació 
que figuren a la taula 5 de l’annex segons la 
zona de protecció on estigui ubicat 
l’enllumenat, zones E3 10 lux al vespre, 5 lux 
a la nit. 

 La il·luminació mitjana màxima en vies de 
transit de vehicles i/o de vianants és la 
indicada a la taula següent:  
 Il·luminació 

zona vehicles 
Il·luminació 
zona vianants

Trànsit elevat  35  20  
Trànsit moderat  25  10  
Trànsit baix  15  6  
Trànsit escàs  10  5  

Les instal·lacions destinades a aquesta 
il·luminació. Disposaran d’un sistema de 
regulació de flux lluminós que permeti la 
disminució de la il·luminació en períodes de 
baixa utilització, sense afectar la seva 
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uniformitat. 
 
L’enllumenat proposat per als vials no 
representa un alt consum i contaminació 
lumínica, ja que els nivells lluminosos a obtenir 
no seran elevats (en zones verdes: lluminositat 
mitjana, Em= 10 lux; en vials: lluminositat 
mitjana: Em= 20 a 25 lux) s’instal·larà un 
reductor de flux mitjançant un reductor de 
tensió en capçalera, que reduirà la tensió 
d’alimentació de les làmpades en horari de 
matinada, per aconseguir un estalvi energètic i 
econòmic sense afectar el servei, ja que la 
utilització de la instal·lació en aquest tram 
horari (entre les 1 h i les 5 h de la matinada, 
per exemple) és en general molt baixa. En cap 
cas s’acceptarà cap lluminària que tingui una 
projecció de llum de l’hemisferi superior més 
gran de 10%. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu D-4: 
 
Prioritat 1 
Incidència 2 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 

 
 
Objectius específics de condicions electromagnètiques 
 

- D-5. Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge.  Preveure espais per a la ubicació de les estacions de telefonia mòbil, si 
s’escau en zona industrial o en sòl no urbanitzable 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

D.5.1. S’estableixen requisits i mesures d’aplicació directa per a l’ordenació 
d’instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació? 

- S’exigeix de compartir 
instal·lacions quan sigui 
possible? 

X   
Si. Les instal·lacions de radiocomunicació són 
comunes per a tot el municipi, existint una 
única antena ubicada damunt de l’ajuntament 
de Vallfogona de Balaguer. 

- S’estableixen àmbits 
incompatibles? X   

No, no s’estableixen àmbits incompatibles, tot i 
que la instal·lació d’antenes per a la telefonia 
mòbil es situarà sempre que sigui possible fora 
de zona urbana. 

- S’estableixen criteris o 
àmbits de localització 
preferent? 

X   Si, zones rurals per antenes mòbils. 

- Regula condicions per  X  No es regulen les condicions per a reduir 
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reduir o compensar 
l’impacte de les 
instal·lacions 
autoritzades? 

l’impacte de les instal·lacions que ja estan 
autoritzades. 

D.5.2. Preveu mesures per evitar o minimitzar l’impacte de noves línies aèries de 
transport d’energia elèctrica o similar? 
- Delimita àmbits 

incompatibles? X   No es delimiten àrees incompatibles, totes les 
àrees són compatibles. 

- Obliga a soterrar-les en 
sòls urbans i urbanitzables 
i en determinants àmbits 
de sòl no urbanitzable? 

X   
Si, en tots els casos les línies de cablejat 
d’energia elèctrica, gas natural... aniran 
soterrades. 

- Conté disposicions per a 
la integració en façanes 
de les instal·lacions 
elèctriques i telefòniques? 

X   

Si, veure objectiu específic D-2.  
Els comptadors s’instal·laran en el cas dels 
habitatges unifamiliars a la façana de la finca, 
en armari a l'efecte, amb tapa normalitzada i 
clau gis21, i desguàs amb sifó. Les arquetes i 
les derivacions en T d’aquestes parcel·les 
s’executaran en el procés d’urbanització per 
evitar posteriors actuacions a les voreres 
acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars, 
s’instal·laran bateries de comptadors en 
armaris ventilats, i amb desguàs amb sifó.  

- Estableix directrius i 
normes per a la 
implantació paisatgística 
en sòl no urbanitzable? 

X   

Si. Es te cura de la qualitat paisatgística dels 
espais urbans, tant pel que fa a aspectes 
tractats anteriorment (continuïtat, espais per a 
vianants i bicicletes, tractament de la 
vegetació, patrimoni cultural...) com a la 
regulació acurada dels elements d’urbanització, 
les façanes, les tanques, les mitgeres...  
A més a més s’han dut a terme tractaments 
específics d’integració paisatgística dels espais 
de vora amb els sòls no urbanitzables com són 
les recomanacions proposades als efectes 
sobre el paisatge en la fase de funcionament 
del sector i per tal de facilitar la integració 
paisatgística:  
 Soterrament de les xarxes de transport 
d’energia elèctrica i gas natural. Tant pel que 
fa al seu pas per sòl urbanitzable com no 
urbanitzable. 

 Dur a terme un tractament mitjançant la 
plantació de vegetació típica de la zona als 
marges dels àmbit 1 i 2 que limiten amb sòl 
no urbanitzable, de manera que facilitin la 
integració paisatgística. 

 

Conclusió sobre el compliment de l’objectiu D-5: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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E. GESTIÓ DE RESIDUS I DE MATERIALS 
 
Objectiu general: 
 
Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat 
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit. 
 
Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle de materials 
 
 
Objectius específics: 
 
Objectius específics de Gestió de residus 
 

- E-1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva dels residus. Fer les reserves adients en els vials 
per a la recollida selectiva a una distància màxima de 75 m dels habitatges 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

E.1.1. Diagnostica adequadament les repercussions urbanístiques de la problemàtica 
de la gestió dels residus en l’àmbit territorial del planejament? 

- Determina el tipus i les 
quantitats de residus 
produïts amb anterioritat 
al pla? 

  X 

Es determinen el tipus de residus que es 
produeixen amb anterioritat a la modificació 
proposada. 
 
No es calcula la producció i/o quantitat de 
residus produïts amb anterioritat al nou Sector. 

- Es preveuen instal·lacions 
addicionals a les ja 
existent en el pla? 

X   

Si. Es preveu una nova zona on s’ubicaran els 
contenidors d’escombraries i els de recollida 
selectiva de deixalles (paper i cartró, plàstic i 
llaunes, vidres). 
 Es preveuen dues ubicacions per als 
contenidors d’escombraries (una al Carrer 
Llorenç Pijuan Folguera i l’altra al Carrer 
Noguera). 

 Pel que fa a contenidors de recollida 
selectiva es preveu un únic lloc en el nou 
sector, ubicat en l’àmbit 1 en el Carrer 
Noguera) 

Per a la resta de deixalles del nou sector, com 
poden ser; la roba usada, les piles, 
voluminosos... es continuaran utilitzant els 
mateixos serveis i infraestructures previstes per 
al total del municipi.  

- Es poden qualificar els 
sòls necessaris per a la 
gestió dels residus? 

  X 

La gestió dels residus serà realitzada per 
gestors autoritzats o pel propi Consell 
Comarcal de la Noguera. 
Els sòls qualificats per a l’emmagatzematge 
dels residus en el nou sector si es troben 
qualificats. Veure figura 36 de l’ISA. 
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E.1.2. Qualifica adequadament els sòls per a instal·lacions destinades a la recollida 
selectiva? 

- Fixa les reserves 
necessàries? X   

Si. Els sòls qualificats per a l’emmagatzematge 
dels residus de recollida selectiva en el nou 
sector si es troben qualificats. Veure figura 36 
de l’ISA. Existirà una única zona ubicada al 
Carrer de la Noguera. 

- Defineix condicions de 
localització? X   Estaran ubicades a menys de 500 m de 

qualsevol del punts del sector. 

E.1.3. Inclou o preveu, en el disseny de la vialitat pública, espais suficients i adequats 
per a col·locar-hi contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les 
operacions de recollida i transport de residus? 

- Conté determinacions 
d’aplicació directa en sòl 
urbà? 

X   

Si, es preveuen determinacions d’aplicació 
directa en sòl urbà: 
 Fixar les reserves del sòl necessàries per 
emplaçar-hi les instal·lacions per a la 
recollida selectiva. 

 Incloure en el disseny de la vialitat pública 
espais suficients i adequats per a la 
col·locació de contenidors o altres 
equipaments necessaris per optimitzar les 
operacions de recollida i transport de 
residus. 

 S’ha d’incloure en les normes d’edificació 
l’exigència als projectes de previsió dels 
espais adequats per a la recollida selectiva.  

 S’inclouran papereres distribuïdes al llarg 
dels vials i en la zona verda. 

- En general, augmenta el 
percentatge de la xarxa 
viària urbana adaptada 
per a la recollida selectiva 
de residus en relació a la 
situació preexistent? 

X   

Si, la creació d’una nova zona per a 
contenidors de recollida selectiva en el nou 
sector, fa que en general s’augmenti el 
percentatge de la xarxa viària urbana que 
s’adapta a la recollida selectiva de residus en 
relació a la situació preexistent. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu E-1: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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- E-2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la 
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió. 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

E.2.1. S’inclou en les 
normes d’edificació 
l’exigència als projectes de 
preveure els espais 
adequats per a la recollida 
selectiva? 

X   
Si. Es fa la previsió d’incloure en les normes 
d’edificació l’exigència als projectes de 
previsió dels espais adequats per a la 
recollida selectiva 

E.2.1. Inclou en les normes 
l’exigència als projectes 
d’establiment turístics, 
hotelers, de lleure, etc., 
d’implantar la recollida 
selectiva de matèries 
susceptibles de 
valorització? 

X   

Si. Es preveuen recomanacions per a la 
gestió de residus en edificis: 
 Es preveu dins de l’habitatge o dins 
d’espais comunitaris de l’edifici, espais 
per a l’emmagatzematge per separat de 
les escombraries. Com a mínim han 
separaran les fraccions de vidre, paper i 
cartró, plàstic i metall, i la fracció de 
rebuig. 

E.2.3. Augmenta el 
percentatge d’edificis 
d’habitatges plurifamiliars 
amb espais adequats per a 
la recollida selectiva? 

 

X   

Si. Donat que s’incrementa la quantitat 
d’habitatges plurifamiliars s’augmenta el 
percentatge d’habitatges amb espais 
adequats per a la recollida selectiva de 
residus en el nucli de Vallfogona de 
Balaguer. 
Es preveuen recomanacions per a la gestió 
de residus en edificis: 
Es preveu dins de l’habitatge o dins d’espais 
comunitaris de l’edifici, espais per a 
l’emmagatzematge per separat de les 
escombraries. Com a mínim han separaran 
les fraccions de vidre, paper i cartró, plàstic i 
metall, i la fracció de rebuig. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu E-2: 
 
Prioritat 2 
Incidència 2 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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Objectius específics Cicle de materials 
 
- E-3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 

minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, 
la reutilització i el reciclatge, criteris establerts pel Decret d'Ecoeficiència 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

E.3.1. la normativa i les 
altres condicions 
d’urbanització fomenten la 
utilització de materials i 
productes de fabricació 
respectuosa envers el 
medi ambient, innocus, de 
llarga durada, 
reutilitzables, reciclables 
i/o amb distintius de 
qualitat ambiental? 

X   

Si. Es preveuen recomanacions per a gestió 
de materials: 
 En relació als materials constructius es 
proposa l’ús de materials durables, que 
requereixin menys manteniment, i que 
siguin reutilitzables i reciclables. 

 Utilitzar paviments urbans de components 
procedents de reciclatge de materials. 

 Fomentar la utilització de materials i 
productes que disposin de distintius de 
qualitat ambiental i l’elecció preferent de 
materials de llarga durada, reutilitzables o 
reciclables. Evitar la utilització de 
materials amb forts impactes ambientals 
de fabricació i d’aquells potencialment 
perillosos per a la salut. 

E.3.2. s’exigeix, com a 
condició per a 
l’atorgament de llicències 
urbanístiques 
d’enderrocament, 
excavació i/o construcció, 
que els projectes 
corresponents continguin 
una avaluació dels volums 
i les característiques dels 
residus originats pels 
enderrocs i les operacions 
de destriament i de 
recollida selectiva 
projectades per als 
diversos tipus de residus 
generats, i que 
especifiquin les 
instal·lacions de reciclatge 
i disposició del rebuig on 
es gestionaran en cas que 
no s’utilitzin o reciclin en 
l’obra mateixa? 

X   

Si. S’exigeix, d’acord amb el que estableix la 
legislació específica, als projectes relatius a 
llicències urbanístiques d’enderrocament, 
excavació i/o construcció de contenir una 
avaluació dels volums i les característiques 
dels residus originats i la seva gestió. 
 
S’ajusta l’ordenació a la configuració 
topogràfica dels terrenys. Evitant així 
moviments de terra que comportin la 
necessitat d’utilitzar materials procedents de 
l’exterior. 
 
S’estableixen mesures especifiques en la 
fase d’urbanització: 
 Preveure a l’obra una zona destinada a la 
segregació de plàstics, metalls i runes. 
S’hauran d’emmagatzemar els olis 
emprats en condicions satisfactòries, 
evitant les barreges amb aigua o altres 
residus no oliosos, estant en instal·lacions 
que permetin la conservació fins la seva 
recollida, gestió i lliurament a persona 
autoritzada, degudament ubicades i 
senyalitzades. Els residus especials 
s’hauran d’emmagatzemar degudament 
tapats i de manera que qualsevol 
vessament dels mateixos no pugui entrar 
en contacte amb el terreny. Els residus 
especials/perillosos no es poden 
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emmagatzemar durant més de 6 mesos a 
l’obra. 

 Gestionar la neteja de cubes de formigó. 
La neteja de cubes de formigó, com a tal, 
s’ha de fer a la planta. A l'obra únicament 
es pot realitzar la neteja de les canaletes 
de les cubes dels camions i per fer-ho cal 
adequar un espai a l'obra degudament 
senyalitzat. El recipient seleccionat per 
abocar-hi les aigües de neteja i el material 
(ubicat en lloc concret i senyalitzat) haurà 
d'estar impermeabilitzat. Al final de l'obra, 
o quan el recipient estigui ple, es 
gestionaran els residus mitjançant un 
gestor autoritzat. S'hauran de restituir les 
condicions inicials de l'entorn un cop 
finalitzada l'obra. 

E.3.3. s’estableixen mesures 
específiques als projectes 
d’urbanització per a la 
gestió dels residus de la 
construcció? 

X   

Si. S’estableixen mesures especifiques en la 
fase d’urbanització: 
 Gestionar adequadament els préstecs i 
els abocadors. El responsable final de la 
realització del moviment de terres ha de 
justificar el destí final dels sobrants 
mitjançant albarà de l'abocador autoritzat 
o document escrit de l'empresa que hagi 
rebut les terres. Els materials sobrants 
seran traslladats a la planta de reciclatge 
o l’abocador més proper. 

E.3.4. Existeix, es 
desenvolupa o es preveu 
una ordenança municipal 
per a la gestió dels residus 
de la construcció? 

 X  

No. No es preveu una ordenança municipal 
per a la gestió dels residus de la 
construcció. Aquest tipus de residus es 
gestionarà a través de gestor i transportista 
autoritzat fins a abocador o planta de 
tractament d’àrids autoritzada, tal i com 
demana la legislació actual. 

E.3.5. En general, augmenta 
el percentatge de residus 
de la construcció reciclats 
en obra o per gestors 
autoritzats? 

X   

Si. Donades les obres previstes 
s’incrementarà el percentatge de residus de 
la construcció. Sempre que sigui possible 
aquest residus es gestionaran a la pròpia 
obra i quan no a través de gestos 
autoritzats. Veure E-3.4.  

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu E-3: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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- E-4. Establir tipologies d’habitatge intermèdies (entre mitgeres, arrenglerades,...) 

 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

E.4.1. S’estableixen 
tipologies d’habitatge 
intermèdies? 

X   

El Pla proposarà la construcció de 74 
habitatges nous dins un àmbit de 20.540,21 
m2. Això comporta la construcció de cases 
unifamiliars, bé en tipologia aïllada o entre 
mitgeres, amb una alçada de planta baixa 
més planta pis i planta baixa més dos 
plantes pis respectivament; però convidant-
los amb edificis d’habitatges plurifamiliars de 
la mateixa alçada, que permeten una major 
sostenibilitat de les infraestructures i una 
major varietat de residents.  

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu E-4: 
 
Prioritat 2 
Incidència 1 
Jerarquia 3 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL EN GENERAL 
 
Objectiu general: 
 
Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i promoure’n l’ús sostenible 
 
Objectius específics: 
 
Objectius específics de Biodiversitat 
 

- F-1. Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema 
d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, 
físicament continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials 
exteriors. 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

F.1.1. Inclou la modificació de les NNSS i el seu PPU espais que siguin ja protegits 
mitjançant la legislació de conservació de la natura? La delimitació, la zonificació i 
la normativa són adequades? 

- Natura 2000 
(LIC+ZEPA)? X   

Existeix una zona dins dels 2 Km al voltant dels 
àmbits que s’estudien (zona nord oest – marges 
del riu Segre) que es troba inclosa dins la xarxa 
natura 2000 (es troba a més d’un Km de 
distància) i es considerada Lloc d’interès 
Comunitari i Zona d’Especial Protecció per a les 
Aus, que tot i el seu caràcter vulnerable no es 
considerarà afectada per l’actuació que suposarà 
la modificació 25 de los NNSS de l’Ajuntament de 
Vallfogona de Balaguer, ni en el moment de 
desenvolupament del Pla Parcial. 
 
Tot i que existeix una zona catalogada dins de les 
zones Xarxa Natura 2000, ubicada a la segona 
marrada del Riu Segre, al terme municipal de 
Vallfogona, aquesta es troba a més de 1,5 Km de 
distància d’on es preveu la modificació. I no es 
preveuen afeccions a la mateixa. 

- PEIN? X   No. No es troba cap Pla Especial d’Interès Natural 
al municipi. 

- ENPE i zones 
d’influència? X   No. No es troba cap Espais Naturals de Protecció 

Especial al municipi. 

- Reserves naturals de 
fauna salvatge? X   

No. No es troba cap reserva natural de fauna 
salvatge. Tot i que es troba una zona catalogada 
com a humida, que es correspon amb la zona 
Xarxa natura de que disposa el municipi. Tot i així 
es troba massa allunyada de la zona que es 
proposa com a creixement i del propi casc urbà de 
Vallfogona de Balaguer. 
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- Plans especials de 
protecció? X   

Si.  Veure apartat Xarxa Natura 2000. A més a 
més existeix en la zona nord-est del municipi una 
zona que contempla el Pla de protecció especial 
del Trencalòs. Tot i així la zona es troba a més de 
1,5 Km dels àmbits que s’estudien, pel que no es 
preveu alteracions en aquest pla de protecció. 

- Altres X   

No, en els 2 àmbits que s’inclouen a la modificació 
de les NSP no existeixen espais que siguin 
protegits mitjançant la legislació de conservació 
de la natura i medi ambient.  
 
Compliment de l’objectiu. 

F.1.2. Inclou tots els espais ja protegits mitjançant el planejament territorial i 
urbanístic de rang superior (PTP, PDT, PDU...)? la delimitació, la zonificació i la 
normativa són adequades? 

- Pla territorial parcial X   

El sector afecta de manera exclusiva el sòl de 
protecció preventiva del Pla Territorial Parcial de 
Ponent (PTPP). En aquest sentit, cal tenir en 
compte que les normes d’ordenació territorial del 
PTPP estableixen que el planejament podrà 
classificar com a sòl urbanitzable aquelles peces 
de sòl de protecció preventiva que tinguin una 
localització i proporció adequades en funció de les 
opcions d’extensió urbana. 

- Pla director territorial X   

Pel que fa al consum del sòl, el Pla Territorial 
Parcial de Ponent assigna al nucli de Vallfogona 
l’estratègia de creixement mitjà, la qual admet un 
creixement de l’area urbana existent de l’ordre del 
60%. El consum del sòl derivat de la modificació 
resulta COMPATIBLE amb l’estrategia de 
creixement assignada, fins i tot si considerem el 
sòl urbà no consolidat i el sector urbanitzable 
previst pel planejament vigent. 

- Pla director urbanístic X    

- Altres X   

Existeix un Pla director de les infraestructures 
d’aigua del municipi de Vallfogona de Balaguer, 
on s’inclouen els 3 nuclis de població del municipi. 
El Pla director de les infraestructures d’aigua esta 
previst fins al 2014. 
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F.1.3. S’introdueixen 
criteris de 
biodiversitat i una 
concepció reticular 
en el dissenys dels 
espais lliures i, en 
general en el 
tractament de la 
vegetació urbana? 

X   

Si. La superfície total destinada a zona verda serà 
de 2.113,48 m2, equivalent al 10,29% del sector. 
La zona verda s’unificarà en una única zona dins 
de l’àmbit 1 i tindrà la funció de zona d’esbarjo de 
la nova zona residencial que es proposa. La zona 
verda per la seva situació, dimensions i disseny 
complirà funció de transició, protecció i qualitat de 
l’entorn. 
 
L’Increment de la zona verda municipal és 
considera un factor favorable per al conjunt del 
municipi i per a la integració paisatgística. La zona 
verda prevista (espai lliure), per la seva situació i 
dimensions compleix la funció de transició, 
protecció i qualitat de l’entorn i permet la seva 
interrelació amb la zona urbanitzable.  
 
No es preveuen mesures correctores sobre els 
possibles efectes significatius sobre la 
biodiversitat, connectivitat ecològica i/o patrimoni 
natural en la fase d’obres, urbanització del 
sector. 
 
S’adopten mesures per als efectes sobre la 
biodiversitat i les espècies de vegetació urbana 
que s’utilitzaran en els espais lliures: 
 Utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats 
espècies vegetals adaptades a les condicions 
bioclimàtiques de la zona amb consum d’aigua 
baix. 

F.1.4. En general, és 
manté el nombre 
d’hàbitats existents 
en el municipi i el seu 
grau de presencia, tot 
i la modificació que 
es preveu el PPU? 

X   

Si. La modificació no comportarà diferències en el 
nombre d’hàbitats existents al municipi. 
 
La zona dels àmbits que s’estudien i els seus 
voltants immediats, no es troben formant part de 
cap de les figures d’espais de protecció de la flora 
i fauna contemplats en la legislació vigent sobre la 
matèria, tant autonòmica com comunitària, per 
aquest motiu no es considera cap tipus d’afecció 
significativa sobre els hàbitats, la biodiversitat o 
espais naturals. 

F.1.5. Regula la 
utilització en la 
jardineria d’espais 
públics i privats 
d’espècies vegetals 
adaptades a les 
condicions 
bioclimàtiques de la 
zona? 

X   

Si. S’adopten mesures que regulen la utilització 
d’espècies vegetals adaptades a l’entorn, es 
preveu utilitzar: 
 Utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats 
espècies vegetals adaptades a les condicions 
bioclimàtiques de la zona amb consum d’aigua 
baix. 

 
Els arbres que s’utilitzaran són: 
 Morus alba 
 Prunus cerasifera 
 Robinia pseudoacacia 
Cupresus sempervivens 
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Totes elles adaptades a les condicions 
bioclimàtiques de la zona i amb baix consum 
hídric. 
 
També es preveu, com a recomanació: la 
integració d’espècies autòctones als marges de 
delimitació de la zona urbanitzable amb la zona 
rural. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu F-1: 
 
Prioritat 2 
Incidència 2 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA  

 
 

Objectius específics de Patrimoni natural 
 

- F-2. Fomentar la naturalització de l’espai urbà 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

- Es fomenta la 
naturalització de 
l’espai urbà? 

X   

Si. El tipus de jardineria que es proposa per als 
espais públics, zona verda i vial nou i privats seran 
d’espècies vegetals adaptades a les condicions 
bioclimàtiques de la zona (espècies autòctones) i 
amb un consum d’aigua baix, el que generarà una 
naturalització de l’espai urbà, alhora que afavorirà 
la permeabilitat ecològica de les espècies pròpies 
de la zona dins del nucli urbà, considerant-se un 
efecte totalment compatible amb l’entorn. 
 
Ajudà també a fomentar la naturalització de l’espai 
urbà les mesures adoptades per a la integració 
paisatgística; 
 Dur a terme un tractament mitjançant la plantació 
de vegetació típica de la zona als marges dels 
àmbit 1 i 2 que limiten amb sòl no urbanitzable, 
de manera que facilitin la integració paisatgística. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu F-2: 
 
Prioritat 1 
Incidència 1 
Jerarquia 2 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA  
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- F-3. Determinar les zones d’interès ecològic i si cal, establir una clau específica en 
la zonificació 
 

Objectiu 
Grau de 

compliment Valoració i observacions 
si no parcial

F.3.1. Existeixen 
zones d’interès 
ecològic dins del 
Pla? 

 X  

No. No existeix cap zona d’interès ecològic dins de 
cap dels dos àmbits que s’urbanitzaran amb el Pla.  
 
Donada la seva inexistència a menys de 2 Km, es 
conclou que la modificació de les NSP No s’afectarà 
a cap: espai natural de protecció especial; forests 
gestionades pel Departament de Mediambient; plans 
especials d’interès natural (PEIN); patrimoni geològic 
–  i/o espais d’interès geològic; plans de recuperació 
d’aus, ni activitats extractives de domini públic 
hidràulic. 
 
Pel que fa a les zones de: zones xarxa natura 2000 
(LIC + ZEPA), perill bàsic d’incendis forestals; 
perímetres de protecció prioritària; zones 
humides i Habitats d’interès comunitari; que si 
que es troben dins del terme municipal, totes elles es 
troben a més de 1.800 m de distància des d’on es vol 
realitzar la modificació de les NSP municipals, i per 
tant es creu que es troben massa allunyades per a 
produir efectes significatius sobre els mateixos i/o 
que les mesures previstes són suficients per a 
contrarestar els possibles efectes que es podrien 
produir. 
 
El municipi no es troba inclòs dins dels perímetres de 
Protecció prioritària de prevenció d’incendis, i tampoc 
es troben arbres monumentals ni forests que siguin 
gestionades pel Departament de Medi Ambient, pel 
que no es preveu cap tipus d’efecte sobre aquest 
tipus de forest. 
 
L’afectació a l’ecosistema rural adjacent s’avalua 
després de la recomanació de plantació de vegetació 
típica de la zona en als marges de delimitació del sòl 
urbanitzable amb el sòl no urbà, com a compatible 
amb l’entorn rural, facilitant així la integració 
paisatgística de les construccions del nou sector. La 
creació del nou sector es compatible amb l’entorn 
rural immediat rural i no s’avaluen possibles 
repercussions en la resta de la zona rural ni en el seu 
regadiu. 

 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu F-3: 
 
Prioritat 1 
Incidència 1 
Jerarquia 2 
 

Objectiu ambiental aconseguit: OAA 



 ISA                                                                                                          MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU 
DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA 

annexes                                                                                                                             371

 
G. PAISATGE 
 
Objectiu general: 
 
Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic, i garantir-ne la 
qualitat 
 
La zona que s’amplia es actualment un espai amb poc aprofitament agrícola, donada la poca 
superfície que ocupen els àmbits del Pla Parcial d’urbanització de sòl urbanitzable, per al seu 
aprofitament cerealístic.  
 
Canvi de mosaic del paisatge. La requalificació de les parcel·les de sòl no urbanitzable a sòl 
urbanitzable implica la pèrdua irreversible de sòl agrícola, tot i que el paisatge en conjunt es 
considera un impacte ambiental compatible amb l’entorn, donat que en conjunt, el casc urbà ja 
consolidat de Vallfogona de Balaguer i la tipologia d’edificacions que es preveuen estan en 
consonància, a més a més es preveu el soterrament de les xarxes de transport d’energia 
elèctrica i gas naturals, pel que no s’hauran d’integrar paisatgísticament. El paisatge de ribera  
que es dona a 1,8 Km de distància del sector no es veurà condicionat i el paisatge agrícola serà 
mínimament modificat. Es preveu doncs, que el nou sector produirà un efecte compatible sobre 
el paisatge. 
 
Increment de la zona verda municipal, el fet d’incrementar la zona verda municipal afavoreix la 
integració paisatgística de les urbanitzacions que es preveuen en el nou sector, alhora que 
afavoreixen a la integració paisatgística municipal, amb plantació de vegetació autòctona. La 
integració paisatgística del sector mitjançant la creació de la zona verda es considera un efecte 
totalment compatible per a garantir la qualitat del paisatge. 
 
També es preveu com a recomanació la plantació de vegetació típica de la zona en als marges 
de delimitació del sòl urbanitzable amb el sòl no urbà, de manera que es faciliti la integració 
paisatgística de les noves construccions.  
 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu G: 
 
Prioritat 3 
Incidència 1 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
 
 
Objectius específics: 
 
No s’han descrit objectius específics 
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Objectius general del PTP: 
 
Uns accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament que facilitin la transició entre els 
espais oberts i els paisatges urbans i que reforcin el caràcter i la identitat de les poblacions 
 
Pel que fa al paisatge, s’han tingut en compte els catàlegs de paisatge i les directrius del 
paisatge i les mesures d’aplicació al planejament urbanístic que s’estableixen d’acord amb el que 
disposa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació el paisatge. S’ha localitzat el 
catàleg de paisatge de les terres de Lleida però no altres directrius de paisatge a nivell municipal 
o supramunicipal. 

 
Pel que fa al Catàleg de paisatge de paisatge de les terres de Lleida s’estableix un únic objectiu: 

 
 Els accessos als nuclis urbans han de ser ordenats paisatgísticament i 

facilitar la transició entre els espais oberts i els paisatges urbans i que 
reforcin el caràcter i la identitat de les poblacions. 
 

- Accés al nucli urbà àmbit 1: La modificació de les NSP preveu canvis substancials en 
l’àmbit del Camí dels Arcs i en el carrer Llorenç Pijuan Folguera, atès que suposarà la 
urbanització d’ambdós carrers, conformant una façana d’accés a Vallfogona per la seva 
banda sud-est del municipi (Carretera de Vallfogona de Balaguer als Arcs) – veure plànol 1.  

  
- Accés al nucli urbà àmbit 2: s’accedirà al municipi i a la zona esportiva municipal pel Camí 

de Bellcaire d’Urgell, aquest camí es troba ja es troba urbanitzat i conforma una façana 
d’accés a Vallfogona de Balaguer per la seva banda nord-est. 

 
En tots dos casos els accessos són existents i es troben ordenats paisatgísticament amb 
l’entorn. Per tal de facilitar la transició entre els espais oberts i els paisatges urbans es preveu 
com a recomanació la plantació de vegetació típica de la zona en als marges de delimitació del 
sòl urbanitzable amb el sòl no urbà, de manera que es faciliti la integració paisatgística de les 
noves construccions i s’ajudi a reforçar el caràcter i la identitat de les poblacions. 
 
Conclusió sobre el compliment de l’objectiu G: 
 
Prioritat 3 
Incidència 1 
Jerarquia 4 
 
Objectiu ambiental aconseguit: OAA 
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ANNEX 10 
 

XARXES I SERVEIS PREVISTOS EN EL 
NOU SECTOR 
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Índex Xarxes i Serveis  
 

1. Electrificació 
- Disposició general 
- Mitja tensió 
- Baixa tensió 
- Dimensionat 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 

2. Enllumenat 
- Potència elèctrica prevista 
- Tensió de subministrament 
- Disposició general 
- Escomesa 
- Caixa general de protecció 
- Comptadors elèctrics 
- Circuits principals 

- Quadre general de comandament i protecció 
- Canalitzacions i conductes elèctrics 

- Conductors 
- Canalitzacions aèries 
- Canalitzacions soterrades 
- Derivacions i empalmaments 
- Canvis de línia aèria o enterrada 
- Conductors auxiliars 
- Altres 

- Suport de les lluminàries  
- Lluminàries 
- Protecció contra els contactes directes i indirectes 

- Protecció contra els contactes directes 
- Protecció contra els contactes indirectes 
- Instal·lació de presa de terra 

- Càlcul dels circuits i luminotècnics 
- Llum verda per a vianants 
- Zones de vials de vehicles 

3. Aigua 
- Cabals previstos 
- Pressió de subministrament 
- Disposició general 
- Dimensionat 
- Comptadors 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 

4. Clavegueram 
5. Reg per l’enjardinament 
6. Telecomunicacions 

- Disposició general 
o Xarxa troncal 
o Xarxa d’escomeses 

- Dimensionat 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 

- Gas natural 
- Cabals previstos 
- Pressió de subministrament 
- Disposició general 
- Dimensionat 
- Comptadors 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 
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Xarxes i Serveis previstos en el nou sector (Àmbits del C/ de la Noguera i Zona 
esportiva) 
 
 
Les característiques de les xarxes d’infraestructures i serveis a implantar al sector, es reflectiran en 
el projecte bàsic d’urbanització, on es detallaran els treballs de pavimentació de calçades i voravies, 
arbrat, escales, enllumenat públic, disseny urbà amb mobiliari, jardineria, parcs i recs. Als 
amidaments i a la memòria del projecte d’urbanització, s’especificaran en detall les descripcions dels 
materials a utilitzar. 
 
Les xarxes i serveis són les referents a: 
 

- Electrificació 
- Enllumenat 
- Aigua 
- Clavegueram 
- Reg per a l’enjardinament 
- Telecomunicacions 
- Gas natural 

 
1. Electrificació 

 
Es preveuen 2 centres transformadors per al subministrament elèctric, situats a la zona de serveis 
tècnics. La proposta presentada als plànols haurà de ser aprovada o si s’escau redissenyada per la 
companyia distribuïdora FECSA ENDESA, que presentarà tanmateix la seva proposta. 
Probablement no diferirà molt de la que ara es presenta, ja que els condicionants de potència i 
distribució estan prou definits, i s’ha treballat d’acord amb els paràmetres estàndards de la 
companyia FECSA ENDESA. 

 
- Disposició general 
- Mitja tensió 
- Baixa tensió 
- Dimensionat 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 

 
- Disposició general 

 
Es dotarà de potència elèctrica per a cada parcel·la en baixa tensió, amb la càrrega prevista 
segons el servei esperat, a partir d’un nou centre de transformació a instal·lar en l’àmbit 2. 
Totes les canalitzacions seran soterrades. Als plànols s’inclouran els diferents elements que 
formen part de les xarxes de Mitja i Baixa tensió, els detalls constructius de les 
canalitzacions i les seccions de rases 

 
- Mitja tensió 

 
A partir de la xarxa existent a la població, es realitzarà un ramal entrada-sortida de 
conductor 18/30 kW en canalització soterrada per la vorera del carrer de la Noguera fins a 
una nova estació transformadora situada al límit del sector, en una parcel·la destinada a 
serveis tècnics també al carrer de la Noguera. La estació transformadora serà prefabricada, 
instal·lada sobre llit de sorra. La potència del transformador serà la normalitzada per FECSA 
ENDESA de 635 kVA, suficient segons el càlcul per atendre les necessitats del nou polígon 
residencial, amb una reserva de potència per a altres usos i ampliacions. 
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- Baixa tensió 

 
La xarxa de baixa tensió es farà de forma mallada a partir del centre de transformació. Es 
disposarà de diversos circuits amb protecció per fusibles en capçalera dins les cel·les de 
baixa tensió al centre de transformació. La xarxa estarà constituïda per conductors d’alumini 
unipolars de 240 mm2, RV 06/1 kV, en canalització soterrada per la vorera. A cada parcel·la 
s’instal·larà una caixa general de protecció de superfície (CGP), en mòdul de formigó 
prefabricat sobre pedestal d’obra, per tal de poder atendre a les futures edificacions. Les 
CGP disposaran de fusibles adaptats als serveis que han de suportar, entre 80 i400 A. 
Seran del tipus esquema 9 UNESA d’entrada i sortida. Hi haurà una caixa per a cada 
parcel·la en edificació unifamiliar, i dues per a cada parcel·la d’edificació plurifamiliar. 
S’haurà d’eliminar qualsevol línia aèria existent dins l’àmbit, i integrar-la a la nova xarxa. 
 

- Dimensionat 
 
Per al dimensionat de la xarxa de baixa tensió, i la justificació de la potència del centre de 
transformació, s’ha atès a allò que determina el Reglamento Electrotècnico para Baja 
Tensión, i el càlcul de previsió de càrregues que preveu. El desenvolupament dels càlculs 
es descriurà al projecte d’urbanització. 
 

- Redisseny de la xarxa 
 
La xarxa estarà dissenyada segons els paràmetres habituals de la companyia distribuïdora 
FECSA ENDES i el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Tanmateix, caldrà sotmetre 
a la companyia aquest disseny per tal que els serveis tècnics es pugin aportar els aspectes 
que considerin oportuns i si s’escau, la seva aprovació. Tanmateix, els tècnics de FECSA 
ENDESA hauran d’estar presents en la direcció d’obra i se’ls comunicarà tots els detalls del 
procés executiu. 
 

- Proves 
 

La xarxa es sotmetrà a les proves d’aïllament, càrrega i continuïtat que determini el protocol 
de FECSA ENDESA per tal de poder garantir el seu correcte funcionament, i pugui ser 
lliurada a la seva gestió. 
 
La xarxa elèctrica es definirà gràficament als plànols del Pla Parcial. 

 
2. Enllumenat 

 
Es defineixen les característiques de les instal·lacions d’enllumenat públic, o enllumenat exterior 
d’acord amb la instrucció ITC-BT009, per a Pla Parcial. 

 
- Potència elèctrica prevista 
- Tensió de subministrament 
- Disposició general 
- Escomesa 
- Caixa general de protecció 
- Comptadors elèctrics 
- Circuits principals 

o Quadre general de comandament i protecció 
- Canalitzacions i conductes elèctrics 

o Conductors 
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o Canalitzacions aèries 
o Canalitzacions soterrades 
o Derivacions i empalmaments 
o Canvis de línia aèria o enterrada 
o Conductors auxiliars 
o Altres 

- Suport de les lluminàries  
- Lluminàries 
- Protecció contra els contactes directes i indirectes 

o Protecció contra els contactes directes 
o Protecció contra els contactes indirectes 
o Instal·lació de presa de terra 

- Càlcul dels circuits i luminotècnics 
o Llum verda per a vianants 
o Zones de vials de vehicles 

 
- Potència elèctrica prevista 

 
La potència elèctrica prevista serà de: 
22 làmpades de 150W de VSAP = 3.300 W 
11 làmpades de 1000 W de VSAP = 1100 W 
Potencia total instal·lada d’enllumenat = 4.400 W 
 

- Tensió de subministrament 
La tensió de subministrament serà de 3x400/230 Volts 
 

- Disposició general 
La instal·lació s’efectuarà amb conductors aïllats multipolars tipus UNE 0,6/1RV soterrats en 
les voreres o pavimentats sota tubs de PVC corrugat i conductor de posada a terra de coure 
nu en contacte amb el terreny. Les lluminàries previstes són amb làmpades de descàrrega 
de vapor de sodi d’alta pressió de 150 W i 100 W. S’ha previst per al càlcul dels circuits 
multiplicar la potència prevista de les làmpades del factor 1.8. S’efectuarà la compensació 
del factor de potència fins a un valor no inferior a 0,85. L’encesa i apagada de la instal·lació 
serà automàtica per medi de rellotge interruptor horari amb reserva de marxa de 100 hores. 
S’ha previst la instal·lacions de reactàncies de simple flux al quadre general comandat per 
rellotge astronòmic. S’instal·larà un reductor de flux mitjançant un reductor de tensió en 
capçalera, que reduirà la tensió d’alimentació de les làmpades en horari de matinada. 
S’aconsegueix d’aquesta forma un estalvi energètic i econòmic sense afectar el servei, ja 
que la utilització de la instal·lació en aquest tram horari (entre la 1-5 h de la matinada, per 
exemple) és en general molt baixa. 
 

- Escomesa 
 
L’escomesa serà a la xarxa enterrada de baixa tensió existent al sector, al lloc indicat als 
plànols adjunts. S’efectuarà d’acord amb les normes de la Companyia subministradora 
(FECSA-ENDESA), amb conductors aïllat tipus UNE 0,6/1  RV. 
 

- Caixa general de protecció 
 
La caixa general de protecció  anirà instal·lada dins l’armari de comandament de la 
instal·lació. Estarà constituïda per un mòdul de doble aïllament amb caixa de polièster i fibra 
de vidre amb tapa de policarbonat i juntes de polipropilè que contindrà els fusibles generals 
de la instal·lació i la barra de neutre. 
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- Comptadors elèctrics 
 
Els comptadors s’instal·laran en mòduls de doble aïllament, construïts amb polièster i fibra 
de vidre, amb tapes de policarbonat i juntes de polipropilè. S’instal·laran comptadors trifàsics 
electrònics multifunció, amb discriminació horària (de doble o triple tarifa), de l’amperatge 
nominal indicat a l’informe de la Companyia subministradora. 
 

- Circuits principals 
 
La instal·lació consta de tres circuits per a l’enllumenat, segons el que es descriu a 
l’esquema elèctric unifilar del Pla Parcial. S’instal·larà a més un circuit independent a 
l’interior del quadre per a comandament i maniobra. En el quadre es deixarà espai per a la 
connexió d’una línia més de reserva per a l’ampliació de l’enllumenat. 
 

• Quadre general de comandament i protecció 
El lloc indicat als plànols del Pla Parcial s’hi instal·larà el quadre general de 
comandament i protecció, en mòduls de doble aïllament, que allotjarà els dispositius 
de comandament i protecció contra els contactes. Indirectes, (interruptors 
diferencials), curtcircuits i sobrecàrregues, (interruptors magnetotèrmics) i interruptor 
de control de potència magnetotèrmic, (ICPP) i interruptor general automàtic (IGA). 
Cadascun dels circuits disposarà de contactors connectats al control seu 
accionament automàtic, segons l’esquema elèctric unifilar. Tots els elements 
descrits s’instal·laran en mòduls de doble aïllament de polièster i fibra de vidre amb 
tapes de policarbonat transparent. Tots aquests mòduls i també els corresponents a 
la caixa general de protecció i als comptadors elèctrics s’instal·laran dins d’un armari 
de xapa d’acer inoxidable, amb teulada i tanca amb pany normalitzat de la 
Companyia, de 1090 x 55 x 350 mm. Tipus ERELSA model ARI, o equivalent, 
instal·lat en un sòcol de totxo calat de 500 mm d’alçada. 
 

- Canalitzacions i conductes elèctrics 
 

• Conductors 
La instal·lació s’efectuarà exclusivament amb conductors multipolars de coure amb 
coberta de PVC, DE 1000 Volts, tipus UNE VV/RV-0.6/1 KV. No propagadors de 
flama. 
  

• Canalitzacions aèries 
No es contempla, però si s’escau els conductors, també multipolars i del mateix 
tipus, discorreixin per les façanes dels edificis s’instal·laran grapats directament a 
aquestes, amb grapes cada 30 cm, amb aparellatge amb grau de protecció mínim 
IP-54. En aquest cas la secció mínima serà de 4 mm x 5 mm o bé encastats en 
l’obra de fàbrica sota tubs de PVC corrugat. Quan no hi hagi façana per a suportar-
los s’instal·laran sospesos per un cable fiador d’acer galvanitzat de 10 mm x 5 mm 
de secció amb anelles del mateix material separades cada 30 cm. 

 
• Canalitzacions soterrades 

Quan els conductors discorreixin soterrats en vorera, la secció nominal mínima dels 
conductors serà de 6 mm2 i s’instal·laran sota tubs de PVC corrugat de 75 o 110 
mm de secció nominal, resistència a la compressió superior a 450 Newton, soterrats 
a una profunditat mínima de 0,40 m, amb una capa de protecció a base de sorra 
lliure de pedres per sota dels conductors, i coberts fins ala cota de col·locació de 
paviment amb formigó de residència mínima de 150 kg/cm2. Quan els conductors 
travessin guals es protegiran addicionalment amb formigonat en cub. Quan els 
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conductors travessin les calçades ho faran sempre en sentit perpendicular a l’eix del 
vial, protegint-se la canalització dins d’un tub de fibrociment de 150 mm de diàmetre 
nominal, o de polietilè corrupta doble capa de 110 mm dei diàmetre nominal, 
instal·lant-se 3 canalitzacions addicionals de les mateixes característiques i 
diàmetre per a passos de reserva i protegint-se tots els amb un dau de formigó de 
50 x 50 cm d’amplada i alçada respectivament i al llarg de tota la travessada. Quan 
els conductors s’instal·lin enterrats seran sempre de tipus multipolar. Les rases es 
podran fer a mà i retroexcavadora o, preferiblement, amb rasadora mecànica. Es 
preveurà una partida per als possibles desperfectes que es puguin produir en les 
instal·lacions existent. Les reparacions que ultrapassin la quantitat assignada en 
aquesta partida correran a càrrec del contractista. 
 

• Derivacions i empalmaments 
No s’efectuaran empalmaments ni derivacions de conductors dins de les tronetes 
col·locades al paviment, sinó en les caixes de seccionament i protecció situades 
dins les columnes o junt a cada lluminària, o també situades encastades en murs o 
parets dels edificis. 
 

• Canvis de línia aèria o enterrada 
Els canvis de línia aèria a enterrada s’efectuarà instal·lant tronetes de registre de 40 
x 40 x 45 cm i protegint els conductors baixant amb un tub d’acer galvanitzat de 1 ½ 
“ de DN o perfil rectangular tancat del mateix materials de 30x60 mm, elevant-se 
fins a una alçada de 2,50 m i segellat amb màstic per a evitar l’entrada d’aigua. 
 

• Conductors auxiliars 
Els conductors per a la línia de maniobra de l’encesa reduïda (si s’instal·la aquest 
sistema) seran del mateix tipus UNE RV/VV-0.6/1 KV, de 2x2.5 mm5 de secció 
nominal, instal·lats en paral·lel amb el citats i de la mateixa forma. 
 

• Altres 
Quan els conductors discerneixin per l’interior de les columnes o braços de les 
lluminàries, seran del mateix tipus UNE o 6/1 KV i d’una secció nominal mínima de 
2,5 mm2. Tot això instal·larà d’acord amb els plànols de detall adjunts. 
 

- Suport de les lluminàries  
 
Els braços i suports de les llumeneres estan dimensionats de forma que puguin suportar les 
càrregues permanents i l’acció del vent amb un coeficient de seguretat de 3.5. Estaran 
construïts amb perfils troncocònics d’acer galvanitzat amb soldadures exclusivament 
longitudinals, de dimensions i espessors adequats i d’acord amb les “Especificacions 
Tècniques de Canelobres Metàl·lics” del Ministeri d’Indústria i Energia vigents, i d’acord a 
allò que s’especifica als amidaments. Les columnes i bàculs (que seran sempre del tipus 
denominat reforçat) disposaran a una alçada de0,30 m del sòl d’una portella metàl·lica amb 
tanca que només es pugui obrir amb dispositius especials on s’hi allotjaran els fusibles de 
protecció de la lluminària, de 6A d’intensitat nominal màxima, dins d’una caixa aïllant 
seccionable, amb grau de protecció mínima equivalent a UNE IP-44, marca CLAVED o 
similar, subjectada rígidament a la columna. En els braços murals i columnes de tipus 
complementari, l’esmentada caixa de seccionament i protecció s’instal·larà adossada a la 
façana a una alçada aproximada de  4 metres com a mínim. Els conductors elèctrics dins 
dels bàculs, columnes i braços murals seran tipus UNE VV-0.6/1 KV de secció mínima 2,5 
mm2, sense empalmaments. Tots els suports i altres elements d’urbanització (papereres, 
senyals, semàfors, etc...) que siguin accessibles i susceptibles d’estar en tensió es 
connectaran a terra. 
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- Lluminàries 
 
Les lluminàries a instal·lar seran dels tipus indicats al projecte, o que puguin garantir les 
mateixes característiques lumíniques i de qualitat, amb grau de protecció mínim UNE IP-54 
per a les de tipus asimètric i per a les tipus jardí. En cap cas, no serà acceptada cap 
lluminària que tingui una projecció de llum de l’hemisferi superior més gran del 10%. Estaran 
construïdes amb carcassa de fosa d’alumini, reflector de xapa d’alumini anoditzat i coberta 
de vidre, metacrilat, policarbonat o polièster segons s’indiqui a l’estat d’amidaments i 
pressupost. Les lluminàries hauran de ser capaces d’allotjar en el seu interior l’equip 
d’encesa de doble nivell de les làmpades si en el futur s’instal·lessin. Es conductors seran 
amb aïllament de silicona, capaç de resistir les altres temperatures existents en la proximitat 
de la làmpada. El sistema de fixació al braç serà adaptable a diferents diàmetres a fi de 
facilitar-ne el muntatge. 
 

- Protecció contra els contactes directes i indirectes 
 

• Protecció contra els contactes directes 
La protecció contra els contactes directes s’efectuarà amb cartutxos fusibles de 6 A 
d’intensitat nominal com a màxim, col·locats a cada lluminària (a no ser que ja es 
protegeixin així amb 6 A com a màxim des de l’origen en el quadre general) i amb 
els interruptors magnetotèrmics d’intensitat adequada a cada ramal de sortida del 
quadre o quan hi hagi un canvi de secció si així ho requereix, tot això d’acord amb 
el que es descriu en l’esquema unifilar adjunt. 
 

• Protecció contra els contactes indirectes 
La protecció contra els contactes indirectes s’efectuarà amb la posada a terra de les 
masses més els dispositius de tall per intensitat de defecte, (interruptors diferencial), 
que seran de mitjana sensibilitat, (300 mA.). A fi efecte que la protecció sigui 
selectiva la instal·lació d’enllumenat es protegirà amb un interruptor diferencial per 
cada línia de  sortida, sigui de potència o auxiliar, de rearmament automàtic. El valor 
màxim que podrà tenir la resistència a terra perquè la tensió de defecte de 
qualsevulla massa metàl·lica sigui inferior a 24 Volts serà (ITC 021 2.8): 
 
R<24/0,3 = 80 Ω 
 
Malgrat això es reduirà el valor de la resistència a terra fins a un valor inferior a 25 
Ω.  
 

• Instal·lació de presa de terra 
La instal·lació de posada a terra consistirà en l’estesa d’un conductor despullat de 
coure de 35 mm5 de secció nominal que discorrerà paral·lel i per l’exterior de les 
canalitzacions elèctriques enterrades en el paviment i que connectarà amb cada 
bàcul o columna per medi d’una abraçadora prevista a l’efecte. Es connectarà a 
més a una pica d’acer galvanitzat i courejat de 1500 mm de llarg i 16 mm de gruix 
enterrades junt al quadre elèctric de protecció i en el primer i darrer bàcul de cada 
circuit. Els braços murals només es connectaran a terra quan siguin accessibles, i 
ho seran per medi d’un conductor despullar de coure de 16 mm5 de secció nominal 
que s’enterrarà verticalment en el paviment i connectarà amb placa d’acer 
galvanitzat igual a les indicades. El muntat vertical es protegirà d’acord amb els 
muntants tipus indicats en els plànols de detall. Qualsevol element metàl·lic situat a 
menys de dos metres de qualsevol punt de llum haurà d’estar connectat al sistema 
de terres de l’enllumenat públic amb conductors aïllats tipus RV-0.6/1 KV de 6 mm2 
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de secció nominal mínima instal·lats sota tub de PVC flexible i blandat tipus Reflex 
en muntatge enterrat, per tal de poder garantir una protecció equipotencial. 
 

- Càlcul dels circuits i luminotècnics 
 
El càlcul es facilitarà en la redacció del projecte d’urbanització, donant el seu 
dimensionament, seguint les instruccions del vigent REBT. Els càlculs luminotècnics 
s’efectuaran pel anomenat “mètode dels 12 punts” que permet conèixer les il·luminacions 
mitjanes i les uniformitats, i permet dibuixar les corbes isolux resultants sobre el terreny. Els 
nivells lluminosos a obtenir seran: 
 

• Zona de verdes i per a vianants 
Il·luminància mitjana: Em = 10 a 15 lux 
Uniformitat mitjana mínima:  Um = 0,30 com a mínim 
 

• Zones de vials de vehicles 
Il•luminància mitjana: Em = 20 a 25 lux 
Uniformitat mitjana:  Um = 0,50 com a mínim 
Uniformitat extrema:  Ue = 0,30 com a mínim 
 

3. Aigua 
 

Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa d’aigua potable per al Pla Parcial. 
Aquesta definició és una proposta que haurà de ser aprovada o si s’escau redissenyada per la 
companyia concessionària del servei, SOREA. 

 
- Cabals previstos 
- Pressió de subministrament 
- Disposició general 
- Dimensionat 
- Comptadors 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 
 

- Cabals previstos 
 
Els cabals previstos són de 100 litres/dia per habitant 400 litres/dia per habitatge. Hi ha 24 
habitatges unifamiliars i 50 habitatges en 7/9bateries d’habitatge plurifamiliar. En total, 
s’haurà de garantir un cabal total en el ramal d’entrada de 32,4 m3/dia. Tanmateix, la xarxa 
caldrà dimensionar-la per atendre els hidrants exteriors per a incendi H-100, de forma que 
en cas més desfavorable caldrà garantir un cabal de 30 litres/seg en un dels hidrats, aquest 
fet és el que més condiciona el dimensionant de la xarxa. Els hidrants estaran disposats de 
forma que en cap cas s’hagi de recórrer més de 100 m en espais comuns per tal de trobar-
ne un. 
 

- Pressió de subministrament 
 
La pressió de subministrament serà de 3,5 kg/cm2 en el punt més desfavorable. 
 

- Disposició general 
 

La xarxa s’ha disposat de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa existent. Es 
garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la corresponent sectorització amb les 
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vàlvules necessàries per poder aïllar avaries o reparacions. Les canonades estaran dins de 
rases a l’efecte, el llit de sorra i cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en vorera, i 
en dau de formigó en calçada, segons detalls constructius en plànol del Pla Parcial i segons 
el plec de condicions. Les derivacions i unions es faran amb accessoris d’acer, amb juntes 
de neoprè. Els canvis de direcció estaran embeguts en daus de formigó HM-15 per evitar 
moviments en cas de cops d’ariet o sobrepressions. 
  

- Dimensionat 
 
El dimensionant s’ha fet amb l’ajut de computadora, amb el programa EPAnet de la 
Envirnoment Protection Agency (USA Government) adaptat per la Universitat Politècnica de 
València. El fet de disposar de 3 hidrants d’acord amb la normativa vigent, condiciona 
totalment la xarxa, i obliga a la instal·lació de canonades de fosa dúctil de 110 mm de 
diàmetre, amb interior de morter de ciment i junta automàtica flexible, per poder garantir el 
servei. Aquesta condició és superior a la condició de subministrar els cabals necessaris per 
als consums dels habitatges i el reg de la zona verda. 
 

- Comptadors 
 
Els comptadors s’instal·laran en el cas dels habitatges unifamiliars a la façana de la finca, en 
armari a l’efecte, amb tapa normalitzada i clau gis21, i desguàs amb sifó. Les arquetes i les 
derivacions en T d’aquestes parcel·les s’executaran en el procés d’urbanització per evitar 
posteriors actuacions a les voreres acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars, 
s’instal·laran bateries de comptadors en armaris ventilats, i amb desguàs amb sifó. 
Disposaran tanmateix de clau general de pas a la vorera. 

 
- Redisseny de la xarxa 

 
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la companyia gestora del 
servei SOREA. Tanmateix, caldrà  sotmetre a la companyia aquest disseny per tal que els 
seus serveis tècnics en pugin aportar els aspectes que considerin oportuns i si s’escau, la 
seva aprovació. Tanmateix, els tècnics de SOREA estaran presents en la direcció d’obra i 
se’ls comunicarà tots els detalls del procés executiu. 
 

- Proves 
 
La xarxa es sotmetrà a les proves de pressió, estanquitat i sanitaris que determini el protocol 
de SOREA per tal de poder garantir el seu correcte funcionament, i pugui ser lliurada a la 
seva gestió. 

 
4. Clavegueram 

 
Es construirà una xarxa separativa de recollida d’aigües residuals i pluvials amb canonades de 
diàmetre 315 i 400 mm de polietilè corrugat. 

 
- Aigües pluvials 

 
Les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa d’embornals i seran conduïdes, per 
gravetat, fins a les sèquies existents pròximes. 
 

- Aigües residuals 
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La meitat aproximadament de la xarxa d’aigües residuals es connectarà a la xarxa general 
existent als dos àmbits, i l’altra meitat de l’àmbit 1 es conduirà fins la cota més baixa a 
l’extrem sud-est, on es recolliran les aigües residuals en un dipòsit que l’Ajuntament ja ha 
acceptat col·locar (es tracta d’un terreny municipal), i des d’allà una bomba vertical amb 
triturador bombarà les aigües residuals amb una canonada de 315 mm de diàmetre fins a la 
connexió amb la xarxa de sanejament existent situada carrer Llorenç Pijuan Folguera 
amunt. 
 

5. Reg per l’enjardinament 
 

Es preveu una xarxa de reg per l’enjardinament que regarà tota la zona verda i l’arbrat del nou vial. 
Les aigües per al reg s’alimentaran amb part de les aigües pluvials. Aquestes es dipositaran en un 
pou, des d’on es bombejaran amb bomba submergible i distribuiran amb tubs de 32 i 16 mm de 
diàmetre. 

 
6. Telecomunicacions 

 
Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa de telefonia per al Pla Parcial. 
Aquesta definició és una proposta que haurà de ser aprovada o si s’escau redissenyada per la 
companyia distribuïdora Telefónica de España, la qual presentarà tanmateix la seva proposta. 
Probablement no diferirà molt de la que ara es presenta, ja que els condicionants de potència i 
distribució estan prou definits, i s’ha treballat d’acord amb els paràmetres estàndards de la 
companyia Telefónica de España. 

 
- Disposició general 

i. Xarxa troncal 
ii. Xarxa d’escomeses 

- Dimensionat 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 

 
- Disposició general 

 
La disposició serà l’habitual en les xarxes que desenvolupa Telefónica arreu. 
 

i. Xarxa troncal 
Es construirà una xarxa troncal amb arquetes dobles D de 100x100x100 cm amb 
tapa de formigó a la vorera, en els extrems dels carrers i canvis de direcció. Al 
costat d’aquestes arquetes, en superfície en vorera i al límit de les parcel·les, es 
situaran les caixes repartidores d’escomeses, les caixes seran plàstiques, model 
normalitzat de telefònica, sobre pedestal d’obra amb canalitzacions fins a l’arqueta. 
Les arquetes estaran connectades entre si amb conductors multiparell pressuritzats, 
amb empalmaments a les arquetes i derivacions a les caixes repartidores. La xarxa 
troncal es connectarà a la xarxa existent de la vil·la, ampliant-la. Els conductors 
aniran en canalització soterrada, en dos tubs de polietilè de 150 mm de diàmetre 
dins de prisma de formigó d’arqueta a arqueta. 

ii. Xarxa d’escomeses 
De caca caixa repartidora sortiran les escomeses per a cada edifici o parcel·la. A tal 
efecte, davant de cada parcel·la o previsió d’edifici es situarà a la vorera una 
arqueta tipus H de 40x40x40 cm, amb tapa de fosa de ferro. Les arquetes H estaran 
connectades entre si i amb les arquetes dobles D amb dos tubs de 63 mm de 
diàmetre, també en prisma de formigó, en canalització soterrada a la vorera. Cada 
edificació a la parcel·la corresponent haurà de connectar la seva xarxa interior amb 
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l’arqueta H que li correspongui. S’haurà d’eliminar qualsevol línia aèria existent dins 
l’àmbit del Pa Parcial, i integrar-la a la nova xarxa. 

 
- Dimensionat 

 
Per al dimensionat de la xarxa de telefonia, s’ha pres com a referència els habituals 
paràmetres de la companyia Telefònica de España per a noves urbanitzacions. La xarxa 
podrà admetre les exigències actuals de comunicacions per cable, i amb capacitat suficient 
per a posteriors ampliacions en el servei. 
 

- Redisseny de la xarxa 
 
Caldrà sotmetre a la companyia Telefònica de España aquest disseny per tal que els seus 
serveis tècnics en puguin aportar els aspectes que considerin oportuns i si s’escau, la seva 
aprovació. Tanmateix, els tècnics de telefònica de España hauran d’estar presenten la 
direcció d’obra i se’ls comunicarà tots els detalls del procés executiu. 
 

- Proves 
 
La xarxa es sotmetrà a les proves d’aïllament, càrrega i continuïtat que determini el protocol 
de Telefònica de España per tal de poder garantir el seu correcte funcionament, i pugui ser 
lliurada a la seva gestió. 

 
7. Gas natural 

 
Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa de subministrament de gas 
natural per al Pla Parcial. Aquesta definició és una proposta que haurà de ser aprovada o si s’escau 
redissenyada per la distribuïdora GAS NATURAL. 

 
- Cabals previstos 
- Pressió de subministrament 
- Disposició general 
- Dimensionat 
- Comptadors 
- Redisseny de la xarxa 
- Proves 

 
- Cabals previstos 

 
Tot i que el Pla Parcial es preveuran un màxim de 74habitatges, els cabals previstos són per 
alimentar 75 habitatges: 
 

Mercat 
domèstic habitatges Caldera te/h calefacció Consum 

m3(n)/h 
Consum 
kWh/h 

Nous 
habitatges 75 20/20 100% 72,09 838,4 

Taula PCS mig de referència per al càlcul en kWh: 10.000 Kcal/m3(n) 
 

- Pressió de subministrament 
 
La pressió de subministrament serà Mitja Pressió A 1500 amb una pressió de garantia de 50 
mbar, a la connexió a la xarxa existent. 
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- Disposició general 
 
La xarxa es disposarà de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa existent. Es 
garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la corresponent sectorització amb les 
vàlvules necessàries per a poder aïllar avaries o reparacions. Les canonades estran dins de 
rases a l’efecte, en llit de sorra i cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en vorera, i 
en dau de formigó en calçada, segons detalls constructius en plànols i segons el plec de 
condicions que s’establiran en el Pla Parcial, a la profunditat indicada i respectant les 
distàncies mínimes a altres serveis . No es considera la instal·lació de cap estació ERM ja 
que el nombre d’abonats és relativament petit, i la xarxa existent hauria de poder suportar 
amb garanties l’augment del consum. 
 

- Dimensionat 
 
El dimensionat s’ha fet segons els habitual paràmetres emprats per la companyia GAS 
NATURAL a la instal·lació de xarxes de distribució. Per a un modelat de la xarxa i el seu 
comportament a nivell d’anàlisi teòric i simulació , caldrà disposar dels estudis de la 
companyia GAS NATURAL, i especialment el comportament de la xarxa existent que 
alimenta els actuals habitatges de l’entorn, i com suportarà l’augment de consum. La 
canonada serà del tipus polietilè per a gas natural, de color groc segons les especificacions 
de Gas Natural, PE-110. La dimensió ha de permetre el subministrament d’aquests 
habitatges, i d’altres que es puguin edificar més enllà en el futur i que per tant hauran 
d’utilitzar també aquesta xarxa. 
 

- Comptadors 
 
Els comptadors, del tipus G-4 s’instal·laran en el cas dels habitatges unifamiliars a la façana 
de la finca, en armari a l’efecte, amb tapa normalitzada i clau gis, ventilats. Les arquetes i 
les derivacions en T d’aquestes parcel·les s’executaran en el procés d’urbanització per 
evitar posteriors actuacions a les voreres acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars, 
s’instal·laran bateries de comptadors en armaris ventilats. Disposaran tanmateix de clau 
general de pas a la vorera. 
 

- Redisseny de la xarxa 
 
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la companyia 
subministradora GAS NATURAL. Tanmateix, caldrà sotmetre a la companyia aquest disseny 
per tal que els seus serveis tècnics en puguin aportar els aspectes que considerin oportuns i 
si s’escau, la seva aprovació. Tanmateix, els tècnics de GAS NATURAL estaran presents en 
la direcció d’obra i se’ls comunicarà tot els detalls del procés executiu.  
 

- Proves 
 
La xarxa es sotmetrà a les proves de pressió, estanquitat i sanitàries que determini el 
protocol de GAS NATURAL per tal de poder garantir el seu correcte funcionament, i pugui 
ser lliurada a la seva gestió. En tot cas en tractar-se d’una xara MPA 1500 s’haurà de 
preveure els criteris previstos com a instal·lació receptora i principalment la prova 
d’estanquitat serà a 1 bar.  
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ANNEX 11 
 

NORMES REGULADORES D’ÚS I 
D’EDIFICACIÓ DEL SÒL  
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NORMES REGULADORES D’ÚS I D’EDIFICACIÓ DEL SÒL EN EL NOU SECTOR 
 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Art. 1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat del Sector, que inclou els dos àmbits del Pla 
Parcial, al terme municipal de Vallfogona de Balaguer, segons queda delimitat als plànols que 
s’adjunten. 
 
El Pla Parcial per a aquest sector 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 revisió o a la de les Normes Subsidiàries vigents. 
 
Art. 2. Marc legal de referència 
 
El Pla Parcial es redactarà d’acord amb allò que amb caràcter general es disposa als articles 65 i 66 
de la Llei d’Urbanisme de Calalunya i als articles 79, 80 i 81 del Decret 305/2006 que desenvolupa 
les determinacions de planejament urbanístic establertes a les NNSS vigents de Vallfogona de 
Balaguer. 
 
En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat en aquestes ordenances o sigui de 
dubtosa interpretació, s’estarà al que es determini a les NNSS de Vallfogona de Balaguer vigents. 
 
Art. 3. desenvolupament del Pla Parcial 
 
Per al desenvolupament del present Pla Parcial es redactarà el Projecte d’Urbanització.  
 
Aquest s’ajustarà al que disposa l’article 70 de la Llei d’urbanisme i al que disposa la secció vuitena: 
Projecte d’Urbanització, del capítol I: Figures de Planejament urbanístic del títol quart del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme. En cap cas el Projecte d’Urbanització podrà modificar les determinacions del 
Pla Parcial que executi. 
 
Igualment, incorporarà amb caràcter indicatiu la parcel·lació del sòl susceptible de l’aprofitament 
privat, per tal de servir d’orientació al projecte de reparcel·lació o, si és el cas, sigui assumida per 
aquell. 
 
Art. 4. Modificacions del Pla Parcial 
 
Les modificacions d’aquest Pla Parcial hauran de respectar les determinacions, per ordre de 
jerarquia, establertes a les NNSS de Vallfogona de Balaguer i s’ajustaran al que prescriu a l’article 
94 del Decret 1/2005, d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Es permetrà la reordenació de volums mitjançant el corresponent pla especia sempre i quan afecti a 
una o més illes i no alteri els màxims permesos d’ocupació, edificabilitat i volumetria d’aquest Pla 
Parcial. 
 
No serà supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions ocasionades per ala millor 
adaptació sobre el terreny del projecte d’urbanització sempre que no suposin modificacions 
superiors al 3% en la superfície. 
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2. REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
 
Art. 5. Qualificació del sòl 
 

1. El sòl comprés en l’àmbit d’aquest Pla Parcial es qualifica en zones i sistemes. 
2. S’entén per zona aquella part del terreny dins la qual, i atenent a les previsions d’aquest Pla 

Parcial, es poden exercir els drets relatius a l’aprofitament privat. 
3. S’entén per sistemes, els terrenys que en virtut de l’aplicació dels articles 34 i 35 del Decret 

1/2005 d’Urbanisme de Catalunya, constitueixen l’estructura del Sector i són de cessió 
obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. 
 

Art. 6. Zones 
 
El Pla Parcial defineix les següents zones, les quals es localitzen gràficament als plànols. 

- Habitatge unifamiliar aïllat (clau 2.2.) 
- Habitatge unifamiliar en filera (clau 2.3) 
- Habitatge plurifamiliar entre mitgeres (clau 2.4) 

 
Art. 7. Sistemes 
 
El pla parcial definirà diferents sistemes: 
 
Cessions per a sistemes 

- Sistema d’espais lliures (Clau V) 
- Sistema d’equipaments (Clau E) 
- Sistema de serveis Tècnics (Clau T) – inclòs en el sistema anterior 
- Sistema de vials (Clau C) 
 
 

3. NORMES PARTICULARS PER A SISTEMES 
 
 

3.1.  Sistema comunicacions (Clau C) 
 
Art. 8. Definició 
 
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 per la xarxa viària i 
és on es realitzen les funcions de drenatge de les aigües, accés a les edificacions, il·luminació i pas 
de les xarxes de servei. 
 
La xarxa viària que defineix aquest Pla Parcial està constituïda per les vies que fixen els plànols 
d’ordenació. L’ample, el traçat, alineacions, rasants i seccions figuraran en els plànols del Pla 
Parcial. 
 
Art. 9. Usos admesos 
 
La xarxa definida pertany al sistema viari local destinada essencialment a la distribució del trànsit 
local i mantenint els nivells convenients de mobilitat, d’accessibilitat i estacionament entre les 
diferents zones del Pla Parcial la delimitació dels vials es distingeix als plànols d’ordenació del Pla 
Parcial.  
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Art. 10. Normes generals d’aplicació 
 
La xarxa viària definida en el Pla Parcial, s’executarà d’acord amb les especificacions que es 
contindran en el Pla Parcial i el corresponent projecte d’urbanització. 
 
El Pla Parcial determinarà les rasants dels diferents carrers dins el plànols corresponents, així com 
les xarxes de sanejament, aigua potable, gas, baixa i mitja tensió, enllumenat públic, 
telecomunicacions i enjardinament; encara que serà el corresponent projecte d’urbanització que 
determinarà aquestes xarxes definitivament. 
 
Tot el que no s’especifiqui envers al sistema viari, s’estarà al que disposa les NN.SS. de Vallfogona 
de Balaguer. 
Serà d’estricte compliment el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament, de la 
Llei 20/1991 de 15 de novembre de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 
El projecte d’urbanització es redactarà d’acord amb les determinacions establertes en l’article 70 del 
Decret 1/2005, de 26 de juliol, Llei d’urbanisme de Catalunya. També s’haurà de donar compliment 
al Decret 24171994, DE 26 DE JULIOL I AL Código Técnico de Edificación (DB-SI) sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. A l’hora de dimensionar 
l’aigua potable, s’ha tingut en compte totes les premisses de la llei. 
 
 
3.2. Sistema d’espais lliures (Clau V) 

 
Art. 11. Definició 
 
Comprèn aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial reserva per a espais lliures i zones 
verdes destinades íntegrament a parcs i jardins així com zones d’esbarjo a l’aire lliure. 
 
La delimitació d’aquest sòl s’efectua als plànols d’ordenació del Pla Parcial. 
 
Art. 12. 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. 
 
Art. 13. Usos i regulació de les condicions d’edificació de les zones verdes 
 
L’ordenació de les zones verdes s’efectuarà mitjançant arbrat, jardineria i elements accessoris 
propis a les funcions previstes per aquest tipus d’espai. 
 
Solament es permetran edificacions destinades a usos vinculats intrínsecament a l’espai ver, com 
poden ser glorietes, quioscs, instal·lacions de reg i construccions esportives i culturals, que hauran 
de respectar les següents condicions: 
 

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

- Igualment la construcció d’edificis i instal·lacions d’ús compatible que es situïn al parc no 
podran ultrapassar el 5% de la seva superfície total. 

- L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions projectades no serà superior als 5 
metres. 
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- Els elements escultòrics es poden excloure del compliment d’aquests paràmetres. 
 
L’ús fonamental és el de descans, passeig i esbarjo de la població. 
 
S’admetran les ocupacions temporals per a instal·lacions mòbils, en espais no enjardinats i amb 
finalitats exclusivament recreatives o culturals. 
 
Art. 14. Normes Generals d’aplicació 
 
Per allò que no especifiqui en aquestes ordenances envers el sistema d’espais públics, s’estarà al 
que disposa les NN.SS. de Planejament de Vallfogona de Balaguer, per aquest sistema. 
 
 
3.3. Sistema d’equipaments comunitaris (Clau E) 
 
Art. 15. Definició 
 
Comprèn aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial ha de reservar per a la construcció 
d’equipaments col·lectius d’interès públic i social. 
 
La delimitació d’aquest sector  s’efectuarà en els plànols d’ordenació del Pla Parcial. 
 
Art. 16. Usos i condicions de l’edificació 
 
l’edificació haurà d’ajustar-se a les necessitats funcionals de l’equipament i a les condicions del seu 
entorn. 
 
Els paràmetres urbanístics que han de regir la seva construcció són: 
 

- Tipus d’ordenació: aïllada 
- Edificabilitat: 1,00 m2 de sostre/m2 de sòl 
- Alçada màxima: 10 m corresponents a planta baixa de sos 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 

- Ocupació màxima. 60% de la superfície de parcel·la. 
- Ús assignat: Esportiu i socio-cultural. 

 
Art. 17. Normes Generals d’aplicació 
 
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’equipament i de serveis 
tècnics, s’estarà al que disposa les NN.SS. de Vallfogona de Balaguer. 
 
 
3.4. Sistemes de serveis Tècnics (Clau T) 
 
Art. 18. Definició 
 
Comprèn els sòls afectats per a la localització de tota classe d’instal·lacions per dotar a l’àmbit del 
Pla Parcial els serveis tècnics de depuració d’aigües terminals, de clavegueram del sector, d’aigua 
potable, instal·lacions elèctriques o altres serveis necessaris per generar la seva activitat. 
 
La delimitació d’aquest sòl s’efectua als plànols d’ordenació del Pla Parcial. 
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Art. 19. Usos i condicions de l’edificació 
 
El tipus d’ordenació és el de volumetria específica, ajustada a la reglamentació tècnica específica. 
 
Només es permetran els usos per a la implantació de les estacions transformadores i quadres 
d’enllumenat o comptadors. 
 
Art. 20. Normes Generals d’aplicació 
 
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’equipament i de serveis 
tècnics, s’estrà al que disposen les NN.SS. de Vallfogona de Balaguer. 
 
 
4. Normes particulars per a zones d’aprofitament privat 
 
 
4.1. Disposicions de caràcter general 
 
Art. 21. Norma general 
 
Els conceptes utilitzats en la definició i descripció de les ordenances particularitzades de l’edificació i 
altres circumstàncies relatives als sòls amb aprofitament urbanístic privat, es basen en les 
prescripcions de les NN.SS. de Vallfogona de Balaguer, a més de les precisions introduïdes per les 
presents Normes Reguladores. 
 
Per tal de protegir l’entorn, caldrà tramitar les llicències municipals d’acord amb el que preveu la Llei 
20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, i el seu decret de 
desplegament (encara sense publicar) de moment ens guiarem pel Decret 136/1999 de 18 de maig 
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 i s’adapten els seus 
annexos, actualment  la Llei 3/1998 es troba derogada per la Llei 20/2009. 
 
Art. 22. Tipus d’ordenació de l’edificació 
 
Els terrenys pertanyents al present Pla Parcial que resultin edificables, es regularan mitjançant els 
tipus d’ordenació i paràmetres específics que es definiran per les zones següents: 
 

- Zona d’habitatges unifamiliars aïllats (clau 2.2.) 
- Zona d’habitatges unifamiliars en filera (clau 2.3.) 
- Zona d’edificació plurifamiliar entre mitgeres (clau 2.4.) 

 
 
4.2. Determinacions per a la zona d’habitatges unifamiliars aïllats (clau 2.2.) 
 
Art. 23. Definició 
 
Aquesta zona ordena les construccions per a habitatges unifamiliars segons edificació aïllada. 
 
El Pla Parcial establirà una parcel·lació, que el projecte de reparcel·lació podrà ajustar, si és el cas, 
als efectes de realitzar adjudicacions el més ajustades al dret inicial possible. Aquest Pla proposa 8 
parcel·les; veure plànol de parcel·lació en el Pla Parcial. El nombre màxim d’habitatges serà d’un 
per parcel·la. 
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Art. 24. Condicions de la parcel·lació 
 
S’estableix com a parcel·la mínima, aquella que assoleixi els següents determinants: 
 

- Superfície mínima: 200 m2. 
- Façana mínima de parcel·la: 12 m. 

 
Art. 25. Condicions d’edificació 
 

- Edificabilitat neta: 0,60 mt/m2s 
- Ocupació màxima: 50% 
- Densitat màxima: 1 habitatge per parcel·la mínima 
- Separació llindars: 

• Façana vial: 3 m 
• Posterior: 3 m 
• Lateral: 2 m 

- Alçada reguladora màxima: 7,00 (fins a l’arrencada de la coberta) 
- Nombre màxim de plantes: PB+1PP 
- Cossos sortints: no s’admeten fora de les alineacions 
- Edificacions auxiliars: no s’admeten 
- Aparcament: 1 plaça/habitatge 
- Tanques: l’alçada màxima de la tanca serà de 1,80 m. En la línia de façana 

el primer 1,00 m serà d’obra i la resta de material tipus tanca metàl·lica o 
fusta. 

- Cobertes: Pendent màxim 35%. En cas de teulada, es regularà la seva 
alçada màxima 40 cm per sobre del darrer forjat. 

- Sotacoberta: els espais amb alçada mínima de 1,5 m computen a  efectes 
d’edificabilitat. 

- Espai Lliure: verd privat, no edificable a tots els efectes. 
 
Art. 26. Usos principals i compatibles 
 
Als efectes de la compatibilitat d’usos, aquesta zona es considerarà de tipus eminentment 
residencial. 
 
Com a usos compatibles hi ha: 
 

a. Docent: es permeten centres de la llar d’infants, amb una proporció màxima del 30% 
respecte al sostre total de la zona. 

b. Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sosté total de la zona (no es 
permeten bars musicals, pubs i clubs nocturns). 

c. Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20% respecte al sostre total 
d. Garatge al servei de l’habitatge. 

 
Art. 27. Ordenació alternatives 
 
S’admet la tipologia aparellada sempre que es respectin les condicions d’edificació fixades ena 
quest Pla Parcial i a través d’unsprojecte unitari de conjunt. 
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4.3.  Determinacions per a la zona d’habitatges unifamiliars en filera (clau 2.3.) 
 
Art. 28 Definició 
 
Aquesta zona ordena les construccions per a habitatges unifamiliars en filera, o entre mitgeres.  
 
El Pla Parcial establirà una parcel·lació, que el projecte de reparcel·lació podrà ajustar, si és el cas, 
als efectes de realitzar adjudicacions el més ajustades al dret inicial possible. Aquest Pla proposa 2 
agrupacions de 8 unitats cadascuna; però no és condició realitzar tota l’agrupació a traves d’un 
projecte unitari de conjunt. 
 
Art. 24. Condicions de la parcel·lació 
 
S’estableix com a parcel·la mínima, aquella que assoleixi els següents determinants: 
 

- Façana mínima de parcel·la 5,5 m. 
- Façana mínima de parcel·la a l’extrem: 7,50 m. 

 
Art. 25. Condicions d’edificació 
 

- Ocupació màxima: ve definida pels gàlibs màxims establerts en el plànol 
d’ordenació del Pla Parcial. 

- Separació llindars:  
• Façana vial 1: 5 m 
• Lateral en parcel·les a l’extrem: 2 m 

- Fondària edificable: 12 m (17 m des de línia carrer) 
- Alçada reguladora màxima: 10,00 m (fins a l’arrencada de la coberta). 
- Nombre màxim de plantes: PB+2PP 
- Cossos sortints: no s’admeten fora de les alineacions 
- Edificacions auxiliars: no s’admeten 
- Aparcament: 1 plaça/habitatge 
- Tanques: l’alçada màxima de la tanca serà de 1,80 m. En la línia de façana 

el primer 1,00 m serà d’obra i la resta de material tipus tanca metàl·lica, o 
fusta. 

- Cobertes: pendent màxim 35%. En cas de teulada, es regularà la seva 
alçada màxima 40 cm per sobre del darrer forjat. 

- Sotacoberta: els espais amb alçada mínima de 1,5 m computen a efectes 
d’edificabilitat. 

- Espai Lliure: verd privat, no edificable a tots els efectes. 
 
Art. 26. Usos principals i compatibles 
 
Als efectes de la compatibilitat d’usos, aquesta zona es considera de tipus eminentment residencial. 
 
Com a usos compatibles hi ha: 
 

1. Docent: es permeten centres de la llar d’infants, amb una proporció màxima del 30% 
respecte al sostre total de la zona. 

2. Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sosté total de la zona (no es 
permeten bars musicals, pubs i clubs nocturns). 

3. Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20% respecte al sostre total 
4. Garatge al servei de l’habitatge. 
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4.4.  Determinacions per a la zona d’edificació plurifamiliar entre mitjeres  (clau 2.4.) 
 
Art. 28 Definició 
 
Aquesta zona ordena les construccions per a habitatges unifamiliars en filera, o entre mitgeres.  
 
El Pla Parcial establirà una parcel·lació, que el projecte de reparcel·lació podrà ajustar, si és el cas, 
als efectes de realitzar adjudicacions el més ajustades al dret inicial possible. Aquest Pla proposa 7 
parcel·les, que es poden executar independentment o en agrupacions. 
 
Art. 24. Condicions de la parcel·lació 
 
S’estableix com a parcel·la mínima, aquella que assoleixi els següents determinants: 

- Superfície mínima: 300 m2. 
- Façana mínima de parcel·la: 14 m. 

 
Art. 25. Condicions d’edificació 
 

- Ocupació màxima: ve definida pels gàlibs màxims establerts en el plànol d’ordenació del Pla 
Parcial. 

- Separació llindars:  
• Façana vial 1 (Çamí dels Arcs): 3 m 
• Façana altres vials: alineació de vial, sempre dins gàlibs màxims. 

- Fondària edificable: sempre a partir del vial 1 (Camí dels Arcs) 15 m (18 m des de línia 
carrer) 

- Alçada reguladora màxima: 10,00 m (fins a l’arrencada de la coberta). 
- Nombre màxim de plantes: PB+2PP 
- Densitat d’habitatges: màxim 1 habitatge per cada 10 m2 de sostre a edificar. El nombre 

d’habitatges s’establirà sempre per defecte en unitats senceres. 
- Cossos sortints: no s’admeten fora de les alineacions 
- Edificacions auxiliars: no s’admeten 
- Aparcament: 1 plaça/habitatge 
- Tanques: l’alçada màxima de la tanca serà de 1,80 m. En la línia de façana no hi ha la 

condició d’instal·lar tanca, els 3 m de separació poden tenir un caràcter més públic. En cas 
de tanca en façana, el primer 1,00 serà d’obra i la resta de material tipus tanca metàl·lica o 
fusta. 

- Cobertes: pendent màxim 35%. En cas de teulada, es regularà la seva alçada màxima 40 
cm per sobre del darrer forjat. 

- Sotacoberta: els espais amb alçada mínima de 1,5 m computen a efectes d’edificabilitat. 
- Espai Lliure: verd privat, no edificable a tots els efectes. 

 
Art. 26. Usos principals i compatibles 
 
Als efectes de la compatibilitat d’usos, aquesta zona es considera de tipus eminentment residencial. 
 
Com a usos compatibles hi ha: 
 

a. Docent: es permeten centres de la llar d’infants, amb una proporció màxima del 30% 
respecte al sostre total de la zona. 

b. Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sosté total de la zona (no es 
permeten bars musicals, pubs i clubs nocturns). 

c. Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20% respecte al sostre total. 
d. Garatge al servei de l’habitatge. 
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