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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE.-  

 
Aquest expedient es redacta als efectes de concretar i delimitar quins són els terrenys 
afectats per la clau EP Especial Protecció segons les Normes Subsidiàries vigents, 
però solament en l’indret de la banqueta de la segla 2a principal del Canal d’Urgell al 
pas pel terme de Vallfogona de Balaguer. 
 
Es fa la concreció de l’espai en clau EP de la modificació puntual de NN. SS del 
planejament feta el seu dia i segons consta a l’expedient de la C.T.U. Lleida aprovada 
definitivament en data 8.9.1999 i publicada al D.O.G.C. número 3001 de 25.10.1999 
(Exp.1999/363/L). En aquest documentació no es va concretar cap mida ni referència 
clara de l’espai que es volia comprendre dintre de la clau E.P. En dita documentació hi 
consta un plànol E:1/50.000 de la Banqueta de la Segla sense cap referència clara ni 
de mida. Sí era previst que es redactés un Pla especial urbanístic que donés els 
paràmetres tant d’ordenació com d’edificabilitat i altres, en el present document 
l’ajuntament renúncia a la redacció d’un Pla especial urbanístic en la zona de 
banqueta de la segla segona principal i la Peixera tal com preveia la Modificació 
.Puntual de les normes subsidiàries redactada i aprovada. 
 
Aquest inconcreció ha estat objecte de no poder informar adequadament l’abast de la 
clau EP als veïns que hi tenen finques agrícoles i explotacions ramaderes properes a 
aquest indret, la qual cosa fa que hi hagi la possibilitat de fer una interpretació errònia 
que vagi en perjudici d’altres informes que hagin d’emetre altres administracions 
públiques sobre activitats i construccions que puguin quedar afectades per la clau E.P.  
 
En aquest indret, el Pla territorial parcial de Ponent ja afecta aquesta zona i més 
territori que ho qualifica de sistema d’espai oberts com a Sòl de protecció especial i 
amb un àmbit des del centre de la segla segona principal de 50m per banda. Per tant 
afecta sòls públics (20,00m franja central) i sòls de titularitat privada (les franges 
laterals de 40,00m cadascuna). 
 
En data  23 de gener de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida emet un 
informe d’interpretació de l’afecció de la zona d’especial protecció clau EP de les 
Normes Subsidiàries del planejament del terme municipal de Vallfogona de Balaguer 
Expedient 2017/064867/L. En data 19 de juliol de 2018 la Comissió d’Urbanisme emet 
el document definitiu de determinació de l’amplada de la zona d’espacial protecció 
clau EP d’un canal de reg i completar la seva regulació Expedient:2018/066588/L. En 
el qual ja es concreta quin és l’espai o zona de E.P. a tenir en compte així com 
desenvolupar el text per tal de completar l’expedient de modificació puntual de normes 
subsidiàries número 36 endegat per l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer.   
 
D’aquest expedient últim de la Comissió d’Urbanisme Expedient:2018/066588/L ja es 
determina que la zona d’especial protecció coincidiria amb els terrenys o franja 
expropiada de les banquetes de la Segla segona principal del Canal d’Urgell en el 
moment de construcció de dita segla i que correspon aproximadament a una amplada 
mitjana de 20,00m, això és 6,0m del canal d’aigua i dos camins a banda i banda de 
7,0m que l’acompanyen. 
 
Com sigui que aquesta modificació puntual de normes afecta d’una manera implícita 
l’àmbit territorial del Pla territorial parcial de Ponent es concreta el següent: 



1. Aspectes d’ordenació del territori 
 
Segons el Pla territorial parcial de Ponent al voltant de la segla 2a principal de Canal 
d’Urgell hi ha la qualificació de sòl de protecció especial en una franja total de 100m i 
que avarca dintre d’aquest espai el territori en el qual es pretén posar regulacions 
urbanístiques restrictives, pels seus valors naturals i paisatgístics i que es qualifica de 
clau EP i en una franja de 20,0m. A més en aquest indret, sòl de protecció especial, 
s’admet les actuacions específiques d’interès públic contemplades a l’article 47.4 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 d’agost, amb les limitacions de 
l’apartat 5 del mateix article.  
 
Com a documents de l’expedient s’adjunten els plànols on es determina les zones de 
risc d’inundabilitat que afecta a la segla 2a i a la zona de la Peixera, que és l’altre 
territori qualificat en clau EP. 
 
Dintre de l’àmbit de la clau EP es tindrà sempre en compte la màxima permeabilitat 
del sòl ni afectar negativament la connectivitat territorial, coses aquestes que 
quedaran del tot regulades i concretades en l’exposició dels paràmetres urbanístics de 
l’article 116 bis. 
 
Es garantirà en qualsevol actuació en la zona de clau EP i en l’indret on es travessa la 
carretera C-13 i el ferrocarril de Lleida  a la Pobla de Segur inclús tenint en compte la 
possibilitat dels seus desdoblaments que hi haurà continuïtat de la franja de protecció i 
connexió ambiental. S’adjunten fotos dels dos indrets actuals i que s’hauran de tenir 
en compte per tal de respectar i proposar la seva continuïtat de protecció.  

 
Vista aèria del creuament de la Carretera C-13  amb la Segla 2a 

 
 

 



 
Vista de la carretera C-13 al pas per la segla des del costat nord-est 

 

 
Vista de la carretera C-13 al pas per la segla des del costat nord-oest 



 
Vista de la carretera C-13 al pas per la segla mirant cap al sud-est 

 
 

 
Vista de la carretera C-13 al pas per la segla mirant des del costat oest cap a 

l’est 



 
Vista aèria del creuament de la via del ferrocarril amb la Segla 2a 

 

 
Vista des de la via del ferrocarril mirant cap a l’oest 

 
 
 
 



 
Vista des de la via del ferrocarril mirant cap al sud-est 

 
 

 
Vista des de la via del ferrocarril mirant cap al sud-oest 

 
 



 

 
Vista des de la via del ferrocarril mirant cap al sud 

         
Vista aèria del pas per la C-13 i la via del tren 



2. Aspectes d’ordenació urbanística 
 
La proposta no modifica la classificació del sòl però sí que concreta l’àmbit de 
qualificació del sòl en la clau EP. Aquesta clau EP a les banquetes de la segla 
segona principal del Canal d’Urgell coincideix amb la franja expropiada de les 
banquetes feta el seu dia per a la construcció de la segla. 
 
Així en aquest indret hi ha dos qualificacions de sòl diferents: Una la de servies 
tècnics que correspon a la franja exclusiva del canal d’aigua com a sistema 
tècnic, en aquest cas d’aproximadament 6,00 m i sistema de vialitat al voltant 
banda i banda pels camins que acompanyen la segla (7,0m cadascun). L’altra la 
que expressa aquesta modificació de normes subsidiàries puntual amb la clau EP 
i d’una franja de 20,00m de promig. 
 
En quan al compliment de l’article 106.2.b del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme on es demana una síntesi de 
les diferents alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics 
ambientals o socials  que justifiquen l’elecció de la proposta  bàsica sotmesa a 
informació pública, comentar que tenint en compte els límits de propietats i la 
configuració que té la propietat de la Segla sembla improcedent donar alternatives 
ja que l’acotació de l’espai que es considera és molt concret i definit, no tenir-lo 
com a base pressuposaria tenir que concretar uns límits del tot subjectius 
depenen de cada finca afectada i del que hi ha sobre de les mateixes ja siguin 
conreus o edificis de diferents usos amb el que potser suposaria quedar fora 
d’ordenació. Per tant la proposta és molt concreta i coherent amb l’àmbit a 
protegir.    
 
3. Aspectes del paisatge 
 
Com sigui que les banquetes d’aquest canal formen part del paisatge cultural i la 
memòria col·lectiva de la població de Vallfogona de Balaguer i per tal d’ajudar a 
ordenar aquestes àrees s’adjunta un estudi d’impacte i integració paisatgístic amb 
unes conclusions que s’incorporen a l’article 116bis. 

  
 
2.- CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT.- 
 

El consistori municipal receptiu amb la problemàtica actual en aquest indret i de la 
incidència cada vegada més important de les construccions i activitats agrícoles 
en el S.N.U. i veient que s’han de posar al dia contínuament per tal d’acomplir les 
directives en constant modificació, li sembla necessari es proposi aquesta 
modificació puntual per no deixar sense l’aixopluc de legalitat que li pot donar el 
planejament a algunes de les construccions amb activitat ramadera existent i 
legalitzada, posada al dia i amb futur de continuació i millora d’aquesta.  
Es per això que es pretén delimitar molt concretament la zona de d’especial 
protecció E.P. de la banqueta de la segla segona del Canal d’Urgell.  
 
Aquesta actuació serà regulada també tal com es demana, en el nostre cas 
concret de la zona de protecció de la banqueta per l’article 2.6.5 Sòl de protecció 
especial: regulació del Pla territorial parcial de Ponent. 
 



Aquest indret d’especial protecció també li continuarà sent d’obligat compliment 
especialment l’article 113 de distàncies de les edificacions als límits del camins de les 
normes Subsidiàries de Planejament vigents i l’ordenança municipal 37 Reguladora 
del règim jurídic dels camins municipals.  

 
3.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES.- 
 

Cal tenir en compte que es proposa una suspensió de llicències d’obres i activitats en el 
S.N.U. en les zones afectades per protecció de la banqueta de la segla segona 
principal del canal d’Urgell i Peixera. Plànol que s’adjunta de la zona de banquetes i 
Sots i Peixera en l’àmbit de la E.P. 
 
 

4.- PROPOSTA.- 
 

Cal dir que actualment l’article 116BIS de les NN. SS. vigent està redactat de la 
següent manera: 

 
ARTICLE...........116BIS 
REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZABLE. REGULACIÓ DE LES 
CONDICIONS D’ÚS, I EDIFICABILITAT DE LES ZONES D’ESPECIAL 
PROTECCIÓ. CLAU E.P. 
 

1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS 
Reserva d’una zona o zones d’especial protecció grafiades en el plànol 
d’ordenació del Terme Municipal E1/5.000 i E: 1/1.000 i que són: 
a.- “Els Sots i Peixera” al costat del riu Segre marge esquerre. La delimitació 

d’aquest espai és el que forma el caient de la serra i fins al riu i fins al 
final del Terme Municipal de Vallfogona de Balaguer 

b.- “Les Banquetes de la Segla segona principal del Canal d’Urgell” al seu 
pas per dintre del terme municipal. S’adjunta plànol amb el límit 
aproximat. 
Amb motiu de les seves rellevants característiques que mereixen la 
consideració d’interès paisatgístic i a les quals s’atorga un ordenament 
específic. 

 
 
2.-REGIM JURÍDIC 

El sòl qualificat d’Especial Protecció “ E.P.” li és d’aplicació l’article 128 del 
D.L. 128 1/90 i els criteris de la Comissió d’Urbanisme de Lleida de 04-12-
1979. 

 
3.-CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

a.-“ Els Sots i Peixera” 
b.- “Les Banquetes de la segla segona principal del Canal d’Urgell” 

 
Es concretarà mitjançant la redacció d’un Pla Especial. 

 
 
 
 
 
 
 



La proposta que es planteja al text nou, de l’article 116BIS és la 
següent: 

 
ARTICLE...........116BIS 
REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZABLE. REGULACIÓ DE LES 
CONDICIONS D’ÚS, I EDIFICABILITAT DE LES ZONES D’ESPECIAL 
PROTECCIÓ. CLAU E.P. 

 
1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

Reserva d’una zona o zones d’especial protecció grafiades en el plànol 
d’ordenació del Terme Municipal E: 1/1.000 i que són: 
a.- “Els Sots i Peixera” al costat del riu Segre marge esquerre. La 

delimitació d’aquest espai és el que forma el caient de la serra i fins 
al riu i fins al final del Terme Municipal de Vallfogona de Balaguer. 
S’adjunta plànol amb el límit aproximat. 

b.- “Les Banquetes de la Segla segona principal del Canal d’Urgell” al 
seu pas per dintre del terme municipal. 

Amb motiu de les seves rellevants característiques que mereixen la 
consideració d’interès paisatgístic i a les quals s’atorga un ordenament 
específic. 
 
 2.-REGIM JURÍDIC 
El sòl qualificat d’Especial Protecció “ E.P.” li és d’aplicació l’article 32 de 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
3.-CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

a.-“ Els Sots i Peixera” (Costat marge esquerre del riu Segre) 
Àmbit de sòl qualificat dintre de sòl de protecció especial PEIN i/o 
Xarxa Natura 2000.  

En aquesta zona no s’admet cap edificació.  
 
b.- “Les Banquetes de la segla segona principal del Canal d’Urgell” 
 
1. En aquest zona no s’admet cap edificació. 

 
2. Es podran actuar sobre les infraestructures de funcionament de la 

mateixa segla que siguin de millora i/o de manteniment. 
 

3. En el cas de la implantació de noves infraestructures lineals al 
territori (carreteres, ferrocarril, etc), o la reforma de las ja existents, 
que suposin l’aparició d’una barrera física caldrà que tingui en 
compte mesures correctores per assegurar la seva permeabilitat 
biològica. Aquestes mesures contemplaran específicament 
solucions permeables quan travessin aquesta xarxa hídrica 
d'interès natural. Es preveuran els passos suficients que garanteixin 
la continuïtat i connectivitat a les persones, cavalls i bicicletes, per 
tal de facilitar la relació peatonal entre el seu territori. 

 
4. Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, 

escombraries o superfícies ocupades pel parc de maquinària, 
caldrà assegurar la seva revegetació amb les mateixes espècies de 
la zona, amb una densitat adequada, determinada pels serveis 
municipals competents”. 

 



5. Quant a les tanques restringeix molt el seu ús ja que condiciona la 
seva instal·lació a un valor que han de reunir determinades 
condicions de permeabilitat si es fan prop de l’àrea protegida, no 
obstant s’admet la instal·lació de tanques per a granges. 

 
Aquest indret quedarà regulat a més per l’article 113 de distàncies 
de les edificacions als límits del camins de les normes Subsidiàries 
del Planejament vigent i l’ordenança municipal 37 Reguladora del 
règim jurídic dels camins municipals. 

 
5.- BASE LEGAL I TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

LES NN.SS. DE PLANEJAMENT.- 
 

La modificació puntual objecte d’aquest expedient s’efectua en base als articles 
94,95,96 i 97 del D.L. 3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós de la 
llei d’urbanisme aprovat pel D.L. 1/2010 de tres d’agost. 
 
La seva tramitació s’ajustarà a allò que determina els articles 83 i 85 i següents 
del D.L. 3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme aprovat pel D.L. 1/2010 de tres d’agost i l’article 110 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
 
6.- INFORME MEDIAMBIENTAL.- 

 
En el cas que ens ocupa, fa falta l’obtenció de l’informe ambiental tenint en 
compte la Llei 6/2009 de 28 d’abril article 7. En aquesta modificació puntual de 
les NN.SS. de planejament vigent que té repercussió i incidència sobre 
ambient, es faran els tràmits oportuns en aquest sentit. 

 
Article 7 Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental 

1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i 
programes: 
 

a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l'article 6 i 
l'annex 1 que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia dels plans i els programes, sempre 
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes 
previstos sobre el medi ambient. 
 
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 
 
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la 
classificació de sòl no urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest 
darrer cas, si les noves qualificacions comporten l'admissió de nous usos o de 
més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es modifica. 
 
d) La resta de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en 



les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de les 
que afectin únicament el sòl urbà. 
 
e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi 
ambient que no hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions 
del planejament urbanístic. 
 

2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan 
subjectes a avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la 
poca entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, 
que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, 
el promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase 
preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una 
resolució motivada, declari la no subjecció del pla o programa a avaluació 
ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la 
presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució 
d'exempció d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat 
desestimada. 

 
 

7.- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA, (Agenda i avaluació 
econòmico-financera) I MOBILITAT SOSTENIBLE. 
 
 

(art.59.3.d) D.L. 3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme aprovat pel D.L. 1/2010. de tres d’agost, Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
7.1. Antecedents i situació de la modificació puntual 
 
En el text vigent de les NN.SS. de planejament de Vallfogona de Balaguer on 
s’inclouen les modificacions puntuals aprovades i vigents segons expedient de text 
refós de 2012, es va aprovar la ordenació que hi ha actualment. En aquest 
document es pretén donar solució a la claredat de delimitació i construcció en el 
Sòl No Urbanitzable dintre de la zona de protecció Clau EP. 
 
Es regularà d’una manera correcta les actuacions de diversa índole en aplicació de 
la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament i els paràmetres abans descrits i afegits a 
l’article 86. 
 
7.2. Proposta d’agenda de feines i treballs de la modificació puntual 
 
A l’inici de tota la tramitació d’aquesta modificació puntual de NNSS per delimitar 
les noves propostes en l’àmbit designat no s’ha cregut necessari fer una agenda 
amb una previsió de fases per al seu desenvolupament ja que la actuació no 
comporta una actuació econòmica per part directa de l’Ajuntament ni de cap 
administració 
 
Un cop presentat aquest document s’espera la seva tramitació de manera 
immediata. Es preveu la seva aprovació per d’aquí a dos mesos com a màxim.  

    
 



7.3. Avaluació de sostenibilitat econòmica 
 
L’àmbit d’aquesta modificació és el que es desprèn de la interpretació de la 
mateixa segons usos que es demanin i sobre totes les finques del municipi en Sòl 
No Urbanitzable. 
 
Pel que fa a la viabilitat econòmica de la operació podem dir que en aquest cas no 
li correspon l’aplicació de futures contribucions especials ni de cap altre tipus tenint 
en compte que la actuació es fa segons necessitats dels usuaris de les finques no 
urbanes. 
 
Com sigui que la actuació no farà que s’hagin de fer actuacions prèvies de 
processos d’expropiació ni d’altres en els que s’hagin de destinar diners públics, a 
l’Ajuntament no li suposarà cap impacte en les finances públiques. 
 
Aquesta modificació que es proposa no afecta als preus de finques o solars dels 
afectats ni en una apreciació a l’alça ni tampoc en una depreciació. 
 

7.4. Mesures per a una mobilitat sostenible 
 
D’aquesta documentació i de l’àmbit en que es treballa i per la tipologia de la 
modificació, queda clar que no s’ha de considerar cap tipus de mesures pel que 
fa a la mobilitat generada, ja que aquesta no queda en cap moment alterada pel 
fet d’aquesta modificació. 
 
A Vallfogona de Balaguer a setembre de 2018 
 
L’Arquitecte Tècnic -  Enginyer d’Edificació Municipal 
JOSEP CASES ROCA 
 
L’Arquitecte 
RAMON LLOBERA SERENTILL                                                                                                  
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