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0. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS DEL ISA

0.1.

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

L’informe es realitza per tal de continuar els tràmits per a la modificació número 25 de les normes
subsidiàries de planejament de Vallfogona de Balaguer, en els àmbits del Carrer la Noguera i de la
Zona Esportiva, i el seu posterior Pla Parcial urbanístic de sòl urbanitzable de Vallfogona de
Balaguer, al nucli urbà de Vallfogona del Balaguer en els mateixos àmbits.
La zona que es proposa i les seves alternatives no formen part del desenvolupament de les
Normes Subsidiàries de Planejament d’aquest municipi aprovades en data 30 d’abril de 1996, ni
del Pla Parcial Urbanístic S.A.U. del Nucli de Vallfogona de Balaguer aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 4 de desembre de 2006.
L’any 1996 es van aprovar les Normes Subsidiàries de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer.
Per al desenvolupament de les determinacions d’ordenació de les NN.SS. en sòl urbanitzable, el
planejament vigent delimita diferents sectors a desenvolupar mitjançant els corresponents plans
parcials. En el cas que ens ocupa la zona estudiada no es trobava dins de cap pla parcial aprovat.
El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme té per
objecte el desenvolupament el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que regula l’urbanisme en el territori de Catalunya.
Un dels sis principis generals de l’actuació urbanística segons el Decret 305/2006, de 18 de juliol,
és el d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de conformitat amb el principi de desenvolupament
urbanístic sostenible.
Donat que en casos de Plans Parcials urbanístics dels plans de millora urbana... l’informe
ambiental que es preveu segons el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, ha de tenir la naturalesa i contingut de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, pel que es va
iniciar el procediment amb el ISAP (informe de sostenibilitat ambiental preliminar) i presenta el
següent document.
En el present Informe de Sostenibilitat Ambiental (en endavant ISA), s’ha estudiat la zona
seleccionada dins de les alternatives proposades en el Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar (en endavant ISAP); també es modifiquen algunes de les parcel·les elegides i
catalogades com a rústiques en el ISAP, modificant-se algunes de les mesures inicials, totes
aquestes parcel·les passaran a ser sòl urbà.
La modificació que es proposa planteja una actuació de transformació de la classificació
urbanística de sòl no urbanitzable que comporta un canvi en els usos a què venia essent destinat.
Esdevé necessari, per tant, sotmetre aquesta modificació a avaluació ambiental estratègica de
conformitat amb l’epígraf primer de la disposició transitòria cinquena del TRLU.
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0.2.

ISA PRELIMINAR I DOCUMENT DE REFERÈNCIA

0.2.1. ISA Preliminar
Per a l’ÀMBIT DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA que es proposa, es realitzarà, una
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries, que ampliarà la delimitació de sòl urbà
expressada a les NN.SS.; les parcel·les que s’adjunten estaven considerades dins de les Normes
Subsidiàries aprovades l’any 1996, com a parcel·les en zona no urbana.
La modificació de les NN.SS. que es proposa en el ISAP es justifica en els objectius següents:
 La demanda de nous equipaments a la zona esportiva planteja la necessitat d’ampliar la
zona prevista.
 Ampliar una àrea de nou creixement, a l’àmbit del C/ de la Noguera.
El sol que es proposa, reuneix les condicions urbanístiques mes favorables d’accessibilitat,
orientació, bones vistes, topografia adequada, etc, així com, de posició respecte a la relació amb
el nucli urbà i per la continuïtat amb l’emplaçament dels nous equipaments que es pretén instal·lar.
Aquests objectius justifiquen la necessitat i conveniència d’aquesta modificació puntual de les
NN.SS. de Vallfogona de Balaguer en el sentit de requalificar les zones de sòl no urbanitzable per
a l’emplaçament d’una nova zona residencial al C/ de la Noguera i una zona verda i equipament a
la zona esportiva.
RESUM DE L’ISAP
Descripció dels aspectes i elements ambientals significatius:
De la informació aportada per l’ISAP se’n desprèn que l’àmbit afectat per la modificació no té un
especial interès ambiental ni es troba sotmès a cap risc ambiental o tecnològic.
Objectius i criteris ambientals adoptats:
-

Compactació de l’assentament urbà.
Adopció de densitats raonablement altes.
Assignació flexible i mixta dels usos del sòl.
Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl.
Ús eficient i reutilització del sòl i altres recursos naturals.
Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació.
Prevenció de riscs naturals i tecnològics.
Permeabilització i desfragmentació del territori.
Conservació de la biodiversitat i el patrimoni en general.
Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients urbans.
Foment de la construcció sostenible.
Reducció i valorització dels residus.
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Alternatives considerades en l’ISAP:




Alternativa 1: no modificar el planejament vigent. Els terrenys continuarien classificats com
a sòl no urbanitzable (alternativa 0).
Alternativa 2: classificar com a sòl urbanitzable els terrenys de l’extrem sud-est del carrer e
la Noguera i de l’est de la zona esportiva.
Alternativa 3: classificar com a sòl urbanitzable els terrenys de l’extrem nord del carrer del
nord.

Alternativa escollida en l’ISAP:
L’alternativa finalment escollida és la 2. L’ISAP indica que els terrenys afectats per l’alternativa 3
tenen més valor ambiental que els afectats per l’alternativa 2 i per això l’ISAP es decanta per
aquesta alternativa.
L’ISAP ha estat avaluat en el Document de Referència per tal que les consideracions preses en
el Document de referència es tinguin en consideració en la redacció del ISA, i posteriorment en la
formulació del Pla Parcial.

0.2.2. Document de Referència
El Document de Referència - expedient: U09/290 – OTAAll20100002, emès pels serveis
territorials a Lleida (OTAA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge, que fou signat el 24 de
maig de 2010 pel Tècnic Ramon Rebordosa i Poca i la seua cap, la Sra. Leticia Cortí Barberà; on
es fixen les condicions d’integració ambiental de la modificació número 25 de les normes
subsidiàries i es determina l’abast de l’ISA als efectes que determinen l’article 15 del Decret
305/2006 i l’article 20 de la Llei 6/2009 se’n desprèn que:






La documentació aportada ha estat:
 Document d’avanç de planejament.
 ISAP
La descripció de l’avanç de planejament es referent a la modificació que preveu
l’ampliació del sòl urbanitzable del nucli de Vallfogona de Balaguer en 20.540,21 m2.
La descripció de l’ISAP (veure apartat 0.2.1.)
La valoració ambiental de l’avanç de planejament, conclou que:
 Sostenibilitat global del model d’ordenació: la modificació de les NN.SS. que es
presenta és coherent amb les lògiques de compacitat i mobilitat sostenible.
 Cicle de l’aigua: s’hi troben consideracions, tant en abastament com sanejament
d’aigües.
• Abastament:
1. Si en l’anàlisi de la capacitat d’abastament de l’ISA posi de manifest
problemàtiques en l’abastament caldrà definir les alternatives viable.
2. Cal incorporar en les normes urbanístiques de la modificació la
determinació següent “tant si el sòl és urbanitzable com si és sòl urbà
no consolidat, les despeses relatives al finançament de les noves
infraestructures d’abastament (o l’ampliació de les existents)
corresponen als propietàries afectats per la nova actuació”
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•



Sanejament
3. El pla parcial que desenvolupa l’àmbit de la modificació ha d’assumir
com a cost d’urbanització els costos d’inversió proporcionals a totes
les infraestructures del sistema públic de sanejament a utilitzar. En
cas de no ser viable la connexió al sistema de sanejament públic, el
planejament haurà de preveure sistemes depuratius propis i haurà de
fer la reserva de sòl i economia corresponent.
4. La normativa urbanística de la modificació haurà de contemplar de
manera explícita les següents determinacions, referents al
planejament derivat:
 Necessitat que la nova xarxa de sanejament sigui
separativa: residuals i pluvials.
 Necessitat d’assegurar una correcta gestió de les aigües
residuals, ja sigui mitjançant EDAR pública o un sistema
depuratiu propi.
 Necessitat que els promotors assumeixin els costos
derivats del sanejament. Avaluació de la possibilitat
d’engegar convenir de sanejament en els termes establerts
en el PSARU.
 Les aigües residuals industrials haurien de preveure una
depuració pròpia i independent de les domestiques.
Contaminació acústica, contaminació lluminosa i ecoeficiència en la
urbanització: S’hi troben consideracions.
• Contaminació acústica
5. El text normatiu de la modificació ha d’assegurar pels edificis d’ús
residencial els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona
de sensibilitat acústica alta A4.
• Contaminació lluminosa
7. El pla parcial que desenvolupi el sector s’haurà d’ajustar als límits
que estableix el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, en el cas de les
zones E3.
 Tipus de làmpades: preferentment de vapor de sodi d’alta o
baixa pressió.
 Percentatge màxim de flux a l’hemisferi superior instal·lat
d’un pàmpol d’un llum: 15% vespre i nit.
 Enllumenament pertorbador màxim en il·luminació exterior
de tipus viari: 15%.
 Il·luminació màxima en superfícies verticals, expressades
en lux: 10 vespre, 5 nit.
 Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles
i pas de vianants, expressades en lux.
 Intensitat lluminosa màxima en direcció a zones E1, en
(Kcd) 100 vespre, 1 nit.
 Luminància màxima, en cd.m-2.
• Ecoeficiència en la urbanització
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7. Els projectes d’edificació hauran de complir amb l’establert en el
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
8. El pla parcial que desenvolupi l’àmbit de la modificació haurà de
preveure l’ús d’espècies vegetals adaptades a les condicions
climàtiques de la zona en el disseny dels espais lliures previstos.
9. Es recomana la utilització de paviments permeables dins de l’àmbit
del pla parcial a fi de minimitzar els efectes derivats de l’augment de
la superfície impermeabilitzada.
 Gestió de residus: S’hi troben consideracions.
10. D’acord amb el text refós de la Llei de residus: “els instruments
d’ordenació del territori i de planejament urbanístic han d’incloure la
gestió dels residus que s’originen en l’àmbit territorial respectiu i
establir-ne les prescripcions pertinents, d’acord amb la naturalesa de
l’instrument de planejament de què es tracti i les determinacions
d’aquesta llei. A aquests efectes, el planejament general ha de
contenir les determinacions corresponents dins el sistema
d’equipaments o de serveis tècnics que estableixin les reserves de
sòl necessàries per a l’execució de les instal·lacions de residus
previstes, d’acord amb la legislació vigent.
11. El pla parcial que desenvolupi l’àmbit de la modificació haurà
d’incorporar la previsió explícita dels espais públics i privats
necessaris per poder gestionar correctament la recollida dels residus
municipals prevista.
La determinació del nivell de detall de l’ISA, conclou que:
 S’ha d’incorporar en l’apartat “Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa
d’ordenació proposada” la informació següent:
• Anàlisi de la suficiència de recurs i de la xarxa d’abastament en alta actual
del municipi per afrontar les futures demandes d’aigua, derivades del
desenvolupament del planejament. Aquesta anàlisi haurà de recollir:
1. Descripció gràfica – escrita de la xarxa d’abastament en alta actual
(incloent concessió d’aigües).
2. Determinació de les necessitats d’aigua per al desenvolupament del
POUM.
3. Justificació de la disponibilitat de recursos hídrics per satisfer les
futures demandes dels creixements urbanístics i del grau de
suficiència de l’actual infraestructura en alta. Cal incloure el balanç
d’aigua (aportacions internes + reutilització + aportacions externes =
consum total + pèrdues xarxa), amb els consums anuals actuals i els
previstos i justificar la capacitat de subministrament mitjançant un
certificat/informe de l’ens subministrador.
• Anàlisi del sistema de sanejament previst, amb la informació següent:
4. Anàlisi de la infraestructura actual (justificació del grau de suficiència
d’aquesta envers el nou creixement planificat, producció prevista i
qualitat de les aigües residuals) i de les previsions d’actuació.
5. Determinació de la quantitat i la tipologia de les aigües residuals que
es generaran (pluvials, residuals domèstiques i residuals industrial)
degut al desenvolupament del planejament. Avaluació de la
12
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0.3.

producció d’aigües residuals derivades del creixement previst, en
quantitat (m3/dia, m3/any) i en qualitat.
6. Definició de com es resoldrà la depuració d’aquestes aigües, i de
com i on es retornaran al medi. Cal justificar que el retorn de les
pluvials no originarà afeccions a tercers.
• Justificació de la compatibilitat dels creixements urbanístics amb l’establert a
l’article 6 i a les disposicions primera i segona del Decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
7. En cas que per demostrar la compatibilitat, sigui necessari redactar
un estudi d’inundabilitat de detall, se seguirà l’establert a la “Guia
tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”.
L’ISA també haurà d’incloure un annex o una taula en la quan l’indiqui com s’han
incorporat en el text normatiu i en els plànols d’ordenació les determinacions de
l’apartat de la valoració ambiental de l’avanç de planejament d’aquest Document de
Referència.

METODOLOGIA UTILITZADA

Per al desenvolupament del ISAP es van utilitzar els apartats I i II de la “Guia per a l’elaboració de
l’Informe de sostenibilitat ambiental dels plans parcials urbanístics”, on s’enumeraven i
desplegaven sistemàticament els continguts d’aquest document amb indicacions de caràcter
metodològic i instrumental sobre cada un dels seus apartats, els apartats I i II corresponen a:
I. Determinació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament.
II. Ordenació global del sector. Descripció i avaluació d’alternatives.
A més a més dels apartats I i II desenvolupats en l’ISA preliminar, s’adjunten a aquest document
els apartats III, IV, V, VI i VII de la “Guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental
dels plans parcials urbanístics”; que fan referència a:
III. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa adoptada.
IV. Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient.
V. Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts.
VI. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
VII. Síntesi.
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Fig. 2. Estructura
E
de l’Informe de Sostenibilitat Ambie
etnal (ISA)
És
É importan
nt remarcar el caràcterr no normattiu d’aques
sta Guia. La
a seva finallitat és instrrumental i
per bé que
orientativa,
o
e marquen uns nivells de definició ambienta
al que el plaanejament hauria de
te
endir a asso
olir. En definitiva, és un
n instrumen
nt per abord
dar qüestion
ns clau de l’’avaluació com:
c









L’ord
denació pla
antejada res
specta en la mesura possible le
es caracterrístiques i els
e valors
ambientals pree
existents en
n el sector i en el seu entorn?
e
El grrau d’eficièn
ncia energètica del nou
u teixit urbanitzable pott estimar-see com a sufficient?
L’ord
denació plan
ntejada limita prou la in
ncidència dels usos de
el sòl en el ccanvi climàttic?
Minim
mitza la con
ntaminació acústica, lu
umínica i ele
ectromagnè
ètica derivadda del pla?
És ccongruent amb els recu
ursos hídriccs existents
s? Fomenta
a suficientm
ment l’estalvi d’aigua?
Reso
ol adequada
ament el tra
actament de
e les aigües
s residuals generades?
g
?
Fomenta de form
ma adient la
a sostenibil itat en la co
onstrucció?
Incorrpora suficientment crriteris de bio
odiversitat i de conne
ectivitat ecoològica en el
e disseny
del ssistema d’esspais lliures
s i en el tracctament de la vegetació
ó?
Esde
evé un marcc apropiat per
p a la gen eració d’un paisatge urbà de quallitat?

D’altra
D
band
da, tot i que
e el contingu
ut de l’ISA ccomporta uns
u determinats enfocaaments mettodològics
com
c
a base
e del procéss d’avaluaciió dels plan
ns, el desen
nvolupamen
nt d’aquest ha estat am
mpliat per
’a
altres mètod
des i instrum
ments d’ava
aluació (mè
ètode qualita
atiu METRO
ODI...).
La
L informació que es dona en aqu
uest ISA s’h
ha aconsegu
uit gràcies a la documeentació disp
ponible en
el
e ISAP, less NN.SS. de
el TM de Vallfogona
V
d
de Balaguer, aprovade
es el 30 d’aabril de 199
96 , el Pla
parcial
p
Urba
anístic S.A
A.U. del Nu
ucli Vallfog
gona de Ba
alaguer de 4 de dessembre de 2006, la
re
ealització d
del corresponent treba
all de cam p en les alternatives
a
proposadees per a l’o
ordenació,
ta
ambé s’han
n utilitzat le
es bases de
e dades de
e la Genera
alitat de Ca
atalunya peel que fa a afeccions
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Fig. 3. E
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e l’informe ambiental
a
d
d’un PPU
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1.

DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN EL SECTOR
DE PLANEJAMENT

Aquest apartat inicial de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) és essencial, no sols per fer
possible una avaluació solvent i completa de l’ordenació plantejada pel PPU, sinó també per
integrar des del primer moment els condicionants ambientals en el procés d’elaboració, requisit
indispensable per assolir un planejament ambientalment adequat.
És tracta d’un diagnòstic ambiental del sector centrat en la determinació d’aquells aspectes
rellevants i significatius que haurà d’atendre el pla. Amb unes conclusions precises i esglaonades
segons la seva importància relativa. Adoptant una aproximació pluriescalar que considera també
l’entorn municipal.
Els diversos requeriments ambientals detectats donen lloc, finalment, a un conjunt d’objectius i
criteris que consideren tots aquells àmbits i dimensions mediambientals en què el planejament
pot repercutir, per tal d’orientar tot el procés de presa de decisions que comporta la formulació del
PPU i, alhora, esdevenir la base de la seva avaluació final (vegeu el paràgraf 1.3.).
En el cas que ens ocupa es desenvolupa una figura de planejament general que no ha estat
objecte d’avaluació ambiental, i es determinen tots el valors, les vulnerabilitats, els riscs, els
impactes, els dèficits, i altres aspectes de caràcter ambiental (inclosos els referents a la
disponibilitat i qualitat dels recursos naturals renovables i no renovables requerits per a l’aplicació
del pla), considerats com a rellevants a nivell municipal, sobre els quals hi pugui incidir el PPU. En
aquest sentit, s’ha definit, de forma esquemàtica, el perfil ambiental del municipi en relació al
planejament per tal de facilitar una avaluació final del pla suficientment contextualitzada.
S’adjunten plànols de síntesi sobre escales gràfiques grans que permeten una visió de conjunt, en
el ben entès que la documentació informativa del PPU ha de contenir la cartografia més general i
a escales més detallades. Entre aquests plànols i mapes de síntesi (plànols i annex 1 d’aquesta
ISA) hi figuren:
•

Àrees vulnerables per existència de riscs naturals (geològics, allaus, inundabilitat,
incendis forestals, etc.), tecnològics o per altres motius (vulnerables als nitrats,
erosionables, etc.).

•

Impactes rellevants (àrees denudades; zones afectades per contaminació de les aigües,
dels sòls, de l’aire, acústica, lumínica, electromagnètica, etc; aqüífers protegits;
fragmentacions i barreres, impactes paisatgístics, etc.).

•

Àrees i elements d’interès ambiental i/o cultural objecte de protecció prèvia d’acord
amb la legislació ambiental (PEIN, Natura 2000, zones humides inventariades, plans
especials de protecció del medi natural i del paisatge; béns culturals d’interès nacional,
comarcal o local, arbres i arbredes d’interès nacional, comarcal o local, etc.).

•

Àrees i elements objecte de protecció prèvia d’acord amb el planejament territorial i
urbanístic.
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1.1.

•

Altre
es àrees i elements susceptible
s
es de prote
ecció pels
s seus vallors ambie
entals i/o
cultu
urals (zone
es d’interès
s geològic i paleonto
ològic; hàb
bitats repreesentatius, singulars,
fràgils o d’espè
ècies d’interès especia
al; àmbits d’interès pe
er a la connnectivitat ecològica;
e
curso
os hídrics i zones de protecció
p
h idrològica i forestal; zo
ones costanneres; espa
ais agraris
d’inte
erès ambie
ental o pais
satgístic; ele
ements i bé
éns d’interè
ès cultural o paisatgís
stic; xarxa
viària
a rural i cam
mins ramade
ers; etc.

•

Unita
ats ambienttalment i/o paisatgística
p
ament homogènies.

DESCRIPCIÓ DELS
D
ASP
PECTES A MBIENTAL
LMENT RE
ELLEVANTS
S ACTUAL
LS I DEL
SEU ENTORN

Es
E descriuen els aspecctes i eleme
ents ambien
ntalment rellevants de la situació aactual del sector i del
seu
s
entorn, d’acord amb
a
l’Inform
me de sosttenibilitat ambiental
a
del
d pla d’orrdenació urbanística
municipal
m
qu
ue es desen
nvolupa, i dels estudis addicionals
s i consultes
s efectuadees.

1.1.1. Aspe
ectes hidro
ogeològics
s
1.1.1.1. Situ
uació hidro
ogeològica
a
La situ
uació hidrog
geològica de
d la zona o
on es troba
aran els àm
mbits que s’’estudien re
especte el
planejament urba
anístic, i se
egons el M
Mapa d’àree
es hidrogeo
ològiques dde Cataluny
ya, queda
ubicad
da dins la zo
ona inclosa
a dins el Se ctor Segon (dels secto
ors hidrològgics de Cata
alunya) en
la Con
nca hidrogrà
àfica del Se
egre. (Annexx 1- Mapes i informació
ó mediambiiental).
1.1.1.2. Tip
pus d’aqüífe
er segons el medi lito
ològic
Segon
ns el medi litològic, el tipus d’aq üífer de la zona és D.1.,
D
el quee indiquen àrees
à
poc
perme
eables amb
b aqüífers locals de p
predomini margo-argillós. No obbstant, al sud i oest
d’aque
esta zona s’hi
s troben zones
z
amb aqüífers de
el tipus A1 i A2 que sóón del tipus
s porós no
consolidat, en terrrasses, con
ns i dipòsitss antics els A2
A i dipòsits
s al·luvial e ls A1.
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F 4. Tipus
Fig.
s d’aqüíferss segons el medi litològ
gic
1.1.1.3. Pottencialitat d’aqüífers
d
contamina
ats
La zo
ona que s’e
estudia es troba dinss d’una franja catalog
gada en quuant a con
ntaminació
d’aqüíífers dins d’una zona de
d potenciall afecció pe
er adobs agrícoles en ààrees de reg
gadiu que
indiquen principalment la contaminació per nitrats. A més a més
m a uns 16650/1700 m lineals a
l’oest d’on finalittzen les zo
ones a amp
pliar s’hi trroba el Riu
u Segre, caatalogat com a curs
superfficial amb un
u índex de
d contamin
nació eleva
at: contamin
nació potenncial dels respectius
r
al·luvia
als i aqüíferrs connecta
ats (Riu Seg
gre).
Aquessta Zona va
a ser decla
arada zona vulnerable per contam
minació de nitrats en el Decret
283/19
998, de 21 d’octubre, s’han dessignat les zones
z
vulne
erables de l’àmbit terrritorial de
Catalu
unya en aplicació del que disposa la Directiva
a 91/976/CE
EE, de 12 dde desembrre, relativa
a la p
protecció de
d les aigü
ües contra la contam
minació pro
oduïda per nitrats utilitzats en
l’agricu
ultura.
1.1.1.4. Cla
assificació hidrogeolò
ògica
L’àrea
a hidrogeolò
ògica de le
es formacio
ons geològiiques de la
a zona on s’ubica l’in
nforme és
segons el mapa d’àrees hid
drogeològiq
ques de Ca
atalunya 1:2
250.000 dell Servei Ge
eològic de
Catalu
unya, l’àrea de l'oligocè
è detrític de
e Lleida (Àre
ea 206-A20 que abastaa des de la noguera i
fins a l’acabamen
nt del Riu Segre,
S
amb braços que
e surten des
s del riu). D
Dins d’aques
sta àrea A
(aqüífe
ers en form
macions de graves, sorrres i argiles) s’han considerats 2 unitats de les quals
ens interessa en aquest info
orme, la sub
bunitat A20 (aqüífers en
e formacioons de grave
es, sorres
i argiles: dipòsits quatern
naris indife
erenciats) i la E12 (aqüífers en forma
acions de
conglo
omerats, gre
esos i marg
gues: dipòsiits detrítics oligocens argilosos.
a

Fig. 5.. Mapa hidro
ogeològic de
d Catalunyya - Servei Geològic
G
de
e Catalunyaa.
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1.1.1.5. Con
ndicions hidràuliques
s
Segon
ns Mapa Condicions hidràuliques
h
s dels aqüíífers princip
pals – extreet del Map
pa d’àrees
hidrog
geològiquess de Catalun
nya del Serrvei Geològ
gic de Catallunya, s’exttrau que la zona que
estudiem no pressenta descà
àrrega d’aq
qüífers tot i que es trob
ba prop d’uuna zona (a
al sud-est)
que prresenta aqü
üífers o con
nfinats en rrègim de de
escàrrega principal,
p
quue podrien influir en
l’aqüíffer lineal connectat al Riu
R Segre.
1.1.1.6. Sis
stema de drrenatge
Pel qu
ue fa al siste
ema de drenatge, els d
dos àmbits que
q s’estud
dien es trobeen ubicats en
e
una zo
ona amb escorriment
e
superficiall directe > 80% del to
otal, en unna regió de
e conques
sedimentaries mioceno-olig
m
gocenes (n
no totes), segons la Història N
Natural dells Països
Catala
ans de l’encciclopèdia Catalana.
C
Al trob
bar-se situa
ats en una zona d’alt escorrimen
nt superficia
al (80%), caal tenir en compte
c
el
Riu Se
egre (tot i que es troba
a massa allu
unyat com per
p a ser afe
ectat, 1700 m). A la no
ostra zona
la natu
uralesa gra
avo-llimosa del sòl, am
mb baixa ca
apacitat de camp, no ppermet rete
enir aigua,
perme
eten que grran part d’a
aquesta ess perdi per drenatge, sempre i qque si s’esttableix un
règim percolant, es
e donarien
n fenòmenss de drenatg
ge superficiial, que en qualsevol cas,
c
degut
a la e
existència de
d llits fluvia
als a la zon
na podrien resultar affectats. Pell que fa al Canal de
Balagu
uer ubicat a 1320 m al
a nord-oestt dels àmbiits estudiats
s impermeaabilitat, es fa
f gairebé
impossible la sevva afecció via drenatge
e superficial.
Els an
nàlisis de le
es aigües su
ubterrànies més prope
eres a la zo
ona de l'expplotació es troben en
l'annexx 1 de l’info
orme (Annex 1 – Mape
es i informac
ció mediam
mbiental) i ssón els dels
s punts de
contro
ol situat a: Balaguer
B
i Térmens
T
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Fig. 6. Distribució de les zones de naturalesa drenant o absorbent a Catalunya. Requadre,
Zona en groc, conca sedimentaria mioceno-oligocens, característica de zona
majoritàriament drenat.
1.1.1.7. Qualitat d’aigües de la zona
Aigües superficials
El punt de mostreig de la xarxa de control d'aigües superficials més proper a la zona
d’afectació de l’activitat de la finca i que es realitzin analítiques en l’actualitat es troba a 4,2
Km al nord-oest de la zona estudiada i és el punt:
Riu: Riu Segre
Conca: Segre
Municipi: Balaguer
Trobem un altre punt de control a aproximadament a 5,7 Km al sud-oest de la zona d’estudi:
Riu: Riu Sió
Conca: Segre
Municipi: Balaguer
Les analítiques de les aigües superficials del punt es troben al web del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Aigües subterrànies
Les aigües subterrànies són un medi especialment vulnerable als contaminants, i tot i que
presenten una elevada inèrcia als canvis de qualitat i que la propagació dels fenòmens de
contaminació és amortida, retardada i lenta, una vegada produïts els efectes són difícilment
reversibles. Aquest fet es pot veure agreujat per un desenvolupament dels àmbits que es
proposen de manera inadequada. Per això, les aigües subterrànies són objecte d’especial
protecció.
Com a les aigües superficials, els objectius de qualitat de les aigües subterrànies es fixen
segons els usos, d’acord amb el Reglament de l'Administració Pública de l'Aigua i de la
Planificació Hidrològica (títol II, capítol V, art. 24). Per a les aigües subterrànies mentre no hi
hagi limitació d'ús, els controls de qualitat es fan atenent a l'ús més restrictiu, és a dir el
consum humà, segons disposa el Reglament Tècnicosanitari que s’haurà d’adaptar a la
Directiva comunitària 98/83/CE d’aigües per al consum humà.
L’estudi de les aigües subterrànies es fa per unitats hidrogeològiques i els resultats obtinguts
s’estableixen en xarxes de qualitat d'aigües subterrànies.
En la Xarxa bàsica, s’estableix la composició fisicoquímica de l'aigua derivada de la
interacció aigua-medi, i els fenòmens de contaminació difosa, entenent aquesta com la no
atribuïble a fonts concretes. Les contaminacions per nitrats, per salinitat, per pesticides són
exemples clars de contaminació difusa.
A totes les subxarxes de la xarxa bàsica s’analitzen els paràmetres generals: conductivitat,
pH, duresa, TOC, els anions i cations majoritaris (Ca, Mg, Na, K, HCO3,SO4,Cl), compostos
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nitrogenats (NO3, NH4i NO2) i els metalls Fe i Mn. A més s’han analitzat els organoclorats
volàtils, dissolvents industrials, dioxans i altres metalls en cas d'estimar-se convenient.
El punt de mostreig de la xarxa de control d'aigües subterrànies més proper a la zona
d’afectació de l’activitat de finca estudiada, es troben a més de 3 Km de distància, essent el
més proper:
1. Punt 1 de control de qualitat d’aigües subterrànies (a uns 3,1 Km al nord-oest).
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
Veure annex 1.
Les dades de les analítiques d'aquests punts de mostreig figuren a la web del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, al igual que mitjanes anuals de les unitats
hidrogeològiques.
1.1.1.8. Precipitacions mitjanes anuals
Pel que fa a les precipitacions i segon l'índex d'humitat de Thornthwaite està catalogat com a
semiàrid (de -20 a -40), amb una precipitació mitjana anual d’uns 450 mm.
Les dades de precipitació total acumulada durant l’any 2003, enregistrades a l’estació
meteorològica de Vallfogona de Balaguer va ser de 526,7 mm. Dades a l’Annex 1- Estació
meteorològica de Vallfogona de Balaguer.

Fig. 7. Precipitació mitjana anual (isohietes modificades del Marc per al Pla
d’aigües de Catalunya, 1981)
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1.1.3. Factors hidrològics
Existeix un curs superficial important, Riu el Segre, que es troba a uns 1700 m lineals al nordoest dels àmbits que s’estudien. A mes a més en aquesta zona trobem l’Aiguabarreig SegreNoguera Pallaresa, Codi: ES5130014, zona catalogada com a Xarxa Natura 2000, ZEPA i Zona
Humida. Com a segona conducció important d’aigua és el barranc de el Mòdol que es troba
canalitzat a uns 245 m lineals en direcció sud de l’àmbit 1.
Pel que fa al sistema de reg la xarxa de regadiu hi inclou el Canal de Balaguer a uns 1320 m al
nord-oest de l’àmbit 2 com a més important de la zona i com a més proper trobem el Reguer de
Vallfogona que es troba a uns 715 m lineals en direcció sud-est de l’àmbit 1 que s’estudia.
Com a punts importants de control de les aigües superficials trobem:
• 2 Punts de Control a Balaguer
Riu: Riu Segre
Municipi: Balaguer
Codi Xarxa actual: SE060E207
Objectiu de qualitat: C2
Tipus de xarxa: Vigilància
Codi Xarxa actual: E096
Tipus de xarxa: CHE

1.1.4. Factors climatològics
El clima de la zona és Semiàrid amb força tendència continental. Les temperatures mitjanes
anuals ronden per sobre dels 13-14ºC, amb una gran amplitud tèrmica: hiverns freds, amb boires
freqüents i estius calorosos. Tot plegat faria que l’aridesa fos notable i el paisatge empobrit sinó
fos per la presència tan propera del riu Segre i el Canal de Balaguer, que permet un paisatge
agrícola de regadiu.

Fig. 10. Mapes de temperatura i humitat
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La zona s’ubica dins d’una conca sedimentaria mioceno-oligocena.
Aquesta àrea de terreny és de regadiu, comptant amb una xarxa de reg molt important
subministrada pel Canal de Balaguer. Els conreus predominants són el blat, blat de moro, alfals,
alguns fruiters i pollancres.
Dèficit hídric
Els índex de pluviometria anual són molt baixos, amb una precipitació anual mitjana d’uns
450 mm i els índex d'evapotranspiració de la zona (segons Thornthwaite) es situen entre
712-855 mm.
Degut al tipus de clima i al dèficit hídric de la zona, es poden donar pluges irregulars, de
manera que en un temps més o menys curt es poden descarregar volums importants
d’aigua.

1.1.5. Flora i vegetació
La zona objecte d’aquest informe pertany a la Depressió Central catalana (territori sicòric) i la
seva altura sobre el nivell del mar fan que la zona s’englobi dins el territori de la terra baixa
mediterrània. Aquestes característiques del terreny fan que ens situem en el país de les
carrasques o alzinars continentals (Quercetum rotundifoliae).
La forta pressió humana que ha sofert aquesta zona de la comarca de La Noguera ha comportat
la substitució de la vegetació natural en pro de noves superfícies de conreu en molt indrets. La
posta en reg de la zona on s’ubicaran els nous àmbits, es va realitzar anys enrere gràcies al
Reguer de Vallfogona de Balaguer que discorre al sud de l’àmbit 1 i el Canal de Balaguer que
discorre a l’oest del municipi, va afavorir la creació de grans superfícies de conreu fins al punt
que actualment es troben pocs retalls importants de vegetació natural, quedant relegats als
marges dels camps de conreu on constitueixen comunitats ruredals i a les zones més abruptes
on forma comunitats de mates o gramínies en els vessants més assolellats.
La zona que envolta els àmbits d’estudi, es troba en una zona de terres amb dominància
d'espais plans i d’intensa dedicació agrícola, amb un 95% de conreus intensiu (guaret de llavor)
de regadiu i un 3% de conreus herbacis de secà, i el 2 % restant entre Coníferes, pomeres i
matollar.
La zona de l’àmbit 1 (C/ de la Noguera) es troba catalogada com:
•

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

I envoltada per (veure annex 1 – usos del sòl):
•
•
•

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
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Als voltants de la zona estudiada trobem que:
•

Els conreus són majoritàriament conreus herbacis de regadiu (en la seva majoria).
Ens trobem en una zona bàsicament conreable, als conreus de cereals es donen les
comunitats arvenses dites segetals o dels sembrats (Secalion mediterraneum) formades
per moltes plantes d’origen oriental; algunes produeixen granes que s’assemblen molt a
la del blat, la qual cosa fa difícil de destriar-les, i d’altres les fan molt petites i contaminen
fàcilment les llavors destinades a la sembra. En els llocs més secs prospera la comunitat
de ballarida i rosella morada (Roemerio-Hypecoetum) que alegren la monotonia dels
sembrats.
Les diferents espècies que dominen la comunitat són:
La Rosella (Papaver rhoeas)
Les Llunetes (Biscutella auriculata)
Les Raboses (Galium spurium)
Els Esperons de gat (Lithospermum arvense)
El Matablat (Iberis amara)

•

Els gramenets apareixen en alguns vessants fortament assolellats on el carrascar i la
brolla no s'hi poden desenvolupar o hi han estat desplaçats. Aquestes comunitats
vegetals es caracteritzen per la dominància d'alguna espècie de gramínia sobre altres
espècies florístiques. Concretament, a la zona estudiada, se'n localitzen dues: el llistonar
típic (prats secs dominats per Brachypodium retusum) i l'espartar d'albardí (Lygeum
spartum), espècies molt resistents a les condicions d’aridesa de la zona.
La vegetació ruderal lligada a la immediatesa de camins, solars... es concreta en les
comunitats de margall (Hordeion leporini) si hi ha prou humitat, sinó trobem domini de la
botja pudent i el siscall, meitat bosquina meitat herbassar Peganetum harmale que es
més aviat un herbassar i Artemisietum Herba-albae, una timoneda molt típica de la zona.

•

La brolla i les bosquines. Són aquestes les dues comunitats més ben representades
dins la zona d'estudi, a banda dels conreus de regadiu.
Les bosquines corresponen a garrigues on el garric és l'espècie més ben representada i
sol acompanyar-se per l'arçot i el llentiscle. És la comunitat immediatament anterior al
carrascar i sol aparèixer quan aquest és alterat o en aquells indrets on les
característiques del sòl no permeten el desenvolupament de les carrasques. Solament
se'n localitza alguna massa dominada en la seva totalitat pel pi blanc.
Quan l'afecció sobre el carrascar és suficientment important la comunitat que ocupa el
terreny és la timoneda nitrohalòfila (Salso-Artemisietum herba-albae), comunitat
constituïda per espècies resistents tant a les condicions d’aridesa com a les condicions
més o menys salines del sòl. Certament, aquesta és la comunitat més àmpliament
representada pels vessants de les rodalies. Està representada per la brolla calcícola de
romaní amb foixarda i bufalaga, típica de la terra baixa. És en aquesta comunitat on
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apareixen els pins blancs que representen l'estrat arbori i que sovint formen masses força
denses que constitueixen veritables boscs. És en aquestes condicions que la brolla
queda a l'ombra i llavors poden començar a germinar les llavors de les carrasques, que a
diferència de les dels pins necessiten de l'ombra per iniciar el procés de germinació.
La comunitat que més bé representa la vegetació típica de la zona (anomenada de
matoll) es de Domini de Carrascars o Alzina continental (Quercetum rotundifoliae),
trobem una vegetació esclerofil.la, perennifòlia i híbridament molt conservadora on
dominen les brolles de romaní i maleïda amb esteperola (Genisto- Cistetum clusii) o amb
Sanadella (Euphobio-Stipetum Junceae), s'hi troben 4 espècies dominants, Romaní,
Maleïda, Esteperola i la Ginesta biflora, les quals formen masses més o menys denses.
També s'hi troben les timonedes d'heliantem esquamós i trincola (Helianthemetum
squamati) i les comunitats halòfiles, capaces de viure en presència de clorurs (on
s'acumulen les sals que les aigües evaporades abandonen en el sòl), sota la forma de
petits salicornars herbacis (Suaedo-Salicornietum europaeae i Gypsophiletum ilerdensis)
•

Els boscs representen la formació clímax de la successió vegetal a la zona d'estudi,
tot i que
en alguns indrets les característiques del sòl solament permeten el
desenvolupament de la màquia i la garriga. Si no hagués estat per l’acció humana, la
major part de la zona estaria coberta per un carrascar continental però aquest gairebé no
existeixen en l’actualitat i en els pocs casos que s’observa està dominat pel pi blanc,
originari de repoblacions amb fins protectors efectuades per l’administració forestal anys
enrere i Populus sp (sobre tot en els marges del riu Segre). Destacar el Castell de la
Ràpita com a zona boscosa més pròxima, tot i que massa allunyada per a qualsevol
afectació.

Valors de conservació i protecció de la flora
Entre les comunitats localitzades dins un radi de 2 km a l'entorn de la zona es trobem dos de
protegides per la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, modificada per la Directiva 97/62/CE. Es tracta
de matollars halonitròfils (Pegano-Salsonetea) i d’herbassars higròfils aquests últims situats en
les vorades i marges del riu Segre que discorre pel nord-oest del casc urbà. Aquestes comunitats
gaudeixen d’un estat de conservació mitjà i els codis d’aquestes comunitats, segons la directiva
citada, corresponen a 1430 i 6430 i estan considerades com a no prioritàries.
La zona objecte d’aquest informe pertany al la regió bioclimàtica mediterrània dins la depressió
central catalana (territori sicòric) i la seva altitud sobre el nivell del mar l’engloba dins el territori
de la terra baixa mediterrània. Aquestes característiques del terreny fan que ens situem al país
dels carrascars o alzinars continentals (Quercetum rotundifoliae).
S’ha detectat l’existència a la zona de vàries espècie de flora que estan catalogades dins de la
normativa de protecció especifica aplicable.
Les principals espècies de flora protegides al municipi són:
· Cypripedium calceolus.
· Petrocoptis montsicciana.
· Dracocephalum austriacum.
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1.1.6. Fauna
El tipus de fauna que es pot localitzar en un indret donat està molt relacionada amb el tipus
d’hàbitat que els ofereix el medi. Per tant, en el cas d’aquest informe la fauna que podria veure’s
afectada per l’activitat estudiada, habitarà principalment els camps de conreu de regadiu, les
bosquines, els matollars halonitròfils i les pinedes de pi blanc, és de tipus mediterrani. Això vol dir
que molts dels seus representants estan especialitzats per viure i adaptar-se a les condicions
extremes dels estius secs i els hiverns molt freds.
Tot i la proximitat de la zona urbanitzada, en els vessants amb vegetació natural es pot observar
alguna espècie característica d’aquestes zones.
•

Els amfibis tot i localitzar-nos en una zona de forta aridesa es poden trobar ben
representats donada la proximitat del riu, canal i sèquies. La granota verda s’observa
fàcilment al costat de les masses d’aigua, mentre que el gripau comú i el gripau corredor
solen estar per la zona, generalment més allunyats dels cursos d’aigua, almenys durant
l’època no reproductora.

•

Els rèptils tenen un medi força adequat en la zona d’estudi donat que sovint requereixen
d’espais oberts i assolellats on hi puguin prendre el sol per escalfar la seva sang freda.
Així, doncs, es pot observar el sargantaner gros en aquells vessants amb vegetació no
gaire alta que aprofita per amagar-s’hi, el llangardaix ocel·lat que fa els seus caus en els
vessants no conreats i la sargantana ibèrica, que generalment es localitzarà al voltant
d’edificacions. La serp blanca és un ofici que també és present a la zona on exerceix,
juntament a rapinyaires i carnívors, un important paper de controlador de les poblacions
de rosegadors. La serp d’aigua es pot trobar en les basses i sèquies de reg. Per la nit, no
és rara l’observació d’algun dragonet agafat a les parets d’edificacions de la zona.

•

Els ocells són el grup de vertebrats més abundant de la zona i els que es poden veure a
la zona corresponen a espècies de caire estèpic i ruredal, acostumades a viure en
conreus, erms i sembrats. Tot i això, el regadiu de la zona fa que no hi siguin molt
abundants. La perdiu, la guatlla i la garsa solen localitzar-se en els sembrats de la zona,
al igual que diversos grups d’ocellets com els alàudids, els passeriformes, els fringíl·lids i
els sílvids. En vessants amb vegetació seminatural es pot observar el torlit i en arbres
aïllats es pot observar nius de picot verd i puput. Tampoc falten rapinyaires com l’aguilot,
l’àguila marcenca , el xoriguer, el mussol i l’òliba.

•

Entre els mamífers cal destacar la presència de conill, llebre i petits rosegadors que
generalment serveixen, junt a guatlles i perdius, d’aliment per rapinyaires i carnívors com
la guineu i la fagina que també es localitzen per la zona.

Valors de conservació i protecció de la fauna
De les espècies més pròximes a la zona d’estudi i per tant les que es podrien veure afectades
per l’afectació d’home, n’existeixen algunes de protegides per normativa aplicable.
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Les principals espècies de fauna protegides tot i que no són massa comuns al municipi
són:
Invertebrats:
· Callimorpha quadripunctaria
· Euphydryas aurinia
· Graellsia isabelae
· Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo)
· Escanyapolls o Cèrvol volant (Lucanus cervus).
Aus:
· Perdiu xerra (Perdix perdix)
· Picot negre (Dryocopus martius)
· Trencalòs (Gypaetus barbatus)
· Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus)
· Blauet (alcedo atthis)
· Àliga daurada (aquila chrysaetos)
· Agró roig (Ardea purpurea)
· Aufrany (Neophron percnopterus)
· Àliga marcenca(Circaetus gallicus)
· Arpella (Circus aeroginosus)
· Falcó (Falco peregrinus)
· Duc (Bubo bubo)
· Cotoliu (Lullula arborea)
· Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
· Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Mamífers:
· Rat penat del bosc (Barbastella barbastellus)
· Rat penat de la cova (Miniopterus schreibersii)
· Rat penat orellut mitjà (Myotis blythii)
· Rat penat de peus grans (Myotis capaccinii)
· Rat penat petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
· Rat penat d’orelles dentades (Myotis emarginatus)
· Rat penat orellut gran (Myotis myotis)
· Rat penat mediterrani de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinum)
· Llúdriga (Lutra lutra)
· Almesquera (Galemys pirenaicus).

1.1.7. Paisatge
Zona rural amb presència majoritària de camps de conreu herbacis sobre una zona elevada de
relleu regular i bastant planer (annex 1 – mapes i dades mediambientals). La zona es troba
situada en una zona gens visible des de la Carretera C-33 Carretera de Lleida a La Seu d’Urgell.,
ja que aquesta es troba una mica per sota de la cota estudiada i a l’altre extrem del casc urbà,
pel que no es permetrà la visibilitat des de la C-13.
L’àrea d’estudi forma part d’una zona de caràcter agrícola relacionada formalment amb la trama
urbana, si bé, per la seva proximitat amb la població. Aquest contacte amb el nucli urbà,
ocasiona un esvaïment de l’activitat agrícola, amb la presència de camps conreats amb poc
rendiment... Tanmateix, a la zona sud de l’àmbit 1, destaca la segregació per la nova delimitació
de la parcel·lació actual amb un camp que es troba actualment inactiu.
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La zona nord de l’àmbit 1 queda delimitada per la resta del nucli de població de Vallfogona de
Balaguer, al sud per la Carretera de Vallfogona de Balaguer als Arc, a l’est i oest pel nucli urbà
de Vallfogona de Balaguer per dos camins existents al casc urbà.
La zona nord, sud i oest de l’àmbit 2 queda delimitada per la resta per conreus herbacis de
regadiu i a l’est queda delimitat pel nucli de població Vallfogona de Balaguer.
Al nord-oest dels àmbits (a uns 1500 m) trobem un canvi en la vegetació arribant a la Segona
Marrada del Riu Segre, que presenta tota una àrea de bosc, un paisatge que canvia
completament, amb una vegetació i habitats típics de les zones de ribera, que transcorre pels
marges del riu Segre.
A nivell de l’ecologia del paisatge, cal destacar que en l’àmbit participen de dos tipus de conreus
i de paisatges: d’agrícola extensiu, amb parcel·les grans, i la trama petita de les zones d’horta.
Dins l’àmbit no hi ha elements connectors bàsics, com franges de bosc o corrents d’aigua. La
zona no es pot considerar com a zona connectora per la fauna, ja que representa un marge
d’una zona agrícola molt més extensa, patint l’efecte vora esmentat. Així doncs, a l’actualitat, la
zona d’estudi funciona principalment com a hàbitat, suposant un ecotò entre la zona agrícola i
l’àmbit urbà, representant una àrea important a nivell tròfic per la fauna més antropòfila.
Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida
Vallfogona de Balaguer s’emmarca en la unitat de paisatge Plana d’Urgell integrada en el catàleg
de les Terres de Lleida (Unitat 21) elaborat per l’Observatori del Paisatge. El 10 de setembre de
2008 s’aprovà definitivament el Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida, amb l’objectiu
d’inventariar aquells elements que configuren el paisatge de Ponent alhora que en destaca les
potencialitats i posa damunt la taula les seves problemàtiques i perills a què es troba sotmès,
establint també unes directrius de conservació. El Catàleg defineix 22 Unitats de Paisatge, les
quals volen catalogar la diversitat paisatgística de la zona de la plana de Lleida. El Catàleg conté
determinacions que hauran de ser incorporades pel planejament, concretament, pel PTPP,
aporta un conjunt d’objectius de qualitat i de propostes de criteris i accions orientades a la
protecció, gestió i ordenació del paisatge i els criteris i mesures identificats per a cada unitat
paisatgística. La unitat en la que s’emmarca Vallfogona de Balaguer és:
•

Unitat 9. Plana d’Urgell

Així, en la unitat de paisatge en qüestió s’hi defineixen una sèrie d’objectius de qualitat
un dels quals és directament aplicable a Vallfogona de Balaguer:
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1.1.8. Medi Socio-econòmic
El casc urbà de Vallfogona de Balaguer està situat al sud-est de la comarca de la Noguera i al
sud-est del municipi de Balaguer, província de Lleida, amb una superfície d’uns 27,3 Km2 i una
població d’uns 1.700 habitants, l’any 2009.
Les entitats de població que comprèn el municipi de Vallfogona de Balaguer són; el poble de
Vallfogona de Balaguer, el de la Ràpita i el nucli de l’Hostal Nou i la Codosa.
El terme de Vallfogona limita al nord amb la Sentiu de Sió; a l’oest amb Balaguer; al sud-oest
amb Térmens; al sud amb Bellvís; al sud-est amb Linyola i a l’est amb Bellcaire.
Els serveis amb els que compta el municipi de Vallfogona de Balaguer són dues escoles
d’ensenyament primari (Vallfogona i La Ràpita), una guarderia municipal, una escola de dansa,
un casal d’avis i una emissora municipal de ràdio. També existeix una Escola de Capacitació
Agrària, un Lloc de Socors de la Creu Roja i dues esglésies parroquials.
En relació a les comunicacions, en termes generals el municipi està ben comunicat; a l’oest, hi
passa la carretera comarcal C-13 de Lleida a Puigcerdà, que prop de la Ràpita enllaça amb la
comarcal 148 de Tàrrega a Tamarite de Litera. Aquesta carretera passa pel sud de la Ràpita i
creua el nucli de l’Hostal Nou, i a l’alçada de la Ràpita comença la variant de Tàrrega a Balaguer
(C-53), que travessa el terme de Vallfogona de Balaguer d’est a oest. Bastant paral·lel a la Ctra.
C-13 hi ha el traçat del ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur.
Pel que fa a la població, en els últims anys està experimentant una lleugera recuperació,
bàsicament per l’increment de la població immigrant.
Pel que fa al mercat de treball, segons dades recents, la població ocupada al municipi és d’unes
950 persones, la majoria dels treballadors són homes i es troben bàsicament en els sectors de
l’agricultura i els serveis (Font: Web de l’Institut d’estadística de Catalunya).
Pel que fa a l’habitatge, l’any 2006 hi havia al municipi al voltant de 550 habitatges, la gran
majoria dels quals són habitatges familiars principals convencionals (Font: Web de l’Institut
d’estadística de Catalunya).

1.1.9. Factors acústics i lluminosos
Pel que fa a la contaminació acústica per sorolls, es produiran en la fase de construcció i en la
fase posterior en presencia humana, diferenciant-se el tipus d’emissions. Durant la primera fase
es deu al soroll provocat per les obres i la maquinària, mentre que en la segona corresponen
majoritàriament a la presència humana, cotxes, camions, motocicletes…
La llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica regula la contaminació acústica
ambiental, i va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 12 de juny de 2002. Aquesta Llei
implica als diferents nivells de l’administració, de manera que a la Generalitat de Catalunya li
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correspon l’ordenació general; i els ajuntaments són els encarregats de fer actuacions en els
àmbits territorials respectius.
En aquest sentit els ajuntaments han d’elaborar els mapes de capacitat acústic del seu municipi,
on segons els nivells d’immissió dels emissors acústics que estiguin inclosos a les zones
urbanes, els nuclis de població, i si s’escau, les zones del medi natural, s’establiran els objectius
de qualitat que vulgui atorgar-se. En aquests mapes el territori es delimita en les zones següents;
ZONA
A

B

C

LAR

<60

<65

>70

Sensibilitat acústica

Alta

Moderada

Baixa

Taula 1; Delimitació de les zones de sensibilitat acústica segons la llei 16/2002
On es considera;
Zona A; aquella que compren els sectors del territori que requereixen una protecció alta
contra el soroll
Zona B; aquella que compren els sectors de territori que admeten un percepció mitjan del
soroll
Zona C; aquella que compren els sectors del territori que admeten una percepció elevada
del soroll
Per altra banda, i considerant les relacions de veïnatge en l’ambient exterior, la llei estableix uns
nivells d’immissió d’aplicació quan la contaminació acústica prové d’un o diversos emissors
acústics situats al medi exterior del centre receptor. Els valors límit d’immissió són d’aplicació a
tot el que faci nou a partir de l’entrada en vigor de la llei, l’11 d’octubre de 2002. A la vegada, els
valors d’atenció són els d’aplicació a tot d’existent abans de l’aplicació de la llei.
Valor límit d’immissió

Valor d’atenció

Lar, en dB(A)

Lar, en dB(A)

Zona de sensibilitat
Dia

Nit

Dia

Nit

A

60

50

65

60

B

65

55

68

63

C

70

60

75

70

Taula 2; Nivells d’immissió de soroll segons la llei 16/2002
En base a aquests mapes de capacitat acústica de cada municipi, els instruments de
planejament urbanístic han de tenir en compte les zones de sensibilitat acústica i les normes per
a les noves construccions a les zones de soroll.
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 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.
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Segons la cartografia que es cita anteriorment, l’àmbit d’estudi es troba 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
La contaminació lumínica es produirà 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.

1.1.10. Altres
A més dels aspectes i elements mediambientals estudiats fins ara, en l’annex 1 de Mapes i
informació mediambiental de la zona s’han estudiat altres elements que ajuden a definir el medi
ambient de la zona, per tal de poder avaluar si pot ésser afectat i/o condicionat el mediambient.
Els nuclis objecte d’estudi es troben al municipi Vallfogona de Balaguer. Part del municipi està
considerat dins dels següents instruments de planificació:












espais naturals de protecció especial
forests gestionades pel Departament de Mediambient
zones xarxa natura 2000 (LIC + ZEPA)
plans especials d’interès natural (PEIN)
mapa de perill bàsic d’incendis forestals
perímetres de protecció prioritària
patrimoni geològic – espais d’interès geològic
plans de recuperació d’aus
zones humides
activitats extractives de domini públic hidràulic
Habitats d’interès comunitari

Els elements remarcats en negreta ens indiquen la presència a la zona a menys de 2 km de
distància, veure annex 1.
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1.2. OBJECTIUS I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

La major part d’aquests objectius, directrius i obligacions jurídiques ja han estat implícitament
recollides en el paràgraf anterior, on s’han considerat les disposicions de la legislació ambiental
catalana i els seus instruments d’aplicació, els quals normalment es troben adaptats a les
directives comunitàries que, a la seva vegada, són conseqüència de les estratègies i directives
del Parlament europeu i del Consell.
No existeix una estratègia global de sostenibilitat per al conjunt del territori de Catalunya, però sí
programes de caràcter sectorial i una legislació ambiental exhaustiva, així com diversos
instruments de planificació ambiental aprovats i d’altres de planejament territorial i urbanístic amb
importants continguts ambientals, la major part en procés de tramitació.
Tanmateix, com a objectiu general que ha d’orientar tots els plans urbanístics figura el del
desenvolupament urbanístic sostenible que té com a referències legislatives bàsiques els
articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (text refós: DL 1/2005, de 26 de juliol, en
endavant LLUC) i l’article 3 del seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
Els criteris ambientals estudiats són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Model d’ocupació i ordenació del sòl
Cicle de l’aigua
Ambient atmosfèric
Gestió de residus i gestió de materials
Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
Paisatge
Altres

La resta d’objectius (A-G) que es proposen en funció dels criteris ambientals estudiats són:
A. Model d’ocupació i ordenació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús,
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants
ambientals existents.
B. Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment eficient.
C. Ambient atmosfèric (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i
el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies
contaminants.
D. Ambient atmosfèric (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i
electromagnètica.
E. Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el
cas, facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament. Gestió de
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materials: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi
ambient en general.
F. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general:
considerar la
biodiversitat urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural.
G. Paisatge: Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la
qualitat.
Aquest objectius s’han proposat en funció de les pautes generals que han d’orientar la
planificació dels models d’ocupació del sòl són les següents:
1.

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, prioritzant la rehabilitació d’àrees interiors sobre
l’extensió, sens perjudici de l’ocupació racional dels espais intersticials.

2.

Adopció de densitats raonablement altes. Les tipologies urbanes de densitats edificatòries
baixes impliquen alt consum de recursos, major manteniment i no afavoreixen la cohesió
social. Cal adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió,
permetin tipologies urbanes més eficients i evitin la segregació de col·lectius i comunitats.

3.

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

4.

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.

5.

Ús eficient i reutilització del sòl i altres recursos naturals. Cal fomentar el model que comporti
un menor consum de sòl 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
impulsant la implantació d’energies renovables. En relació a l’aigua és important protegir els
espais de recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació hidrològica i la
planificació d’usos.

6.

Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació. La reducció de les diverses
formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica, lumínica, electromagnètica, de sòls,
etc.) ha de ser un dels objectius de l’ordenació.
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7.

Prevenció de riscs naturals i tecnològics. Cal considerar adequadament les àrees de riscs en
l’assignació dels usos del sòl: zones inundables, zones de risc geomorfològic, amb risc
industrial, ..., així com regular acuradament la implantació d’activitats de risc.

8.

Permeabilització i desfragmentació del territori. És important mantenir la permeabilitat
ecològica del territori i en conseqüència la connectivitat dels espais lliures, evitar la formació
de barreres i prevenir els processos de fragmentació de teixits i paisatges rurals.

9.

Conservació de la biodiversitat i el patrimoni en general. És important garantir la conservació
en xarxes d’espais d’interès natural, de mostres suficients i ecològicament viables
d’ecosistemes, hàbitats i espècies i els àmbits de connexió per a la dispersió d’espècies i
altres elements del patrimoni natural d’interès geològic, paisatgístic, ... així com el patrimoni
cultural civil i religiós. També és important introduir el concepte de biodiversitat en la
planificació i el tractament dels espais lliures urbans.

10. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients Urbans. i protegir
les unitats més excepcionals i que donen identitat al municipi.
11. Foment de la construcció sostenible. És important introduir criteris bioclimàtics en la
edificació pública i privada i l’ús de materials amb l’aplicació de solucions constructives
eficients, la introducció d’energies renovables, la prevenció de residus, la prevenció de la
contaminació lumínica, etc. En definitiva, es tracta d’allargar el cicle de vida dels materials i
de l’edificació.
12. Reducció i valorització dels residus. A més del que ha estat exposat al respecte en el punt
anterior, cal preveure en els edificis i en els espais urbans, espais adequats per a les
operacions de recollida i transport i instal·lacions per a la recollida selectiva, ...

1.2.1. Objectius i criteris internacionals per legislació
L’objectiu del informe és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del municipi
mitjançant l’anàlisi de tots els vectors ambientals i assegurant-ne una gestió mediambiental
correcta. És a l'informe Brundland (1987) on es va definir el concepte de desenvolupament
sostenible per primera vegada: “aquell desenvolupament capaç de satisfer les necessitats de la
generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les
pròpies necessitats”.
Pel que fa a les referències internacionals, cal centrar-se en els objectius ambientals que ens
proposen els següents convenis:








Convenció de Rio de Janeiro
Convenció sobre el canvi climàtic
Protocol de Kioto
Protocol de Montreal
Convenció de Ramsar
Convenció de Berna
Convenció de Bonn
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Convenció sobre la protecció del patrimoni cultural i natural mundial
Sisè programa d’acció per al medi ambient de la Comunitat Europea 2001-2010
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per
la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües
Directiva del Consell de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres
Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny de 2002 sobre
avaluació i gestió del soroll ambiental
Directiva 2001/41/CE de 17 de juny de 2001 relativa a l’avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient

OBLIGACIONS NORMATIVES
Marc general
ÀMBIT EUROPEU
 Directiva 2001/42/CE relativa als efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient.
ÀMBIT ESTATAL
 Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d’avaluació d’impacte ambiental.
 Llei 6/2001, de 8 de maig que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986,
d’avaluació d’impacte ambiental.
 Llei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaluació dels efectes de determinants plans i
programes en el medi ambient.
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
(afegida després de l’ISAP). Deroga la Llei 3/1998, IIAA, de la Intervenció Integral
de l’Administració Ambiental, en la qual es defineixen les tipologies d’activitats i de
permisos, sistemes específics de prevenció i control ambiental, les institucions
implicades i el règim sancionador i la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei
3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i se
n’adapten els annexes.
 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. (afegida
després de l’ISAP)
Urbanisme i territori
ÀMBIT ESTATAL
 Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’Urbanisme.
 Llei d’Urbanisme vigent, el text refós de la qual s’aprova pel Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol.
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
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Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

Espais i fauna protegits
ÀMBIT EUROPEU
 Directiva del Consell de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus
silvestres (Directiva de les aus).
 Directiva 97/62/CE, de 17 de octubre, per la que s’adapta al progrés científic i
tècnic la Directiva 92/43/CEE, 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres.
ÀMBIT ESTATAL
 Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i
Fauna Silvestres.
 Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel que es regula el Catàleg Nacional
d’Espècies Amenaçades.
 Llei 41/1997, de 5 de novembre, sobre els espais protegits – protecció d’animals i
plantes.
 Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per a
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals
i de la fauna i flora silvestres.
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Llei 12/1985, de 12 de juny, d’espais naturals.
 Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
 Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de
Catalunya.
 Decret 328/1992, de 14 de desembre pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural i posterior modificacions.
 Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13
de juny, d’espais naturals.
 Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d’arbres monumentals i
d’actualització de l’inventari dels arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i
local.
 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de
la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi
natural, i de la Llei 2/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental.
 Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC).
Paisatge
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8
de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i
informes d’impacte i integració paisatgística.
38

ISA

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

Aigua
ÀMBIT EUROPEU
 Directiva 60/2000/EC per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en
l’àmbit de la política d’aigües.
ÀMBIT ESTATAL
 Llei 46/1999 de 13 de desembre de modificació de la Llei 29/1985 d’aigües.
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, que modifica el Decret
legislatiu3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació
en matèria d’aigües de Catalunya que deroga la LOGTA i altres disposicions.
Aigües residuals
ÀMBIT AUTONOMIC
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis
Públics de Sanejament.
Residus
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
 Llei 16/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.
 Decret 161/2001, de 12 de juny, que modifica el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
 Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
 Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.
ÀMBIT MUNICIPAL
 Ordenança municipal de contenidors d’escombraries de recollida selectiva.
 Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció.
Contaminació atmosfèrica
ÀMBIT EUROPEU
 Directiva 1999/30/CE del Consell del 22 d’abril de 1999, relativa als valors límits
de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules, plom en l’ambient (modificada
per la Decisió de la Comissió 2001/744/CE, de 17 d’octubre).
 Directiva 2000/69/CE de Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de
2000, sobre els valors límit pel benzè i el monòxid de carboni.
ÀMBIT ESTATAL
 Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de
l’aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de
nitrogen, partícules de plom, benzè i monòxid de carboni.
AMBIT AUTONÒMIC
 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21
de novembre de protecció de l’ambient atmosfèric.
 Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
de protecció de l'Ambient Atmosfèric.
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Contaminació acústica
ÀMBIT EUROPEU
 Directiva 2002/49/CE, 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll
ambiental.
ÀMBIT ESTATAL
 Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a
l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.
Contaminació lumínica
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
Mobilitat
ÀMBIT AUTONÒMIC
 Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat.
 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
Altres



Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambiental
i d'ecoeficiència en els edificis.
Real Decret 314/2006, de 17 de març, d’aprovació el Codi Tècnic de l’edificació.

1.2.2. Objectius de mesures de protecció mediambiental
En el cas concret dels espais naturals protegits a més, òbviament, d’evitar la seva afectació
directa, cal tenir en compte la possible incidència de la modificació que es proposa sobre els
espais propers, tant pel que fa al seu interior com a la connectivitat ecològica externa,
especialment en els casos següents (tots el mapes es troben en l’annex 1):
EN EL T.M. DE VALLFOGONA DE BALAGUER TROBEM;
•

Espais de la xarxa comunitària Natura 2000.

EN EL T.M. DE VALLFOGONA DE BALAGUER NO S’HI TROBEN CATALOGATS;
•
•
•

Espais del pla d’espais d’interès natural (PEIN).
Espais naturals de protecció especial.
Reserves naturals de fauna salvatge i refugis de fauna.
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Els nuclis objecte d’estudi es troben al municipi Vallfogona de Balaguer. Part del municipi està
considerat dins dels següents instruments de planificació:
1.2.2.1. Xarxa Natura 2000
La Directiva d’hàbitats crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de
conservació anomenada Natura 2000. L’objectiu és el de garantir el manteniment (o el
restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les
espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE. Vallfogona de
Balaguer està inclòs dins dels límits dels espais naturals de Catalunya que formen part de
la xarxa Natura 2000. Els espais que afecten el municipi estan considerats llocs
d’importància comunitària (LIC), d'acord amb la Directiva 92/43/CEE
i Zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), d'acord amb la Directiva 79/409/CEE. El
nom de l’espai que afecta al municipi és (veure annex 1);
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
1.2.2.2. Pla Especial d’Interès Natural (PEIN)
El PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial.
Això significa que el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i que les seves
disposicions normatives són d'obligatori compliment per a les administracions públiques de
la mateixa manera que per als particulars. En el context de la planificació territorial del país,
el PEIN s'incardina amb el Pla territorial general de Catalunya (aprovat pel Parlament de
Catalunya l'any 1995), del qual esdevé un instrument de desplegament, de manera que les
seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments de
planificació física.
Els objectius fonamentals que la Llei encomana al PEIN són dos. D'una banda, ha 'establir
una xarxa d'espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment representativa
de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país.
D'altra banda, el segon objectiu fonamental assignat al Pla consisteix en la urbanització i
l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica d'aquests espais
naturals.
El municipi de Vallfogona de Balaguer no s’hi troba cap PEIN (veure annex 1)
1.2.2.3. Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
La Directiva hàbitats defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que,
d'entre els hàbitats naturals, compleixin alguna d'aquestes característiques:
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Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió
Europea.
Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de
tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.
Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques
en què es troba la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la
macaronèsica i la mediterrània.

El municipi presenta diverses àrees que seguint la Directiva 67/97/CE (modificació de la
directiva d’hàbitats), conté Hàbitats d’Interès Comunitari.
En el terme municipal de Vallfogona de Balaguer es troben els següents hàbitats d’interès
comunitari definits a la Unió Europea i relacionats a l'annex 1 de la Directiva 97/62/CE
(veure annex 1):
Codi: 92A0
Nom: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
És prioritari ?: No prioritari
Recobriment: 70%
Superfície (ha): 60.91
Els HIC poden ser no prioritaris, o bé prioritaris. En els nostre cas l’únic HIC prioritari
municipal no prioritari. Els prioritaris serien els HIC amenaçats de desaparició presents en
el territori de la UE, la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a
aquesta a causa de la importància de la proporció de la seva àrea de distribució natural
inclosa en el seu territori.
1.2.2.4. Pla de recuperació del Trencalòs
El municipi si està inclòs dins el Pla de recuperació del Trencalòs, aprovat pel Decret
282/1994, de 29 de setembre. El trobem a la zona nord del municipi a 3,6 Km al nord de la
zona on es preveu l’actuació.
Descripció: Pla de recuperació del trencalòs
Legislació: ..\TESAURES\TRENCAL.TXT

1.2.3. Altres objectius
1.2.3.1. Pla Territorial Parcial de Ponent i Terres de Lleida
El municipi de Vallfogona de Balaguer també es troba inclòs al Pla Territorial Parcial de
Ponent i Terres de Lleida aprovat amb data 24 de juliol de 2007 pel Govern de Catalunya.
L'Acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el DOGC núm. 4982 de 5
d'octubre de 2007 a l'efecte de la seva executivitat immediata. Aquest, enllaça els espais
naturals protegits (espais PEIN i Xarxa Natura 2000) mitjançant una xarxa de connectors
ecològics i territorials de protecció especial.
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•
•
•
•

Els futurs plans d’ordenació dels recursos forestals, especialment pel que fa a
la prevenció d’incendis en sectors adjacents amb terrenys forestals.
La planificació hidrològica i dels espais fluvials de les diverses conques.
Els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori front a la contaminació
atmosfèrica.
Els mapes de capacitat acústica.

S’ha considerat l’existència d’altres règims especials derivats de disposicions ambientals;
•

Aqüífers protegits; els aqüífers catalogats com a protegits es troben a més de 50
Km del municipi.

•

Zones vulnerables per contaminació de nitrats provinents de fonts agràries;
Vallfogona de Balaguer es troba inclòs dins dels municipis de l’Àrea 6 de les
zones vulnerables per contaminació de nitrats (annex 1).

•

Zones humides; El municipi de Vallfogona de Balaguer es troba una zona humida
inventariada, que es troba a 1,8 km de la zona on es preveu l’actuació i es la
corresponent a;
Topònim : Illa del Segre a la Segona Marrada
Codi de l'inventari: 1691800

•

Espais d’Interès Geològic; el municipi no es troba inclòs dins del inventari
d’Espai d’Interès Geològic.

•

Perímetres de Protecció Prioritària de prevenció d’incendis; el municipi no es
troba inclòs dins dels PPP.

•

Arbres monumentals; no hi ha presència d’arbres monumentals a la zona, ni
forests gestionades pel Departament de Medi Ambient.

•

Al municipi de Vallfogona de Balaguer no es troben catalogats béns culturals
d’interès nacional (BCIN). .

•

Existeixen també al municipi jaciments arqueològics inclosos a l’inventari del
patrimoni arqueològic de Catalunya (el Poblat de la Pedrera).

Tot i que el municipi està inclòs en els diferents elements de planificació esmentats les parcel·les
afectades pel projecte estan fora de les zones incloses en els elements de planificació.
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 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
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No existeix Agenda 21 locals i/o diagnosis i auditories ambientals del municipi.
La modificació no afecta a cap espai d’interès natural protegit pel Decret 328/92; cap espai de la
proposta de Xarxa Natura 2000, cap zona humida de l’inventari de zones humides de Catalunya,
cap geozona de l’inventari d’espais d’interès geològic, cap dels hàbitats d’interès comunitari
definits per la Directiva 97/62/CE, ni cap forest d’utilitat pública.

1.3.

CONCLUSIONS. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PER A LA
REDACCIÓ DEL PLA

Per a la formulació d’aquests objectius i dels criteris consegüents per a la redacció del PPU, així
com pel que fa als indicadors, ens remetem al treball “Criteris ambientals per a la redacció del
planejament urbanístic”, així com també als objectius formulats.
Aquests objectius i indicadors permetran, juntament amb altres instruments i mesures, la
posterior verificació del compliment dels objectius per la nova ordenació resultant de la
modificació de les NN.SS. i desenvolupament del PPU.
Per la identificació i la previsió de les possibles afeccions dels criteris ambientals s'utilitza una
matriu causa-efecte que relaciona les interaccions possibles entre els elements del medi
presumiblement afectables i les accions del pla que poden produir una afecció, separant-les en
les diferents fases del projecte urbanístic (apartat 5).
La definició dels objectius i els criteris ambientals que s’han adoptat en la redacció de l’informe,
d’acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis
i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei d’urbanisme DL 1/2005, els quals es refereixen,
entre d’altres aspectes;
Objectius
a
b
cid
e
e
f
g

Criteris ambientals de planejament
1. Sostenibilitat global del model d’ordenació
2. Cicle de l’aigua
3. Ambient atmosfèric
4. Gestió dels residus
5. Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
6. Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general
7. Qualitat del paisatge
8. Altres - Risc d’incendi
Taula 3. Enumeració d’objectius i criteris ambientals de planejament
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, i sigui energèticament
eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de contaminació i residus, conservi la
diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida de la població.
A continuació es descriuen en resum els objectius ambientals en funció dels diferents criteris
ambientals i altres relatius a legislació:
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Criteris ambientals de planejament
1

2

3

3

4

5
6

7

8

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

Model d’ocupació i ordenació del
sòl
 Forma d’ocupació del sòl
 Adopció de l’ordenació a les
característiques ambientals preexistents en el sector i entorn
 Mobilitat i eficiència energètica
 Riscs naturals i tecnològics
Cicle de l’aigua
 Abastament
 Sanejament
Ambient atmosfèric (I)
- Qualitat de l’ambient atmosfèric,
contaminació per substàncies,
especialment aquelles vinculades
al canvi climàtic
Ambient atmosfèric (II)
- Contaminació acústica
- Contaminació lumínica
- Contaminació electromagnètica
Gestió de residus i Gestió de
materials
- Gestió de residus

B. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural
de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el
marc d’un model urbanístic globalment eficient.
C. Minimitzar els efectes del planejament sobre la
qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general,
reduir al màxim les immissions de substàncies
contaminants.

Sostenibilitat i ecoeficiència en la
urbanització i l’edificació
Biodiversitat, connectivitat
ecològica i patrimoni natural en
general
Paisatge

F. Considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i
conservar els elements d’interès natural

D. Prevenir i corregir la contaminació acústica,
lluminosa i electromagnètica.

E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus
urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament.
E. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle
dels materials i el medi ambient en general.

G. Integrar el paisatge en el procés de planejament
urbanístic i garantir-ne la qualitat.
G. 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 (no s’han
establert objectius específics)

Altres
Taula 4. Resum de criteris ambiental estudiats i objectius ambientals generals establerts
Els objectius generals específics establerts per a cada un dels objectius generals ambientals
s’especifiquen en els apartats següents i en funció de cada un dels criteris ambientals estudiats i
en forma de resum a la taula de l’apartat 1.3.9.
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1.3.1. Sostenibilitat global del model d’ordenació
1.3.1.1. Forma d’ocupació del sòl
Com a conclusions al criteri ambiental del Model d’ocupació del sòl, per tal de minimitzar
el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment
eficient i atent als condicionants ambientals existents s’han establert els diferents objectius;
-

-

-

A-1. Conservar i millorar la morfologia urbana del nucli.
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.
A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi prèviament
determinades principalment d’acord a factors endògens i complementàriament,
exògens.
A.4. Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi a la
rehabilitació del nucli construït.

1.3.1.2. Adaptació de l’ordenació a les característiques ambientals preexistents en el
sector i el seu entorn
Com a conclusions al criteri ambiental del Model d’ordenació del sòl, per tal de
minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic
globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents s’han establert els
diferents objectius;
A-5. Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva
plurifuncionalitat i autonomia.
A-6. Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai urbà construït.
A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics
principals: lleres, serres i línies de canvi de pendent, etc.

-

1.3.1.3. Mobilitat i eficiència energètica
Com a conclusions al criteri ambiental de Motilitat i eficiència energètica, d’acord amb
un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents s’han
establert els diferents objectius;
-

-

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.
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.
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1.3.1.4. Riscs naturals i tecnològics
Com a conclusions al criteri ambiental de Riscs natural i tecnològics i atenent als
condicionants ambientals existents s’han establert els següents objectius;
-

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

1.3.2. Cicle de l’aigua.
Com a conclusions al criteri ambiental de Cicle de l’aigua, s’ha de compatibilitzar el planejament
amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic
globalment eficient, pel que s’han establert els objectius següents;
•

•

Abastament
B-1. Garantir el subministrament per als nous creixements.
B-2. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’espai urbanitzat.
B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació.
Sanejament
B-4. Preservar i millorar la continuïtat del flux i la qualitat de l’aigua.
B-5. Aconseguir la depuració de les aigües brutes.

1.3.3. Ambient atmosfèric
1.3.3.1. Qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació per substàncies, especialment
aquelles vinculades al canvi climàtic
Com a conclusions al criteris ambiental Ambient atmosfèric (I) es pretén minimitzar els
efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al
màxim les immissions de substàncies contaminants, especialment aquelles vinculades al
canvi climàtic, es seguiran els següents objectius;
-

-

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

1.3.3.2. Contaminació acústica
Com a conclusions al criteri ambiental Ambient atmosfèric (I) es pretén minimitzar els
efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, es busca prevenir i
corregir la contaminació acústica, s’han establert els diferents objectius;
-

D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la llei.
D-2. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat.
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1.3.3.3. Contaminació lumínica
Com a conclusions al criteri ambiental Ambient atmosfèric (I) es pretén minimitzar els
efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, es busca prevenir i
corregir la contaminació lluminosa, s’han establert els diferents objectius;
-

-

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.
D-4. Establir una alçada màxima dels fanals.

1.3.3.4. Contaminació electromagnètica
Com a conclusions al criteri ambiental Ambient atmosfèric (I) es pretén minimitzar els
efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, es busca prevenir i
corregir la contaminació electromagnètica, s’han establert els diferents objectius;
-

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.

1.3.4. Gestió dels residus
Com a conclusions al criteri ambiental gestió de residus es busca fomentar el reciclatge i la
reutilització dels residus urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades
per al seu tractament, s’han establert els diferents objectius;
-

-

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.
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.

1.3.5. Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Com a conclusions al criteri ambiental sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació es pretén
realitzar una gestió de materials de manera que es busca minimitzar l’impacte de la
construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general, s’han establert els
diferents objectius;
-

-

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.
E-4. Establir tipologies d’habitatge intermèdies (entre mitgeres, arrenglerades,...)
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1.3.6. Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general
Com a conclusions al criteri ambiental biodiversitat urbana, connectivitat ecològica i
patrimoni natural en general, es busca considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i
conservar els elements d’interès natural, de manera que s’han establert els diferents objectius;
-

-

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

1.3.7. Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat paisatgística
Com a conclusió al criteri ambiental protecció del paisatge i per tal d’integrar el paisatge en el
procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat, no s’han establert objectius, donat que
es una ampliació dels casc urbà adjacent al mateix i ja s’incorporen els objectius de qualitat
paisatgística (OQP) i els criteris i mesures fixats pels catàlegs del paisatge, formulats segons la
Llei 8/2005.

1.3.8. altres
En relació al risc d’incendi
Com a conclusió al criteri ambiental protecció enfront el risc d’incendi, no s’han establert
objectius, donat que es una ampliació dels casc urbà adjacent al mateix i el municipi no es troba
catalogat dins dels Perímetres de Protecció Prioritària per a incendis.
En Relació amb altres plans, programes i projectes
Actualment es tendeix a què l’ordenació del territori defineixi un marc de referència per l’actuació
col·lectiva i en conseqüència, la planificació urbanística ha d’integrar la planificació territorial a
tots nivells i el planejament sectorial amb incidència en el territori, sobretot en la planificació
relativa al cicle de l’aigua, a la producció i distribució d’energia i tractament dels residus, sigui per
a recollir les previsions de sòl necessàries al respecte o per esmenar, si s’escau, supòsits de
desenvolupament que no s’ajustin al marc ambiental definit per aquests plans. Aquesta
interrelació, fruit de la presa de consciència de la complexitat de la realitat social, econòmica i
territorial, s’ha de tenir en compte a l’hora de definir un model territorial. En aquest sentit, la
recerca és establir una fusió entre els diversos plans i programes que afecten un àmbit
determinat.
En resum, la modificació puntual de les NN.SS. i el Pla Parcial del mateix ha d’harmonitzar-se
amb els plans territorials i sectorials existents ja que el contingut i les determinacions d’aquests
poden afectar en cada cas segons la naturalesa de la matèria a planificar. Els plans territorials i
sectorials comprenen l’àmbit de tot Catalunya, però d’acord al caràcter sectorial, les seves
determinacions es refereixen a un o alguns aspectes de la realitat territorial: carreteres, espais
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d’interès natural, equipaments comercials, ..., que són analitzats projectats, en cada cas, de
manera especialitzada pel departament de la Generalitat responsable. En desenvolupament de
la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial i altres, la Generalitat ha elaborat i
aprovat diversos plans territorials i sectorials, entre altres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març.
Pla territorial parcial de Ponent (aprovat el 24 de juliol de 2007).
Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat el 12 de febrer de 2006.
Pla del transport de viatges de Catalunya 2008-12.
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya, PSARU 2005
(aprovat el 6 de juny de 2006).
Delimitació de zones inundables per a la redacció de l'INUNCAT 2001 (actualització
2007, risc geomorfològic).
Pla d’espais d’interès natural (1992, modificat per la llei 12/2006).
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026).
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005).
Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (2005).
Relació de Fitxes del Patrimoni Arquitectònic i arqueològic.
Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (2008).

1.3.9. Resum d’objectius finals i criteris ambientals i altres
En funció de diferents criteris ambientals i altres criteris de planejament s’han formulat diferents
objectius generals finals:
1. Orientar el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic sostenible
2. Minimitzar el consum del sòl racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic
globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents
3. 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
4. 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
5. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica
6. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat
d’instal•lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit.
7. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle de materials
8. Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i promoure’n l’ús
sostenible
9. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat. (No
s’han establert objectius específics)
10. 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 (no s’han establert objectius específics)
En la taula següent, en negre es troben els criteris ambientals i els objectius adoptats per a la
redacció del pla;
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Criteris Objectiu
General

1

Objectius ambientals i altres

0. Orientar el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic sostenible
Sostenibilitat global del model d’ordenació-Condicions de sostenibilitat
Forma d’ocupació del Sòl,

Criteri 1 - Sostenibilitat global del model d’ordenació

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

2

A-1. Conservar i millorar la morfologia urbana del nucli. Relligar el teixit
existent, donant continuïtat entre els nous sectors i la trama urbanística
actual del nucli.
- 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.
- A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi
prèviament determinades principalment d’acord a factors endògens i
complementàriament, exògens.
- A.4. Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi a la
rehabilitació del nucli construït.
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.
A-6. Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai urbà
construït.
A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics
principals: lleres, serres i línies de canvi de pendent, etc.
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.
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.
Riscs naturals i tecnològics
A-10. Evitar l’afecció de terrenys situats en zones amb un pendent >20% o
inundables

Criteri 2 - Cicle aigua

Cicle de l’aigua
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

Abastament
B-1. Garantir el subministrament per als nous creixements.
B-2. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’espai urbanitzat.
B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació.
Sanejament
B-4. Preservar i millorar la continuïtat del flux i la qualitat de l’aigua
B-5. Aconseguir la depuració de les aigües brutes.
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Ambient atmosfèric
Qualitat de l’aire

Criteri 3 - Ambient atmosfèric

4

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
-

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.
C-2. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
Condicions acústiques
D. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica

5

D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la llei.
D-2. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat.
Condicions lluminoses
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.
D-4. Establir una alçada màxima dels fanals.
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.

Criteri 5 – Sostenibilitat i
ecoeficiència en la urbanització i
edificació

Criteri 4 – Gestió dels
residus

Gestió dels residus
E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la
disponibilitat d’instal•lacions adequades per al seu tractament i/o
dipòsit.

6
-

-

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.
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.

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Gestió de materials
E. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle de materials

7

-

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.
E-4. Establir tipologies d’habitatge intermèdies (entre mitgeres,
arrenglerades,...)
Edificacions energètiques
no s’han establert objectius
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Criteri 7 –
Qualitat de
paisatge

Criteri 6 – Biodiversitat
urbbana, permabilitat
ecològica i patrimoni
natural

ISA

Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en gral
Biodiversitat urbana i patrimoni natural
F. Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i
promoure’n l’ús sostenible

8
-

-

9

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

Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat A
paisatgística (no s’han incorporat objectius específics de qualitat paisatgística
diferents als objectius generals de qualitat paisatgística (OQP) i els criteris i mesures
fixats pels catàlegs del paisatge, formulats segons la Llei 8/2005)

Criteri 8 Altres Risc

Criteri
Catàleg de paisatge de
les terres de Lleida

G. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne
la qualitat. (No s’han establert objectius específics)

H.

10

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 (no s’han establert objectius
específics)

No s’han establert objectius generals ni específics

Taula 5: Taula-Resum d’objectius generals i específics en funció dels criteris ambientals i altres
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2. ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

És fonamental que aquells elements essencials per a l’ordenació del PPU siguin ambientalment
adequats. En cas contrari, es provocaran efectes en cadena molt difícilment reconduïbles a
posteriori. Per aquest motiu, l’aplicació de l’avaluació ambiental durant la fase d’elaboració del
PPU en què es decideix el model d’ordenació a adoptar, resulta tan necessària i pot evitar molts
problemes posteriors a l’hora de desenvolupar l’ordenació detallada o de la seva avaluació.
L’ISA recull en aquest apartat l’avaluació realitzada per permetre formular, en una primera
aproximació, les possibles alternatives globals d’ordenació, és a dir l’esquema dels models
plantejats i dels seus elements configuradors (sistemes, taques generals de zonificació,
localització de les àrees edificables, actuacions estratègiques, àmbits de protecció, etc.),encara
que la seva delimitació precisa no hagi estat encara establerta.

2.1. ALTERNATIVES GENERALS CONSIDERADES PER A L’ORDENACIÓ GLOBAL DEL
SECTOR

A continuació, es plantegen diferents escenaris de creixement en funció del resultat final de
l’aprovació de la normativa urbanística. Partim de la base que es poden produir taxes de
creixement poblacional similars o superiors a les experimentades en períodes anteriors recents
atenent a la irrupció de noves dinàmiques i fluxos. És a dir, en funció del creixement poblacional i
la conjuntura socioeconòmica, i pressuposant el manteniment de la capacitat inversora privada.
Cal entendre que els escenaris són simples extrapolacions que poden resultar tantes vegades
diferents com tantes vegades siguin modificades les variables introduïdes. Es tracta doncs,
d’aproximacions de cap a on pot evolucionar el municipi en base a un planejament més obert o
al contrari, més restrictiu.
Es consideren les alternatives generals considerades per a l’ordenació global del sector; els
sistemes, la zonificació, així com un resum de les característiques i motius de selecció.
Les alternatives estan expressades de forma esquemàtica i sense una delimitació precisa sobre
els plànols, totes elles són viables jurídicament, tècnicament i econòmicament.
En este apartat s’han escollit tres emplaçaments que es detallen en les descripcions dels
següents apartats;

2.1.1. Alternatives considerades
La creixent preocupació pel medi ambient, tant en la societat com en les administracions
encarregades d’autoritzar una determinada activitat en una zona, ha condicionat l’existència d’una
normativa específica en matèria d’impacte ambiental, per la qual s’exigeix la realització d’una anàlisi
d’alternatives com un capítol més dins dels estudis d’impacte.
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ALTERNATIVA 1
Aquesta alternativa consistiria en continuar igual com ara, és a dir, sense modificar el
planejament actual, continuant amb les directrius de les NN.SS., que va ser aprovat
definitivament i publicat al 1996.
Per tant, no s’observen impactes significatius immediats de tipus ambiental relacionats amb
l’alternativa 1. D’altra banda, tampoc s’observen efectes ambientals negatius d’importància amb
l’alternativa de modificació puntual de les NN.SS..
Cal buscar doncs, noves zones urbanitzables per assolir les previsions de creixement a
desenvolupar pel planejament general.

ALTERNATIVA 2
Aquesta alternativa correspon a la requalificació dels terrenys del sector de l’extrem sud-est del
C/ de la Noguera i l’extrem est de la zona esportiva. Actualment catalogat com a sòl no
urbanitzable i que es vol passar a sòl urbanitzable. Aquesta requalificació vindria justificada per
la necessitat actual del municipi de Vallfogona de Balaguer de disposar de terrenys urbanitzables
ubicats en terrenys no inundables.
L’alternativa proposada són vàries parcel·les contigües al casc urbà actual, destinades a ús rural
de regadiu. Es troba separada en dos subzones o subàmbits;
•
•

Subàmbit 2.1. Extrem sud-est del C/ de la Noguera
Subàmbit 2.2. Extrem est de la zona esportiva

Topografia; Les parcel·les afectades per ambdós subàmbits és força plana.
Vegetació i fauna; Es tracta d’una zona de conreu de regadiu, pel que les comunitats vegetals
de la parcel·la presenten un valor feble. No es destaca la presència de cap espècie de fauna ni
es constata l’existència de cap tàxon amenaçat o rar.
Usos del sòl; Actualment les parcel·les àmbit del projecte presenten un ús agrícola de regadiu
(en la seva majoria), encara que no s’hi realitzen els usos pels que està catalogat, els terrenys
no són usats per l’aprofitament agrícola (classificació actual) si no que tenen un ús totalment
diferent i incompatible encara que està totalment permès.
A l’oest del subàmbit 2.2. hi ha una zona d’instal·lacions esportives. La finalitat de la
requalificació de la parcel·la és la connexió i ampliació de les instal·lacions esportives i l’escola
amb el municipi.
Les parcel·les no estan afectades per cap curs fluvial.
Un cop s’ha desenvolupat el Estudi de Inundabilitat de Vallfogona de Balaguer s’ha comprovat
que no és un sector inundable.
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La superfície de l’àmbit és de 20.540,21 m2 i es troba ubicat a l’extrem sud-est del Nucli de
Vallfogona de Balaguer, en una zona que a criteri de l’Ajuntament, sembla la idònia per a un futur
creixement de la població.

ALTERNATIVA 3
Al nucli de Vallfogona de Balaguer, les finques que es volen requalificar i que actualment es
troba amb conreus de regadiu continuaria en la mateixa línia o fins i tot es podria abandonar el
conreu i ser objecte de la colonització d’algunes males herbes amb poc valor ecològic. D’altra
banda, l’activitat agrària pot representar un impacte per al medi per contaminació difusa,
especialment de nitrats.
L’alternativa proposada per al projecte és una parcel·la contigua a l’actual carrer del nord i es
preveu destinar-la a equipaments esportius i a l’escola del nucli de Vallfogona de Balaguer, tot i
que es troba molt allunyada de la zona esportiva.
Topografia; Les parcel·les afectades pe l’alternativa no segueix la topografia de les
instal·lacions esportives amb el que es vol connectar.
Vegetació i fauna; Es tracta d’un terreny cultivat, amb vegetació de regadiu i envoltat de
magatzems i granges existents. No es destaca la presència de cap espècie de fauna
ni es constata l’existència de cap tàxon amenaçat o rar.
Usos del sòl; Actualment les parcel·les àmbit del projecte presenten un ús agrícola de regadiu
(en la seva majoria), els terrenys són usats per l’aprofitament agrícola.
Les parcel·les no estan afectades per cap curs fluvial.
Un cop s’ha desenvolupat el Estudi de Inundabilitat de Vallfogona de Balaguer s’ha comprovat
que no és un sector inundable.
La superfície de l’àmbit és d’aproximadament 34.000,00 m2 i es troba ubicat a l’extrem nord del
Nucli de Vallfogona de Balaguer, en una zona que a criteri de l’Ajuntament no està prevista com
a de desenvolupament del casc urbà del nucli.
A continuació, es presenta una taula amb els aspectes que marquen les diferències entre les
alternatives, fet que ens facilita l’anàlisi:
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2.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE CADA ALTERNATIVA D’ACORD

Es realitza una avaluació ambiental de cada alternativa d’acord, entre altres factors, amb els
principis, objectius i criteris ambientals a què fa referència l’apartat 1.3.
L’avaluació de les alternatives considerades permet justificar la validesa ambiental de
l’alternativa elegida abans que aquesta sigui desenvolupada i el resultat final objecte d’una nova
avaluació. Si aquesta avaluació d’alternatives s’efectua de forma rigorosa, l’avaluació final del
PPU resultarà més senzilla i els possibles conflictes suscitats difícilment podran afectar aspectes
fonamentals de l’ordenació.
Per dur a terme aquesta avaluació, s’han utilitzat metodologies convencionals (matrius
d’impacte, etc.),i s’ha confrontat cada alternativa considerada amb els objectius ambientals
adoptats a 1.3., per tal de determinar el grau d’adequació de cada una d’elles i els possibles
punts de conflicte.

2.2.1. Principis, objectius i criteris ambientals que fan referència al punt 1.3.
Així doncs, els impactes potencials que s’hauran d’avaluar en la present modificació puntual
seran els originats per la requalificació del sòl no urbanitzable. Aquests impactes correspondran
als efectes derivats del creixement poblacional, tant els originats en la fase constructiva dels
edificis, com dels que sorgiran de l’equipament posteriorment.
2.2.1.1.

Sostenibilitat global del model d’ordenació

Condicions de sostenibilitat
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions
bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorade
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

Taula 6. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Condicions de sostenibilitat”
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2.2.1.2.

Cicle de l’aigua
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions
bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de
vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Taula 7. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Cicle de l’aigua”
2.2.1.3.

Ambient atmosfèric

Qualitat de l’aire
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions
bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorade
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taula 8. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
qualitat de l’aire”
Condicions acústiques
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
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Alter. 1
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vora
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

Alter. 2
X
X
X
X
X

Alter. 3
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Taula 9. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
condicions acústiques”
Condicions lluminoses
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de
vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Taula 10. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
condicions lluminoses”
Condicions electromagnètiques
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Alter. 1
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vora
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

Alter. 2
X

Alter. 3
X

X
X

X
X

Taula 11. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
condicions electromagnètiques”
2.2.1.4.

Gestió dels residus
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de
vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Taula 12. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Gestió de residus”
2.2.1.5.

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

Gestió de materials
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà

X
X

X
X

X

X
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Alter. 1
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de
vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

Alter. 2

Alter. 3

X

X

X

X

Taula 13. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Gestió de materials”
Edificacions energètiques
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de
vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Taula 14. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Edificacions
energètiques”
2.2.1.6.

Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general

Biodiversitat urbana i patrimoni natural
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de
vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taula 15. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Biodiversitat urbana i
patrimoni natural”
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2.2.1.7.

Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat paisatgística
Alter. 1

Alter. 2

Alter. 3

Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsique
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Sectors d’ús no residencial
Reserva per a zones verdes I espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Reserva per a serveis tècnics, si s’escau
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vora
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Taula 16. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Qualitat del paisatge”

2.3.

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA

L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, atenent a les perspectives del municipi, d’acord a la
seva situació regional respecte les capitals de comarca més properes podem intuir que la
dinàmica d’estancament i retrocés succeïda en els darrers anys podria enregistrar un petit impuls
que en revertiria la tendència i que ha de ser compensat amb una previsió d’oferta de sòl
adequada. En base als tres escenaris plantejats i contemplant l’estat de partida, obtenim tres
hipòtesis de creixement: estancada (1), moderada (2) i alta (3).
Evitar el desplaçament dintre del municipi és un dels principals motius perquè només s’hagi
considerat, a banda de l’alternativa 1, dues alternatives més.
De les tres alternatives estudiades en sobresurten dues:
1. Extrems sud est del C/ de la Noguera i est de la Zona esportiva
2. Extrem nord del C/ del Nord
L’alternativa 1, no és viable ja que no permet el increment de la superfície de sòl urbanitzable
municipal i en conseqüència no permet l’augment de sòl d’ús del nucli de Vallfogona, ni la
construcció de nous equipaments, ni la creació de zones verdes, millora de vials existents...
D’una banda, i donada la necessitat d’ampliació de les instal·lacions esportives que presenta el
municipi i la proximitat de la parcel·la actualment qualificada com a ús d’instal·lacions esportives
es considera que la millor alternativa seria la 2.
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En l’opció 2 el fet d’ubicar els equipaments a la zona municipal àdhuc amb la resta
d’instal·lacions esportives millorarà la relació d’equipaments al nucli i concentrarà les
instal·lacions esportives evitant així desplaçaments innecessaris.
La proposta 2 es troba dividida en dues subzones, mentre la proposta 3 es troba en una única
zona, millorant la interrelació entre espais.
La proposta 3 tot i que es troba envoltada per dos dels seus extrems per elements urbanitzats,
actualment presenten un ús agrícola, mentre que en la proposta 2 (en ambdues subzones)
actualment no es troben conreades i en estat d’abandonament.
El municipi de Vallfogona de Balaguer està inclòs en diferents eines de protecció ambiental com
la Xarxa Natura 2000, els Hàbitats d’Interès Comunitari, el Pla de Recuperació del Trencalòs i el
Pla Territorial Parcial de Ponent i Terres de Lleida.
D’altra banda, en cap de les propostes s’hi troben edificis i/o altres béns protegits i les finques
àmbit d’actuació no presenten una especial qualitat ambiental, ja que es tracta de terrenys
d’escassa vegetació i no contenen recursos hídrics que exerceixin de corredor ecològic fluvial.
La situació de les parcel·les en un entorn de paisatge agrícola de regadiu, adjacent a terrenys
urbans, el fet que alguns del vials estiguin dotats de serveis públics d’enllumenat,
subministrament i evacuació d’aigües, en algunes zones de la proposta 2 fan que es consideri
que l’alteració dels elements en la proposta 2 no serà significativa.
Pel que fa a l’alternativa 2, aquesta contempla la requalificació de terrenys, i a més a més es
preveu la creació d’una zona verda que mitigarà l’efecte paisatgístic de les noves construccions.
També es milloraran els vials existents, afavorint una bona accessibilitat al sector, creant noves
zones d’aparcament i augmentant els serveis públics del municipi.
De les dues propostes més escaients (2 i 3) i estudiant la situació des d’un punt de vista global,
es creu més adient l’àmbit que es troba separat en dues subzones. A continuació es destaquen
punts forts, que fan compatible l’alternativa 2 com a alternativa escollida:
- No és una zona inundable, tal i com conclou el Pla INUNCAT de l’ACA.
- Actualment els terrenys són utilitzats com a pàrquing municipal. no són terrenys amb
finalitats agrícoles que és la classificació que marca el planejament vigent.
- Dins del sector, on es construiran les edificacions, no hi destaca la presència de
vegetació, només algun arbre fruiter. En cap cas, hi ha cap espècie vegetal protegida,
ni cap exemplar susceptible de ser preservat.
- Alguns dels serveis bàsics al sector ja existeixen, per tant només s’han de perllongar
les connexions d’aigua, electricitat, gas, telefonia...
- El sector gaudeix d’una bona accessibilitat.
- No es preveu cap tipus d’impacte paisatgístic ja que els terrenys limiten amb sòl urbà.
Per tots els motius exposats anteriorment, es creu que l’alternativa triada finalment és més
sostenible i amb menys impacte sobre el medi ambient.
El resultat final pel que fa al projecte escollit és l’estudi de l’ALTERNATIVA 2:
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L’àmbit d’ordenació de la Proposta 2 és la delimitació de sòl urbanitzable de Vallfogona de
Balaguer (extrems sud-est “C/ de la Noguera” i est “zona esportiva”). Aquest sector no
correspon al creixement previst per l’ordenació vigent de les NN.SS. aprovades al 1996, per
aquest motiu, primer que res s’han de modificar les NN.SS. i desprès de l’aprovació definitiva de
les mateixes (conjuntament amb el Pla Parcial), en una primera avaluació de les modificacions
presentades a les NN.SS. s’ha considerat, per part de l’Ajuntament, que la 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.
No s’observa cap motiu ambiental de rellevància pel qual no sigui oportuna la requalificació,
sempre que es respectin les condicions plantejades en els apartats de mesures preventives,
correctores i compensatòries. D’altra banda, s’entén que la proposta generarà beneficis
socioeconòmics per al municipi.
Per tant, la requalificació dels terrenys i en concret la proposta d’ordenació és totalment
compatible amb el seu entorn sempre i quan es prenguin en consideració les mesures i
recomanacions que en el seu moment es defineixen en aquest Informe de Sostenibilitat
Ambiental.
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3. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA ADOPTADA

3.1. DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DEL PLA AMB EXPRESSIÓ DE LES SEVES
DETERMINACIONS ESTRUCTURALS I ALTRES AMB POSSIBLES REPERCUSSIONS
SIGNIFICATIVES SOBRE EL MEDI AMBIENT, AIXÍ COM ELS COMPONENTS O
VECTORS AMBIENTALS INVOLUCRATS

Una vegada seleccionada l’alternativa 2 – àmbits del C/ de Noguera i zona esportiva, es pot
començar amb la realització del pla a partir d’aquesta l’alternativa, aquest apartat permet
identificar i caracteritzar, de la forma més precisa possible, aquelles determinacions amb
incidència rellevant sobre el medi ambient (tant de caràcter positiu com negatiu), per tal de
possibilitar l’avaluació final del pla en els apartats 4 i 5.
En els diferents apartats d’aquest punt, s’exposen sistemàticament i de forma esquemàtica, les
determinacions de la modificació de les NN.SS. i del PPU susceptibles d’originar efectes
ambientalment significatius, delimitant-les o localitzant-les, quantificant-les, etc. Entre altres
(art. 65 LLUC), s’estudien les determinacions estructurals, i altres, amb possibles repercussions
significatives sobre el medi, que conjuntament són relatives a:
Determinacions de caràcter general de l’ordenació:
1. Qualificació del sòl
2. Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
3. Assenyalament d’alineacions i rasants
4. Definició de l’ordenació de volums
5. Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques
6. Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
7. Localització de sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Mesures específiques:
Sectors d’ús residencial
8. Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
9. Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
10. Concreció de les característiques del mobiliari urbà
11. Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
12. Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
13. Concreció de les característiques de l’enllumenament i de la senyalització
Aquest apartat conté la relació de les determinacions que haurà de contenir el PPU, d’acord amb
la LLUC, i els factors ambientals sobre els quals cada un d’ells acostuma a tenir una incidència
més significativa. El Pla Parcial de d’urbanització del sòl urbànitzable de Vallfogona de Balaguer
justificarà el seu interès a la regularització i l’ordenació dels esmentats àmbits.
Com a suport per a la identificació d’aquelles determinacions d’un PPU amb possibles
repercussions significatives sobre el medi ambient, aquest apartat conté la relació de
determinacions que han de contenir els PPU, d’acord amb l’article 65 de la LLUC, i el seu
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creuament amb un conjunt de factors ambientals. Com a conseqüència, s’assenyalen aquells
factors ambientals sobre els quals té normalment una incidència més directa.
Els factors, components o vectors ambientals considerats han estat aquests:
Sostenibilitat global del model d’ordenacióA
Condicions de sostenibilitat
2
Cicle de l’aigua
B
Ambient atmosfèric
C
3
Qualitat de l’aire
4
Condicions acústiques
D
5
Condicions lluminoses
6
Condicions electromagnètiques
7
Gestió dels residus
Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
8
E
Gestió de materials
9
Edificacions energètiques
Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural
F
10
Biodiversitat urbana
Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat
G
11
paisatgística
Taula 17. Enumeració de Criteris ambientals estudiats i la seva relació amb la numeració
dels objectius ambientals
1

Els objectius ambientals establerts han estat els que apareixen enumerats de la A a la G (veure
apartat 1.3.)
Cal remarcar que, de fet, moltes de les determinacions afecten, directament o indirecta, la
majoria o tots els factors ambientals considerats, raó per la qual és a partir d’una referència
territorial concreta (l’àmbit d’ordenació del pla) que poden ponderar-se objectivament.
D’altra banda, els tipus i graus d’afectació poden variar en funció de les característiques de
l’ordenació plantejada.

3.1.1. Sostenibilitat global del model d’ordenació
Condicions de sostenibilitat
Condicions de sostenibilitat
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
X
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
X
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
X
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
X
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
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Condicions de sostenibilitat
Reserva per a equipaments públics
X
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
X
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
X
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

Taula 18. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Condicions de
sostenibilitat”
Veure apartat 3.2.1. d’Identificació dels sòls objecte de transformació i apartat 3.2.2. de
quantificació dels sòls objecte de transformació.
Les condicions de sostenibilitat global del model d’ordenació poden veure’s afectades per una
mala distribució en l’organització urbana, la no previsió d’habitatges de protecció pública, així com
tots els possibles efectes que es derivin d’una mala previsió en el traçat de les obres
d’urbanització bàsiques. També dependrà del tipus i origen dels materials que s’utilitzin en el
paviment i el tipus de vorades, tendint a incrementar l’amplada de les vorades per promocionar el
desplaçament a peu.

3.1.2. Cicle de l’aigua
Cicle de l’aigua
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X

X

X
X

Taula 19. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Cicle de l’aigua”
Es poden donar possibles alteracions en el cicle de l’aigua - Contaminació aqüífers i/o aigües
superficials – que es poden produir bàsicament per una mala gestió de les aigües residuals, la
seva afecció al medi aquàtic pot ser considerable si no s’aconsegueixen els paràmetres de
depuració de les aigües, per abocament indirecte a llera pública.
Aquesta possible contaminació de les aigües també es pot donar el el moment d’executar les
obres d’urbanització bàsiques, ja sigui per contaminació de sòls i posterior contaminació de les
aigües subterrànies, o per la contaminació directa de les aigües superficials i/o subterrànies, ja
sigui per abocament directe o indirecte a llera pública.
Les aigües pluvials i les aigües residuals podrien barrejar-se, incrementant el volum d’aigües
residuals que s’han de tractar abans de retorna-les al medi.
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3.1.3. Ambient atmosfèric
Qualitat de l’aire
Qualitat de l’aire
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X
X

X

X

Taula 20. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
qualitat de l’aire”
La qualitat atmosfèrica es pot veure deteriorada sobretot en la fase de construcció de les zones
urbanes que actualment es troben sense edificar ni urbanitzar, i amb la presència humana i el que
comporta (transport, emissions calderes…) diferenciant-se el tipus d’emissions.
Durant la primera fase es degut a emissions de gasos procedents de la maquinària i emissió de
pols pel moviment de terres, el trànsit de maquinaria i les obres de construcció.
En la segona fase la contaminació atmosfèrica correspon a l’emissió de contaminants pel transport
i vehicles de la població i a l’emissió de gasos degut a la descomposició de les aigües residuals,
dejeccions ramaderes utilitzades com adob en les zones properes al casc urbà…
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.
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).
Condicions acústiques
Condicions acústiques
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X
X
X

X

X
X

Taula 21. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
condicions acústiques”
Pel que fa a la contaminació acústica per sorolls, es produiran en la fase de construcció i en la
fase posterior en presencia humana, diferenciant-se el tipus d’emissions. Durant la primera fase es
deu al soroll provocat per les obres i la maquinària, mentre que en la segona corresponen
majoritàriament a la presència humana, cotxes, camions, motocicletes…
La llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica regula la contaminació acústica
ambiental, i va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 12 de juny de 2002. Aquesta Llei
implica als diferents nivells de l’administració, de manera que a la Generalitat de Catalunya li
correspon l’ordenació general; i els ajuntaments són els encarregats de fer actuacions en els
àmbits territorials respectius.
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 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.
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Segons la cartografia que es cita anteriorment, l’àmbit d’estudi es troba 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
Condicions lluminoses
Condicions lluminoses
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Taula 22. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
condicions lluminoses”
La contaminació lumínica es produirà 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.
Les obres d’instal·lació de la xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió poden produir efectes negatius
sobre el medi (contaminació del sòl, abocaments indesitjats, producció de sorolls, producció de
residus...).
Condicions electromagnètiques
Condicions electromagnètiques
Determinacions de caràcter general
X
Qualificació del sòl
X
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
X
Assenyalament d’alineacions i rasants
X
Definició de l’ordenació de volums
X
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
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Condicions electromagnètiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
X
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

Taula 23. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Ambient atmosfèric –
condicions electromagnètiques”
3.1.4. Gestió dels residus
Gestió de residus
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X

X

X

X

Taula 24. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Gestió de residus”
La generació de residus, sòlids o líquids durant la fase d’obres de l’urbanització i la mala
gestió dels mateixos poden produir abocaments al medi que poden esdevenir una
contaminació del mateix, ja sigui del sòl o de l’aigua.
Les terres i pedres objecte de moviments de terres i/o anivellaments i que no puguin
reaprofitades en les mateixes obres, es tractaran com a residu i hauran de ser tractades via
gestor autoritzat, abocador de runes.
Una mala ubicació i/o dimensionament de les zones d’emmagatzematge de residus poden
produir contaminacions directes al medi urbanitzable o indirectament al sòl rural adjacent.
(S’ha de preveure una zona on s’emmagatzemaran els residus produïts ja sigui en la fase
d’obres d’urbanització del sector (incloent si és el cas residus perillosos) i zones per a la
instal·lació de contenidors i recollida selectiva en els vials, per tal d’emmagatzemar els
residus abans de transportar-los a gestor autoritzat).

3.1.5. Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Gestió de materials
Gestió de materials
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Gestió de materials
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X

X
X

Taula 25. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Gestió de materials”
Edificacions energètiques
Edificacions energètiques
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
X
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
X
Assenyalament d’alineacions i rasants
X
Definició de l’ordenació de volums
X
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
X
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

Taula 26. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Edificacions
energètiques”
La sostenibilitat i ecoeficiència en l’urbanització i l’edificació així com la gestió de materials
(la utilització de matèries primeres reciclables, amb distintiu de qualitat ambientals, d’alta
durabilitat, reutilitzables...) poden afectar a altres factors ambientals pròpiament dits, com
són el cicle d l’aigua (increment o disminuïnt el consum d’aigua i per tant disminuïnt la
producció d’aigües residuals), l’atmosfera (disminució en les emissions a l’atmosfera i
contaminació lumínica), la gestió i disminució de materials (disminució d’energia consumida),
entre altres disminució de consum de combustibles fòssils, gasoil, gas natural...

3.1.6. Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general
Biodiversitat urbana i patrimoni natural
Biodiversitat urbana i patrimoni naturals
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants

X
X
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Biodiversitat urbana i patrimoni naturals
X
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
X
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
X
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

Taula 27. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Biodiversitat urbana i
patrimoni natural”
L’alteració de la biodiversitat o de Comunitats naturals es produeix bàsicament per la
destrucció d’hàbitats d’interès comunitari o per l’afecció a espais protegits. No obstant, les
parcel·les afectades per la modificació puntual de la limitació del sòl urbà de les NN.SS.
gairebé no hi ha vegetació natural i per tant no es destruirà cap hàbitat d’interès comunitari
(veure annex 1, Informació i mapes mediambientals). 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.
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.
Permeabilitat ecològica
Es pot veure afectada bàsicament per la destrucció de la vegetació actual en la fase de
construcció i per la pèrdua d’hàbitat disponible, per la presència d’edificacions i
instal·lacions properes. No obstant, per a la Modificació de la limitació de les NN.SS. i el
posterior Pla Parcial d’urbanització de sòl urbanitzable de les NN.SS. de Vallfogona de
Balaguer s’inclouran dues zones agrícoles que actualment limiten amb el casc urbà de
Vallfogona de Balaguer. Aquesta zona bàsicament rural pertany a les finques agrícoles del
Polígon 12 (parcel·les 3, 4, 6 i 7) i del Polígon 8 (parcel·la 71), actualment, en aquestes
parcel·les, gairebé no existeix vegetació natural (veure documentació fotogràfica, annex 3).
Per aquest motiu no existeix cap tipus d’afecció sobre la vegetació, la zona del riu (a més
d’1,5 Km de distància) no té perquè veure’s afectada pel Pla Parcial d’urbanització de sòl
urbanitzable de les NN.SS. de Vallfogona de Balaguer. L’afectació al barranc de el Mòdol
no es considera donat que es troba canalitzat al seu pas per Vallfogona de Balaguer.
Pel que fa a l’afecció sobre la fauna es produiran bàsicament per la presència de la
diferent maquinària que intervé en el procés d’edificació, ja siguin excavadores, grues o
camions de transport, per molèsties de soroll, per dispersió de malalties en cas d’una
epidèmia, per l’emissió de gasos pudents procedents del transport.
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Les molèsties per la presència de maquinària, personal i sorolls afectaria a la fauna
principalment en l’època de reproducció, especialment en les aus estèpiques. No obstant,
les modificacions urbanístiques es troben situades en finques agrícoles on no hi ha
vegetació natural ni possibles llocs per la nidificació de les aus. Les escombraries seran
tractades adequadament, motiu pel qual no podran ser abastades per mamífers carnívors o
aus carronyaires entre altres. Així doncs, no es considera cap tipus d’afecció significativa
per aquests motius sobre la fauna.
Respecte a la transmissió de malalties s’ha contemplat la possible afecció, tot i que el
control sanitari de la població i les mesures establertes en la potabilització i depuració
d’aigües, neteja i gestió de residus sòlids urbans a que estan sotmesos els municipis
indiquen que l’afecció serà pràcticament nul·la.
Patrimoni natural
El patrimoni natural de la zona estudiada no es veurà afectat per la nova delimitació de sòl
urbanitzable de Vallfogona de Balaguer, dels àmbits del carrer de la Noguera i zona
esportiva.
Les alteracions sobre el sòl es poden produir bàsicament per l’ocupació del sòl i la seva
compactació durant la fase de construcció de la zona urbanitzable, per a la edificació de les
vivendes, el moviment de terres i el de maquinària, i en menor grau es pot donar per
l’acumulació dels residus abans de ser transportats a un abocador controlat.

3.1.7. Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat paisatgística
Qualitat del paisatge
Determinacions de caràcter general
Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació
Assenyalament d’alineacions i rasants
Definició de l’ordenació de volums
Precisió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a habitatges de protecció pública
Sectors d’ús residencial
Reserva per a zones verdes i espais lliures públics
Reserva per a equipaments públics
Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques
Concreció de les característiques del mobiliari urbà
Concreció de les característiques de l’arbrat i l’enjardinament
Concreció de les característiques del paviment de les voreres i el tipus de vorades
Concreció de les característiques de l’enllumenat i de la senyalització

X
X
X

X

X
X
X

Taula 28. Determinacions que poden produir efectes sobre el criteri “Qualitat del paisatge”
L’impacte que pot repercutir en la qualitat del paisatge es produirà bàsicament per
l’alteració del paisatge típicament cerealístic regadiu, al situar el conjunt urbà que trenquen
la naturalitat d’aquest tipus d’ambients. No obstant, la ubicació original en les NN.SS. de
Vallfogona de Balaguer no reflectia l’ampliació del mateix, pel que l’ampliació dels
20.540,21 m2 en l’extrem sud-est (C/ de la Noguera) i en l’extrem est (zona esportiva) del
casc urbà de Vallfogona de Balaguer, fan que la superfície que s’integra al casc urbà sigui
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perfectament assimilable en aquest tipus d’ambients urbans; 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.
Durant la fase constructiva del Pla Parcial afectat també es pot considerar un impacte per
la presència de maquinària, però donat el poc temps de l’obra (a efectes de paisatge) serà
pràcticament insignificant comparat amb la presencia urbana a l’entorn.

3.1.8. Altres
En base al Mapa de Perill Bàsics d’incendi forestal, que defineix un estat del territori
estimatiu de la freqüència i la intensitat en que si pot produir un perill d’incendi, elaborat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’estableix que Vallfogona de Balaguer i, en
concret, l’àmbit que s’estudia s’ubica en zona de risc baix d’incendi i no es fins a uns 1500
m al nord-est (zona del Riu Segre) que no es presenta un risc d’incendi elevat (veure
annex 1 – mapes i informació mediambiental).
Segons la Base d’hàbitats 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 (zona del Riu Segre), 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
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3.1.9. Taula Resum del contingut del pla - expressió de les seves determinacions amb
possibles repercussions significatives sobre el medi ambient i els components o
vectors ambientals involucrats

Cond.

Cicle Quali.

sosten aigua

aire

Cond.

Gestió

Gestió

Edif.

Biodiv.

acústiq llumin electro

Cond.

Cond.

residu

mater

Energ.

Pat.nat

Paisat

Determinacions de caràcter general (art. 65.2 de la LLUC)
X

Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els
paràmetres de l’edificació

X

Assenyalament d’alineacions i

X

rasants
Definició de l’ordenació de
volums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Precisió de les característiques
i el traçat de les obres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions
de gestió i els terminis
d’execució
Localització del sòl reservat per
a habitatges de protecció

X

pública
Sectors d’ús residencial (art. 65.3)
Reserva per a zones verdes i
espais lliures públics
Reserva per a equipaments
públics

X

X

X

X

X

Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques (art. 65.6)
Concreció de les
característiques del mobiliari

X

X

urbà
Concreció de les
X

característiques de l’arbrat i

X

X

X

X

X

X

X

l’enjardinament
Concreció de les
característiques del paviment
de les voreres i el tipus de

X

X

X

X

X

vorades
Concreció de les
característiques de l’enllumenat

X

X

X

i de la senyalització

Taula 29. Resum del contingut del pla, criteris ambientals i possibles efectes
Tal i com es mostra en la taula 29, d’aquest ISA es compleixen totes les directrius del
planejament urbanístic que determina l’article 9 en el decret 1/2005, de 26 de juliol.
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3.2. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DE
LES DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS NATURALS I D’INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT, RESIDUS I SIMILARS

En aquest cas es desenvolupa una figura de planejament que no ha estat objecte d’avaluació ambiental
d’acord amb la disposició transitòria sisena del DL 1/2005, per tant es realitza la identificació i quantificació
dels sòls objecte de transformació i de les demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures
de sanejament, residus i similars, com a conseqüència de la delimitació del sector.
A partir de la descripció efectuada a l’apartat 3.1., es procedeix a identificar i, en la mesura possible
quantificar, els sòls afectats per les transformacions previstes en el PPU i els altres recursos naturals que
requerirà la seva execució.
Com a conseqüència, en primer lloc s’identifiquen, delimiten i caracteritzen els sòls inclosos en el sector
(àmbit 1 i àmbit 2) - apartat 3.2.1. D’altra banda, es quantifiquen els sostres edificables addicionals en
relació als edificats amb anterioritat, destinats a habitatge, etc., conseqüència de l’aplicació de les
determinacions del pla. En funció d’aquells i de les altres determinacions del planejament que generin
demanda de recursos o afectin la seva qualitat, es calculen els requeriments addicionals de caràcter
energètic, de consum i de tractament d’aigües, de recollida i tractament de residus, etc., als quals no
caldrà afegir els dèficits preexistents que s’hagin detectat a l’apartat 1.1., ja que en aquest cas concret no
se’n ha detectat. Es determinen també els dèficits totals de serveis tècnics de caràcter ambiental i les
condicions quantitatives i qualitatives dels sòls necessaris per a la seva localització.

3.2.1.

Identificació dels sòls objecte de transformació

Els àmbits per a la modificació 25 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de
Balaguer i desenvolupament del Pla Parcial conseqüent, és corresponen amb el C/ de la Noguera
i la zona esportiva de Vallfogona de Balaguer, i s’identifiquen com a sòl apte (un cop s’aprovin la
modificació per a les NN.SS.) per a urbanitzar.
El terreny correspon a dos àmbits separats, ambdós àmbits formen una superfície total de
20.540,21 m2 (en l’ISA Preliminar es consideraven només 19.565,78 m2 per desviacions en les
mesures de les superfícies de les parcel·les que integren els àmbits), ambdós àmbits es troben
ubicats a l’extrem est del Nucli de Vallfogona de Balaguer, en dues zones que a criteri de
l’Ajuntament i del ISAP semblen les idònies per a un futur creixement de la població i ubicació
d’equipaments municipals.
Les zones que es modifiquen (nova delimitació de les NSP) inclouen dos àmbits no
interrelacionats,
• ÀMBIT 1: del Carrer de la Noguera de Vallfogona de Balaguer (es considera un
total de 16.371,37 m2), comprèn quatre parcel·les rústiques i dos vials, ubicats a
l’extrem sud-est de Vallfogona de Balaguer, entre els carrers Llorenç Pijuan
Folguera, carrer de la Noguera i carrer Pau Casals.
Les finques es troben ubicades al paratge Tres Jornals i són les següents:
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Finca Polígo
F
on 12, parce
el·la 3 (*)
F
Finca
Polígo
on 12, parce
el·la 4 (*)
F
Finca
Polígo
on 12, parce
el·la 6 (*)
F
Finca
Polígo
on 12, parce
el·la 7
V àmbit 1, Polígon 9,, vial 9010 (*)
Vial
(
V àmbit 1, Polígon 12
Vial
2, vial 9001 (*)
C de la Nog
C/
guera – (pa rcial)

La parce
el·la número
o 7, la més gran, ha so
ofert una re
equalificacióó anterior, in
nicialment
estava separada pe
er una part (aproximad
dament 1/3)) dintre del límit del ca
asc urbà, i
la resta (aprox. 2/3
3) en sòl no
o urbà. Perr desig del propietari ees va pass
sar tota la
finca a zo
ona no urba
ana.
• ÀMBIT 2: de la zona
a esportiva
a de Vallfo
ogona de Balaguer
B
(ees considerra un total
2
de 4.168,84 m ), compren una única finca
a rústica i un vial, ub icats a toca
ar amb la
zona espo
ortiva munic
cipal, i amb accés des del carrer de
d Bellcaire .
Les finqu
ues es trobe
en ubicadess al paratge
e La Saira i són les seggüents:
 Finca
F
Pol. 8,
8 parcel. 71
 Vial
V àmbit 2 No urbà, p
polígon 8, vial 9002 (*)

Es conside
era que el fe
et d’ampliarr el Carrer d
de la Nogue
era i la zona
a esportiva,, alhora s’in
ncrementa
la zona urrbanitzable de Vallfogo
ona de Bala
aguer, desp
plaçant el líímit municippal més ca
ap a l’est i
sud-est. Le
es parcel·le
es afectades
s estan tote
es elles actu
ualment en sòl urbà, enn el límit am
mb la zona
urbana.

Fig. 14. Lím
mit municipal antic, aprovat pel C..U.LL. el 19
996 amb la proposta
p
dee modificació
se
eleccionada
a
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Fig. 15. De
etall de límitt municipal – relació de
e l’ampliació
ó amb el nu
ucli urbà (àm
mbits 1 i 2)
Tota aquessta zona irrregular llinda amb el sò
òl urbà consolidat i s’e
encabeix enn un traçat de
d carrers
urbanitzatss o en proccés d’urban
nització, trett del Camí dels Arcs i el camí d ’accés a la
a parcel·la
número 5.
Les zones que s’inclo
ouran en el Pla parcia
al de delimittació de sòl urbanitzabble de Vallffogona de
Balaguer, d
dels Àmbitss de la Nogu
uera i zona esportiva són:
s
• En l’à
àmbit 1; Z
Zona verda pública,
p
E
Equipament
ts,
Z
Zona
reside
encial d’hab itatge unifamiliar aïllat,,
Z
Zona
reside
encial d’hab itatges unifa
amiliar en fiilera
Z
Zona
residencial d’ha
abitatges plurifamiliarrs (s’inclouuen els habitatges
h
d
destinats
a protecció
p
official)
• En l’à
àmbit 2;

E preveuen
Es
n exclusiva ment equipaments.

L’àmbit 1 d
d’aquest ISA
A es troba delimitat
d
pe r;
- Nord; amb
b la resta de
el casc urbà
à de Vallfog
gona de Balaguer i cam
mí 9001del pol. 10 i
Parcel·la 1 del Pol. 12.
- Sud; Cam
mins; 9010 del
d pol. 9 i 9
9001 del poll. 12.
- Est; parce
el·la 8 i 9 i camí
c
9001 d
del pol. 12
- Oest; parccel·la 1, 2 i 18 del pol. 12 i camí 9010
9
del pol. 9.
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L’àmbit 2 d
d’aquest info
orme es tro
oba delimita
at per;
-

Nord; parccel·la 68 de
el pol. 8.
Sud; camí 9002 del pol.
p 8.
Est; parce
el·la 69 del pol. 8.
Oest; parccel·la 72 de
el pol. 8.

Els terrenyys corresponents a l’àm
mbit 1 i àmb
bit 2 són sò
òls aptes per urbanitzarr, totes les parcel·les
rústiques e
es troben sense
s
càrregues i tene
en una topo
ografia basttant plana. En la zona
a sud-oest
de l’àmbit 2 es troba el punt mé
és baix, am b una cota de terreny de 227,399 m, i la zon
na amb el
punt més alt es troba
a al nord-es
st de l’àmbiit 1, on la cota
c
de terrreny és de 235,35 m, ambdues
zones es troben perr sobre del nivell inun
ndable – ve
eure Pla d’Actuacionss Municipal (PAM) inundacion
ns, en l’anne
ex 8 i aparta
at 3.2.5. d’a
aquest ISA.

3.2.2.

Qua
antificació dels
d
sòls ob
bjecte de tra
ansformació
ó

Les parcel·les de sòl rústic que es trobaran
n afectades amb la mo
odificació dee les NN.SS
S. són les
següent (vveure l’anne
ex 2):

Taula 30. Propietaris i quantifiicació de le
es parcel·les
s afectades per a modiificació de le
es NSP –
superfíciies cadastra
als.
El Pla Parrcial compo
ortarà la co
onstrucció d
de diferents
s habitatges nous dinns de dos àmbits
à
de
2
20.540,21 m . Això comportarà
à la consttrucció de cases uniffamiliars aïïllades i en
e filera i
habitatges plurifamilia
ars (una part dels qua ls estarà de
estinada a habitatges de protecc
ció oficial),
amb una alçada de
e planta baixa
b
més planta pis i planta baixa méés dos pla
antes pis
respectivam
ment.

Taula 3
31. Propiettaris de les
s parcel·less i els vials que es trobaran aafectats en el PPU.
Superficcies topogrà
àfiques.
Les finque
es objecte d’aquesta
d
modificació
m
ecificades
puntual, s’adequaran a les conddicions espe
per al Pla Parcial, un
na vegada s’aprovi
s
la modificació
ó puntual, tenint en coompte les condicions
c
urbanístiqu
ues de les NSP, especialment el s articles que
q regeixen els àmbitts veïns – CLAU
C
2–
veure plànol 2 d’aque
est ISA.
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Les determ
minacions fo
onamentals
s i disposiciions comun
ns per al Sò
òl Apte per a Urbanitz
zar, venen
regulades amb caràctter general en el capíttol 8 “Regulació del Sò
òl Apte per a Urbanitz
zar” de les
Ordenance
es de les No
ormes Subs
sidiàries de l municipi de
d Vallfogon
na de Balagguer.
Tot i així, tal com s’e
especifica en el Pla, le
es mesures topogràfiqu
ues efectuaades al sector com a
base per al seu dessenvolupam
ment, mitjan
nçant la red
dacció del Pla Parciaal correspon
nent i del
necessari projecte de
e reparcel·la
ació, i un ve
egada efectuada la tran
nscripció deel planejament vigent
en el mate
eix, la supe
erfície real de
d l’àmbit 1 serà de 16.371,37
1
m2 (i no 17 .267,78 m2 tal i com
s’indicava inicialment en el ISAP
P) i la de l’à
àmbit 2 serrà de 4.168
8,84 m2 (i nno 2.298 m2 tal i com
s’indicava en el ISAP) que s’amp
plien a la su
uperfície de
el casc urbà
à de les Norrmes Subsidiàries de
Planejame
ent de Vallffogona de Balaguer. El total am
mpliat en zona
z
urbanaa suma un
n total de
2
20.540,21 m .
La delimita
ació dels àm
mbits presen
nts haurà d
de ser definiida en la modificació ppuntual de la
a limitació
de sòl urba
anitzable de
e les NN.SS
S. de planej ament de VALLFOGO
V
NA DE BALLAGUER.
o urbanitzab
ble i en sòl u
urbà dels àmbits del C/
C de la noguuera i zona esportiva
Els terrenyys en sòl no
per a la m
modificació prevista per a les N
NN.SS. resp
pecte el pla
antejament vigent són
n els que
s’indiquen en la següe
ent figura;

Fig. 16. Sò
òl urbà i sòl no urbà dels àmbits 1 i 2 respecte planejame
ent actual.
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Qualificació urbanística

NN.SS.

Sòl no urbanitzable (S.N.U.)

20.540, 21 m2

Sòl urbanitzable (S.U.)

Modificació de
NN.SS.

Diferència
- 20.540, 21 m2

20.540, 21 m2

+ 20.540, 21 m2

Taula 32. Quadre comparatiu entre el planejament vigent i futur (increment)
En el Pla Parcial urbanístic el sòl urbanitzable de Vallfogona de Balaguer es justificarà el seu
interès a la regularització i l’ordenació dels esmentat àmbits.
El Pla comportarà la construcció de diferents habitatges nous (ús residencial) només en un dels
dos àmbits (àmbit 1). La superfície total de la modificació de les NSP de Vallfogona de Balaguer
serà de 20.540,21 m2. Això comportarà la construcció de cases unifamiliars aïllades i en filera i
habitatges plurifamiliars (siguin o no de habitatges protegits), amb una alçada de planta baixa
més planta pis i planta baixa més dos plantes pis respectivament.
3.2.2.1. Quantificació per sistemes
El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental a la modificació
puntual de les NN.SS. i futur Pla Parcial es qualifica en zones i sistemes:
- 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.
- S’entén per zona aquella part del terreny dins de la qual, i atenent a les previsions del
Pla Parcial, es poden exercir els drets relatius a l’aprofitament privat.
En relació als Sistemes, el Pla Parcial defineix els següents sistemes (veure plànol 2):
• Sistema Comunicacions
El sistema de comunicacions comprendrà totes les infraestructures necessàries per a
la mobilitat de les persones i de les mercaderies i les àrees d’aparcament de
vehicles. Està format pel sistema de xarxa viària i és en el que es realitzen les
funcions de drenatge de les aigües, accés a les edificacions, il·luminació i pas de les
xarxes de servei. La xarxa viària que es definirà en el Pla Parcial estarà constituïda
per les vies que fixen els plànols d’ordenació “Zonificació i Ordenació urbanística”,
amb el traçat, alineacions i rasants que també figuraran en els plànols del Pla Parcial
urbanístic de sòl urbanitzable de Vallfogona de Balaguer, dels àmbits del C/ de la
Noguera i zona esportiva.
• Sistema d’Espais lliures
Comprendrà 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.
• Sistema d’Equipaments comunitaris
Comprendrà aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial haurà de reservar
per a la construcció d’equipaments col·lectius d’interès públic i social.
• Sistema de Serveis Tècnics
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Comprend
drà els sòls
s afectats p
per a la loca
alització de
e tota classee d’instal·la
acions per
dotar a l’à
àmbit del Pla Parcial ells serveis tè
ècnics de depuració
d
d’’aigües term
minals, de
clavegueram del sec
ctor, d’aigua
a potable o altres serrveis necesssaris per generar
g
la
seva activvitat.
ació al sòl susceptiblle d’aprofittament priv
En rela
vat; els terrenys pertannyents al prresent Pla
Parcia
al que resultin edificab
bles, es reg
gularan mitjjançant els tipus d’orddenació i pa
aràmetres
específics que ess definiran per
p les zone
es següents
s (veure plà
ànol 2 i fig. 117 d’aquestt ISA).
Els co
onceptes utilitzats
u
en la definic ió i descrip
pció de les
s ordenancces particularitzades
d’edificcació i altrres circums
stancies re
elatives als sòls amb aprofitameent urbanís
stic privat,
hauran
n de ser els mateixos que els de
e les NSP de Vallfogo
ona de Balaaguer, a més
m de les
precisions introdu
uïdes per les presents Ordenance
es Particularrs.

Taula 33. Resum ordenació dels Àmbitss C/ de la Noguera
N
i zo
ona esportivva (àmbit 1 i àmbit 2)
L’incre
ement de la
a zona urbanitzable en l’extrem su
ud-est i est del casc urrbà de Vallffogona de
2
Balagu
uer, corresp
pon a 20.54
40,21 m , su
uperfície igu
ual a la dels
s nous secttors en els àmbits
à
del
C/ de la Noguera
a i el de la zona esporrtiva que s’h
hauran d’ap
provar a less NSP de Vallfogona
V
de Ba
alaguer. L’a
ampliació de
d la zona
a urbanitza
able afecta a dos poolígons del T.M. de
Vallfog
gona de Ba
alaguer (políígon 12 i po
olígon 8).
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Fig. 17. Sisteme
es de àmbit 1 - C
C/ de la Noguera
a i de l’àmbit 2 - zona esportiva
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3.2.2.1.1. Estructura general de l’ordenació
L’àmbit (àmbit 1 i àmbit 2) s’estructurarà com ampliació de sòl urbà consolidat, relligant els
vials existents.
Es proposa una única zona verda ubicada a l’àmbit 1, equivalent al 10,29% de la superfície
total.
L’equipament es trobarà tot concentrat a l’àmbit 2, al costat de la zona esportiva del poble,
equivalent al 11,16% de la superfície total.
L’ordenació de l’edificació s’estructura en 4 zones:
SÒL PRIVAT
SUPERFÍCIES (m2)
%
Zona residencial unifamiliar aïllada (clau 2.2.)
3.345,56
16,29
Zona residencial unifamiliar en filera (clau 2.3)
2.862,26
13,93
Zona residencial plurifamiliar (clau 2.4)
1.228,63
5,98
Zona residencial plurifamiliar – habitatge protegit (clau 2.4b)
1.954,85
9,52
TOTAL SUP. SÒL PRIVAT
9.391,30
45,72%
Taula 34. Superfície i percentatges del sòl d’aprofitament privat
Les zones residencial i les seves tipologies arquitectòniques correspondran a sub-zones de
la Clau 2, existent a les finques veïnes i normalitzat a les NN.SS. de Vallfogona de Balaguer.
3.2.2.1.2. Sistema viari - accessos i aparcaments
Els accessos a l’àmbit 1 i àmbit 2 seran:
El Passeig Sant Jordi, és via principal del nucli, travessa la zona urbana d’est a oest i
conduirà fins als dos àmbits.
•

Àmbit 1: l’accés es farà des d’un carrer perpendicular al Passeig Sant Jordi i serà
de nova creació, des d’aquest carrer s’agafarà el carrer de La Noguera, que
delimitarà la zona nord de tot l’àmbit 1 i que discorrerà d’est a oest i comunicarà
amb el carrer Llorenç Pijuan Folguera, que tancarà el sector en sentit Nord-Sud. El
camí dels Arcs tancarà l’àrea per la part sud.
• Àmbit 2: l’accés es fa des d’un camí perpendicular al carrer de Bellcaire.

Existeix enllumenat en els accessos però no en els vials de dins dels àmbits d’actuació.
Es projectarà un nou carrer dins de l’àmbit 1, que el travessarà de nord a sud amb una
amplada de com a mínim 10 metres.
La superfície destinada a la vialitat serà de 6.653,33 m2, equivalent a un 32,39% del sector.
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.
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El ca
arrer de l’àm
mbit 2 actua
alment es tro
oba parcialm
ment urbanitzat.
Les amplades dels carrerres es trob
baran dins els paràmetres per ddonar compliment a
l’articcle 6 del de
de juliol, so
ecret 241/19
994, de 26 d
obre condicionats urbaanístics i de protecció
contrra incendis en els edificis, comple
ementaris de
e la NBE-CPI/91.
Es poden conte
emplar zone
es d’aparca
aments en tot el sectorr ja que la ssecció dels vials farà
posssible l’aparccament als carrers; en
n alguns casos aquestta reserva ees formalitz
zarà en la
senyyalització de
e la calçada
a.
En ttotes les tiipologies edificatòries
e
s que es plantejaran
p
en el Plaa Parcial le
es places
d’apa
arcament ha
auran de qu
uedar dins ll’aprofitame
ent privat.

Fig. 1
18. Espai públic – paviimentació p
proposada a l’àmbit 1 i l’àmbit 2
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3.2.2.1.3. Sistema de zones verdes
El sistema de zones verdes i espais lliures és de cessió obligatòria.
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 superfície total destinada a zona verda serà de 2.113,48 m2, equivalent al 10,29% del
sector.
3.2.2.1.4. Sistema d’equipaments
El sistema d’equipaments es trobarà situat en l’àmbit 2, en la única finca que conformarà el
àmbit, amb una superfície de 2.292,84 m2, que és l’equivalent al 11,16% de la superfície
ordenada.
Els equipaments que es plantegen són: un poliesportiu proper a la zona esportiva del nucli
de Vallfogona de Balaguer.
Es trobarà en una única zona per tal de millorar el seu aprofitament.
3.2.2.1.5. Sistema de serveis tècnics
Es preveu una reserva de 89,26 m2, representant el 0,43% del sector, per a dues estacions
transformadores i el quadre d’enllumenat. En l’àmbit 1.
3.2.2.1.6. Sòl susceptible d’aprofitament privat
Les àrees de sòl per a ús privat, es situaran entre les illes que determina la xarxa viaria i
els sistemes de cessió obligatòria, de tal manera que totes tinguin un accés fàcil i directe al
vial públic.
Atenent a l’article 45.2. de la Llei d’urbanisme en els plànols de reparcel·lació
s’assenyalaran les parcel·les, de propietat privada, on es construiran els habitatges de
protecció pública. En el Pla Parcial que es presenti la parcel·lació per aquest tipus
d’habitatges pot ser orientativa fins que no es fixi en el procés de reparcel·lació posterior.
L’habitatge protegit es plantejarà exclusivament dins de la zona plurifamiliar, entenent
que és la millor tipologia per aquest fi.
La superfície total d’aprofitament privat serà de 9.391,30 m2, que corresponen a un 45,72%
del total del Sector. El 30% del sostre que se’n derivi serà per construir habitatge protegit.
3.2.2.1.7. Justificació del 10% d’aprofitament mig
S’ha de garantir segons l’article 45 del Decret Legislatiu 1/2005 (Llei d’urbanisme) el
cediment d’un 10% del sòl urbanitzable a l’administració actuant per a l’aprofitament
urbanístic del sector.
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La ce
essió obliga
atòria i gratu
uïta d’aquesst 10% corrrespondrà a 1.047,09 m 2.
3.2.2.1.8. Xarxes i serveis
s
Les característiiques bàsiq
ques de le
es xarxes d’infraestruc
d
ctures i se rveis a implantar al
secto
or, es reflecctiran en el
e projecte b
bàsic d’urbanització, on
o es detalllaran els trreballs de
pavim
mentació de
e les calçades i voravvies, arbrat,, escales, enllumenat
e
públic, diss
seny urbà
amb el mobiliari, jardineria, parcs i recs. Als amidamentts i a la m
memòria del projecte
d’urb
banització, s’especifica
s
aran en deta
all les descrripcions dels
s materials a utilitzar.
Les xxarxes i serrveis seran les referen ts a (veure annex 10; xarxes i se rveis previs
stos per al
nou ssector):
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Electrificac
E
ció
E
Enllumenat
t
G natural
Gas
icacions
T
Telecomun
A
Aigua
C
Claveguera
am i
R per a l’’enjardinam
Reg
ment

RXA ELÈCT
TRICA
A. XAR
•

Xarxxa elèctrica
a, s’inclouen
n les xarxess de baixa i mitja tensió previstess per al nou
u sector –
desccripció gràfica
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Fig 1
19. Xarxa ellèctrica. Baiixa i mitjà te
ensió, àmbit 1 i àmbit 2.
2
RXA D’ENLL
LUMENAT PÚBLIC
B. XAR
•

Desscripció de l’enllumenatt públic prevvist al nou sector
s
– des
scripció grààfica
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Fig 2
20. Xarxa d’’enllumenam
ment públicc. Àmbit 1 i àmbit
à
2.
C. GAS
S NATURAL
L
•

Xarxxa de instal·lacions de gas natura
al prevista al
a nou sector – descripcció gràfica

Fig 2
21. Xarxa ga
as natural. Àmbit
À
1 i àm
mbit 2.
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D. XAR
RXA DE TEL
LECOMUNICACIONS
•

Xarxxa de teleco
omunicacions prevista al nou secttor – descripció gràficaa

Fig 2
22. Xarxa de
e telecomun
nicacions. À
Àmbit 1 i àm
mbit 2.
E. XAR
RXA D’ABA
ASTAMENT
•

Xarxxa d’abasta
ament previs
sta al nou ssector – des
scripció gràffica
La xa
arxa d’abasstament prevista es con
nnectarà a la xarxa general existeent en funció de:
-

A l’àmbit 1, la xarxa del
d polígon
n es pot connectar per dos puntss a la xarx
xa general
e
existent. La
a connexió es
e realitzarà
à a l’extrem
m nord-est, amb
a
canonaada de diàm
metre 110
m
mm, soterrrada a trav
vés de la p
prolongació del carrerr Llorenç P
Pijuan Folgu
uera, que
ccomunica amb
a
la zona
a urbana co nsolidada.

-

A l’àmbit 2, la nova xarxa
x
es co
onnectarà per
p l’extrem
m sud amb la xarxa existent
e
al
ccarrer de Be
ellcaire.
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Les ccaracterístiq
ques de les
s instal·laci ons que es
s definiran en
e el Pla P
Parcial per a la xarxa
d’aig
gua potable seran una proposta q
que haurà de
d ser aprov
vada o si ss’escau rediissenyada
per la
a companyiia concessionària del sservei, SOR
REA.
La xxarxa es diisposarà de
e forma ma
allada, des
s d’una con
nnexió a laa xarxa existent. Es
garanteix així un millor servei en cass d’avaria, amb
a
la corrresponent ssectorització
ó amb les
vàlvu
ules necesssàries per poder aïllar a
avaries o re
eparacions. Les canonaades estara
an dins de
rasess a l’efecte,, el llit de so
orra i coberrtes amb sa
auló, amb protecció
p
dee formigó en
n vorera, i
en d
dau de form
migó en ca
alçada, seg
gons detalls
s constructiius en plànnol del Pla Parcial i
sego
ons el plec de condicions. Les d
derivacions i unions es
s faran am
mb accessorris d’acer,
amb juntes de neoprè.
n
Els canvis de d
direcció esttaran embeguts en dauus de formig
gó HM-15
per e
evitar movim
ments en ca
as de cops d
d’ariet o sob
brepression
ns.
Els ccomptadors s’instal·laran en el ca
as dels habitatges uniffamiliars a l a façana de la finca,
en arrmari a l'efe
ecte, amb ta
apa normal itzada i clau
u gis21, i de
esguàs ambb sifó. Les arquetes
a
i
les d
derivacions en T d’aquestes parrcel·les s’ex
xecutaran en
e el procéés d’urbanittzació per
evita
ar posteriorss actuacion
ns a les vorreres acaba
ades. En el cas dels eedificis plurrifamiliars,
s’insttal·laran ba
ateries de co
omptadors e
en armaris ventilats, i amb
a
desguààs amb sifó
ó.
Dispo
osaran tanm
mateix de clau generall de pas a la
a vorera.

Fig. 2
23. Xarxa d’aigua
d
per a àmbit 1 i à
àmbit 2.
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La xarxa estarà 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 puguin 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
tot els detalls del procés executiu.
La xarxa se 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.
La pressió de subministrament serà de 3.5 kg/cm2 en el punt mes desfavorable.
El dimensionat es farà amb l’ajut del programa EPAnet de la Environement Protection
Agency (U.S. Governement) adaptat per la Universitat Politècnica de València. El fet de
disposar de tres 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.
F. XARXA DE CLAVEGUERAM I REG PER A L’ENJARDINAMENT
Anàlisi de les actuacions per a sanejament;
Es diferència entre les diferents actuacions que es realitzaran per a la gestió i control i/o
posterior tractament de la xarxa de clavegueram del nou àmbit, es distingeixen les
actuacions previstes per a:
-

Xarxa d’aigües pluvials
Xarxa d’aigües residuals
Xarxa de reg per enjardinament

1. Xarxa d’aigües pluvials
Als dos àmbits les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa de 20 embornals
directament connectats a la nova xarxa amb canonades de ø 200 mm, i seran
conduïdes per gravetat fins les sèquies existents pròximes.
La xarxa d’aigües pluvials es projectarà amb diàmetres exteriors de 315 i 400, essent el
seu pendent aproximadament 0,5%.
Els diàmetres de 315 mm es col·locaran a l'inici dels trams de canonada i s’anirà
augmentat progressivament el diàmetre a 400 mm en els punts on s’uneixin dos o més
canonades, per a poder desguassar així tot el cabal portant. A l’àmbit 2 només
s’utilitzaran diàmetres de 315 mm.
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Es projectaran pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapa de foneria
dúctil de 650 mm de diàmetre.
Les conduccions tant de pluvials com residuals seran amb tubs de polietilè amb
maneguet d’unió i junta elàstica amb una rígida corresponent a la Classe 4.
Les aigües pluvials es recolliran mitjançant embornals directes connectats a la xarxa
d’aigües pluvials amb canonades de polietilè de 200 mm de diàmetre.
Per a la recollida d'aigües de les parcel·les, s'han previst tronetes uniparcel·làries i
biparcel·làries prefabricades de formigó amb finestres de formigó de 30 cm de diàmetre
mínim.
Per a la unió entre el tub general de la xarxa i les escomeses domiciliàries i els
embornals es col·locarà una peça especial amb una goma, que encaixa amb el tub de ø
200 mm i el tub general, i recobert de formigó HM-15.
Les aigües pluvials de l’àmbit 1 es conduiran a partir d’una canonada de diàmetre 400
mm i a l’àmbit 2 es conduiran a partir d’una canonada de diàmetre 315 mm i seran
conduïdes, per gravetat, fins les sèquies existents pròximes.
2. Xarxa d’aigües residuals
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.
La xarxa d’aigües residuals es projecta amb canonades de ø 315 mm de polietilè
corrugat, amb un pendent aproximat del 0,5%. La connexió a les diferents parcel·les es
realitzarà amb canonades de ø 200 mm.
Les aigües residuals de l’àmbit 1, corresponents a tota la nova zona residencial, es
recolliran amb una xarxa de clavegueram que connectarà finalment amb el carrer
Saulons, al nord-est del polígon. A la part nord, que per gravetat ho permeti, les aigües
residuals es conduiran directament fins el clavegueram existent en aquest vial.
La resta es conduirà fins la cota més baixa a l’extrem sud-est, on es recolliran les aigües
residuals en un dipòsit, on es depuraran i es bombaran per connectar-les a la xarxa
municipal esmentada.
Les aigües residuals de l’àmbit 2, corresponents a les instal·lacions del futur PAV-2, es
recolliran en el punt més baix on es depuraran i es bombaran per conduir-les amb una
xarxa de clavegueram que connectarà amb la xarxa general al carrer Bellcaire.
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Pe
er a la reccollida d’aig
gües residu
uals i pluviials de les parcel·les qualificade
es com a
ha
abitatge unifamiliar en
n filera es p
preveu la instal·lació de tronetess prefabrica
ades amb
du
ues finestre
es de formig
gó de ø 30 ccm mínim que
q recollira
an les aigüees de dues parcel·les
ve
eïnes. Per a les escom
meses domicciliàries s’in
nstal·larà un
na peça esppecial amb sortida
s
de
ø 200 mm.
an 13 pous de registre prefabricats de ø 1 m i tapa de fooneria de ø 600 mm.
Ess projectara

Fig. 24
4. Xarxa d’a
abocaments
s prevista p er al àmbit 1 i àmbit 2. Aigües pluuvials i resid
duals.
Per al tractament de les aig
gües residu
uals del sec
ctor es prop
posaran, enn el Projectte d’obres
d’urba
anització bàsiques, due
es estacionss depurado
ores, una pe
er a cada unn dels àmbits (veure
annexx 7):
-

A l’àmbit 1 les aigües residuals e
es depurara
an amb una
a estació deepuradora BIOTRIT4
400 i es bom
mbaran perr connectar--les a la xarrxa municip
pal esmentaada.
A l’àmbit 2 les aigües
s residuals seran les corresponen
c
nts a les innstal·lacions
s del futur
P
PAV-2, es recolliran
r
en
n el punt mé
és baix on es depurara
an amb unaa estació de
epuradora
B
BIOTRIT-80
0.
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Ambdu
ues estaciions depuradores,
funcionara
an segons el princiipi d’oxidació total,
anome
enada tamb
bé aireació
ó prolongad
da. Aquet principi perrmet un reendiment molt
m
elevat
normativa. Les operac
respon
nent així a les exigènc
cies de la n
cions d’aireeació i deca
antació es
succeiiran alterna
ativament de
e forma cícllica en l’inte
erior d’un ún
nic recipientt (veure ann
nex 7).

Fig. 2
25. Estació depuradora
a compacta
a per a l’àmbit 1; Biotritt 400 (oxidaació prolong
gada).

Fig. 26
6. Estació depuradora
d
compacta p
per a l’àmbiit 2; Biotrit 80
8 (oxidacióó prolongad
da).
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3.

Xarxa
a de reg perr enjardina
ament
Es pre
eveu una xa
arxa de reg
g per l’enjarrdinament que
q regarà tota la zonna verda i l’arbrat del
nou vial.
Les aigües per al reg s’alime
entaran amb
b part de le
es aigües pluvials. Aqueestes aigüe
es pluvials
es dip
positaran en
n un pou, des
d d’on ess bombejarran amb bo
omba subm
mergible i distribuiran
amb tu
ubs de ø 32
2 i 16 mm.
Dins d
del sector exxisteix una sèquia de rreg que don
na servei a una de les finques de l’àmbit 1,
que s’haurà d’anu
ular en l’exe
ecució del P
Pla Parcial.

Fig. 27
7. reg per a l’enjardinament per a l’àmbit 1.

3.2.3. Dem
manda de recursos naturals
n
nàlisi de la
a suficiència de recurs
sos naturalls necessarris i de la
Per tal de poder realitzar un an
bastament d’aigües en alta actu
ual del municipi per afrontar less futures demandes
d
xarxa d’ab
d’aigua, derivades del
d desenvo
olupament del planeja
ament, es realitza l’eestudi dels recursos
naturals ne
ecessaris per
p a l’incre
ement de la
a població que
q es prev
veu amb laa nova orde
enació, de
manera qu
ue es recull la següent informació::
1. Xarxa d’ab
bastament en
e alta actu
ual (concess
sió d’aigües
s) - Descrip ció gràfica.
2. Determina
ació de les necessitats
n
d’aigua.
3. Justificació de la disponibilitat d
de recursos
s hídrics per satisfer lees futures demandes
d
dels creixxements urb
banístics i d
del grau de
e suficiència de l’actuual infraestrructura en
alta. S’incclou el bala
anç d’aigua
a (aportacio
ons interne
es + reutilittzació + ap
portacions
externes = consum
m total + pèrdues xarxa) i es justificca la capacitat de
subministrrament.
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3.2.3.1. Xa
arxa d’abas
stament en
n alta actua
al – descrip
pció gràfica
- En
ntitat subm
ministradorra
Ajuntamentt de Vallfog
gona de Ballaguer s'aba
asteix d'aigua de bocaa a partir de
els Canals
L'A
d'Urgell - Com
munitat Gen
neral de Re
egants del Canal
C
d’Urgell.
A dia d’avui en l’Ajun
ntament, no
o hi constta limitació alguna enn cabal ó volum a
su
ubministrar per la Manc
comunitat.
La
a facturació
ó de l’entitatt subministrradora per al
a cobramen
nt de l’aiguaa es fa en base
b
a les
he
ectàrees de
e que dispos
sa cada nuccli urbà, com
m si es trac
ctés de finquues per al re
eg;
- Abastam
ment població de Vallfo
ogona, amb una equipa
aració de 211,97 ha.
- Abastam
ment població de La Rà
àpita, amb una
u equiparració de 3,1 6 ha.
- Abastam
ment del nuc
cli de l’Hosta
al Nou, amb
b una equip
paració de 11,24 ha.
aptació d’a
aigua
- Ca
quia del “Torricot”, que s’alimentta de la 1a
a. Sèquia
Ess disposa d’una presa a la sèq
Prrincipal del Canal d’Urg
gell.

Fig.. 28. Detall d’abastame
ent potabilitzadora (veu
ure plànols annex 6)
M
Mitjançant una canonada de Fo
ormigó de Ø 400 mm es conduiirà l'aigua des
d
de la
ssèquia fins a l’embassa
ament de re
eserva.
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L’estat de conservació de la captació i la canonada d’alimentació a les instal·lacions de
la planta potabilitzadora, tot salvant vicis ocults, és acceptable.
En l’actualitat per tal de cobrir les necessitats de subministrament d’aigua potable del
municipi de Vallfogona de Balaguer, a més a més de la captació d’aigua, l’Ajuntament
disposa de les següents infraestructures;
-

Embassament de reserva d’aigua
Planta potabilitzadora
Dipòsit de reserva d’aigua potable
Canonades de transport
Xarxes de distribució

A més a més de les infraestructures existents per al subministrament d’aigua potable del
municipi també es detallen les infraestructures previstes futures i els consums actuals
d’aigua potable, consums d’aigua potable comptabilitzats, consums reals estimats d’aigua i
consums d’aigua estimats.
- Embassament de reserva d’aigua
A la part alta del Terme Municipal, en el paratge conegut com “Les Serres”, s’ubica
l’embassament de reserva d’aigua del municipi de Vallfogona de Balaguer.
El centre de l’embassament es situa en :
- Coordenada UTM X : 320.995
- Coordenada UTM Y : 4.629.516
Aquest embassament té una capacitat aproximada de 55.800 m3.
És de forma irregular i està conformat amb revestiment a base de làmina de polietilè.
Disposa d’una sortida de fons amb canonada de PVC Ø 315 mm., que serveix tant per
alimentar a la planta potabilitzadora, com per a buidar l’embassament.
L’estat de conservació de l’embassament i de les seves instal·lacions complementàries,
tot salvant vicis ocults, és acceptable.
- Planta potabilitzadora
També en el paratge conegut com “Les Serres”, el Municipi disposa d’una planta
potabilitzadora.
L’edifici en que s’ubiquen els equips es situa en:
-

Coordenada UTM X : 320.789
Coordenada UTM Y : 4.629.613
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La planta potabilitzadora funciona mitjançant filtres tancats a pressió, i va ésser
dissenyada per a (45 m3/h) 1.000 m3/dia. Tot i que a dia d’avui el règim de treball és
situa en 60 m3/h. L’increment s’ha realitzat mitjançant l’augment del cabdal dels 4 filtres
de que disposa la potabilitzadora, incrementant el cabdal en 3 m3/hora per cada un
d’ells, passant de 11-12 m3/hora a 15 m3/hora.
El cabal nominal actual és de: 60,00 m3/h
Temps de bombeig diari: 22,00 h/dia
La potabilitzadora existent pot establir com a consum diari 1.320 m3/dia
Potabilitzadora: 1.320 m3/dia x 365 dies/any = 481.800 m3/any
La seva construcció data de fa pocs anys i l’estat de conservació tant de l’obra civil com
dels equips, tot salvant vicis ocults, és acceptable.
- Dipòsit de reserva d’aigua potable
En la parcel·la en la que s’ubica la planta potabilitzadora, s’ubica el dipòsit de reserva
d’aigua potable del municipi.
El centre del dipòsit es situa en:
- Coordenada UTM X : 320.793
- Coordenada UTM Y : 4.629.635
Aquest dipòsit, és cobert, semisoterrat i té una capacitat aproximada de 2.000 m3.
És de forma rectangular i està conformat a base d’elements de formigó, Inicialment era
descobert, tot i que recentment es va cobrir.
L’estat de conservació del dipòsit i de les seves instal·lacions complementàries, tot
salvant vicis ocults, és acceptable.
- Canonades de transport
Amb inici en el dipòsit d’aigua potable de 2.000 m3, es subministra aigua potable als
nuclis de Vallfogona de Balaguer i La Ràpita de la següent manera:
-

-

-

Un primer tram de subministrament conjunt amb canonada de PVC de 315 mm
PN 6 atm. Amb una longitud de 860,00 m., va del dipòsit de reserva fins a la
derivació a La Ràpita. La seva antiguitat data de +/- any 2000.
Ramal derivació a La Ràpita amb canonada de PVC de 140 mm PN 6 atm.
Amb una longitud 1.112,00 m., va de la derivació del tram anterior a l’inici de la
xarxa de distribució. La seva antiguitat data de +/- any 1.990.
Ramal derivació a Vallfogona de Balaguer, disposa de:
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Primer tra
am, canona
ada de PVC
C de 315 mm PN 6 atm
m. Amb 1.2
260,00 m.,
va de la derivació
d
a La Ràpita, fins a la co
onnexió am
mb la canona
ada d’una
antiga captació. La sseva antiguitat data de +/- any 20000.
Segon tra
am, canona
ada de PVC
C de 200 mm PN 6 atm
m. Amb 3.170,00 m.,
va des del
d punt an
nterior (vora
a antiga ca
aptació) finss al antic dipòsit
d
de
reserva d’aigua
d
(actu
ualment en desús). La
a seva antigguitat data de
d +/- any
1990.
Tercer tra
am, canona
ada de PE de 315 mm
m PN 10 aatm. Amb 575,00 m.,
Conforma
a un Bypasss al dipòs
sit de reserrva d’aigua en desús.. La seva
antiguitat data de +/-- any 2005.
Quart tram, canonad
da de FC de
d 200 mm
m PN 10 attm. Amb 22
205,00 m.
Antiga ca
anonada de
el dipòsit de
e reserva a l’inici de la xarxa de distribució.
d
La seva antiguitat
a
da
ata de +/- an
ny 1975.

Fiig. 29. Reco
orregut de l’’aigua potab
ble fins al nucli
n
de Vallfogona de B
Balaguer
Ess presenten
n importants
s deficiènciies a la xarrxa d’abasta
ament dels nuclis de Vallfogona
V
de
e Balaguer.
-

-

La cota
c
a la que es tro
oba la can
nonada de transport a Vallfogo
ona en el
creu
uament dam
munt de la ssèquia prime
era principa
al del canal d’Urgell, queda mes
d’un
n metre per damunt de la solera de
el dipòsit de
e reserva.
L’esstat del tra
am de can
nonada de FC és molt
m
deficiennt, pateix constants
a població sense
trenq
ques, fet qu
ue deixa a la
s
subm
ministramennt.
Els diàmetres
d
de
d les canon
nades impla
antades és insuficient per a les ne
ecessitats
de futur
f
(Subm
ministramentt d’aigua po
otable + Re
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- Xarxes de distribució
En el subministrament als usuaris es distingeixen diferents apartats:
-

Canonades de distribució.
Valvuleria de sectorització.
Escomeses domiciliàries.
Comptadors.
Escomeses de reg de zones verdes.
Boques de reg de carrers.
Hidrants de protecció contra incendis.

- Infraestructures previstes futures
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, el municipi de Vallfogona de Balaguer, en
l’any 2027 disposarà de:
-

2.180 habitatges
16,40 ha de zona industrial
Diversos equipaments a més dels existents
Un centenar d’establiments ramaders i
17,94 ha de zones verdes

Es preveu un increment en la població de fins a 5.415 habitants, si tenim en compte que
els futur municipi disposarà de 2.180 habitatges, s’obté una mitjana de casi 2,5
persones per habitatge.
En aquest Pla es presenta la planificació del futur abastament d’aigua, es preveu un
xarxa d’abastament d’aigua potable i una xarxa d’abastament d’aigua no potable
(actualment només és disposa d’aigua potable), a efectes de reduir les despeses de
potabilització de l’aigua i considerant el creixement previst del municipi (fins al 2027), i
l’increment del cabal punta que caldrà subministrar per a cobrir totes les demandes.
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Consum actual d’aigua potable
En l’actualitat el Municipi de Vallfogona de Balaguer, no disposa mitjans per a saber el
volum d’aigua que realment es consumeix en la xarxa de distribució.
Només es disposa de la facturació de la Comunitat de regants del Canal d’Urgell, que es fa
en equivalències per hectàrea. Es considera un consum actual per a tot el municipi de
400.000 m3/any.
Si bé es disposa de comptadors en els habitatges, granges i indústries, no es pot dir el
mateix dels diferents equipaments del municipi i dels regs de zones verdes.
Consums d’aigua potable comptabilitzats
Els consums comptabilitzats en comptadors actualment, segons fonts municipals, es xifren
al voltant 220.000 m3/any (any 2007: 185.751 m3/any), en tot el municipi:
Es calcula un consum de 220.000 m3/any;
220.000 m3/any / = 600 m3/dia de mitja anual.
Consums reals estimats d’aigua
•

Si tenim en compte que els serveis municipals i els regs de zones verdes no disposen de
comptador, a mes de que existeix la possibilitat d’altres escomeses sense comptador, i
fuites no controlades, el consum punta en èpoques estivals, durant l’any 2008, segons es
desprèn de les dades aportades pel consistori municipal, el consum punta es xifra en:
- Consum punta a l’estiu = 1.615,00 m3/dia.

•

D’altra banda el consum real també és pot calcular pels m3 d’aigua consumida com a aigua
de reg, que la Comunitat de regants del Canal d’Urgell abasteix en concepte de les
hectàrees de que disposa el casc urbà municipal, que en el cas del nucli de Vallfogona de
Balaguer, són d’aproximadament 21,97 ha, tot i que no corresponen a les necessitats de
reg d’aquestes hectàrees sinó a les necessitats reals del nucli urbà (s’inclou l’abastament a
la població i a les granges), el que equival a unes 10 vegades més .
En aquest cas es pot quantificar l’aigua gastada per la població i les granges que
pertanyen al nucli de Vallfogona de Balaguer, tot i que les demandes d’aigua són molt
superior a l’aigua atorgada per hectàrea en zona rústica. Les equivalències en hectàrees,
per als anys 2008 i 2010 es troben en la següent taula:
ANY 2008
ANY 2010
129,57 ha
137,70 ha
Població
98,70 ha
98,70 ha
Granges
0,00
0,00
Piscines particulars
TOTAL
228,27 ha
236,40 ha
Taula 35. Consum d’aigua del nucli de Vallfogona de Balaguer en equivalències ha.
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En el cas concret del nucli de Vallgona de Balaguer a mitjana d’aigua consumida durant els
anys 2008-2010 és equivalent a aproximadament 230 hectàrees de reg (tot el T.M. disposa
d’unes 2.700 ha). L’aprofitament de l’aigua és destinat només a l’abastament del nucli de
Vallfogona de Balaguer en funció del cens de la població actual, 1.788 habitants
(IDESCAT 2010 per a tot el terme municipal), i de les granges properes a la connexió
d’aigua potable que subministra al nucli de Vallfogona. Aproximadament 1000 d’aquests
habitats corresponen al nucli de Vallfogona de Balaguer.
El consum d’aigua per al nucli de Vallfogona de Balaguer com a aigua de reg correspon a
una mitjana anual d’aproximadament:
-

Aigua - Població:
Aigua - Granges:

130 ha x 1.000 m3/ha/any = 130.000 m3/any
100 ha x 1.000 m3/ha/any = 100.000 m3/any

TOTAL consumit Nucli “Vallfogona de Balaguer”
230 ha x 1.000 m3/ha/any = 230.000 m3 aigua/any = 630 m3/dia
TOTAL consumit per la Població del nucli de Vallfogona de Balaguer:
130 ha x 1.000 m3/ha/any = 130.000 m3 aigua/any = 355 m3/dia
130.000 m3/any / 365 dies/any ≈ 350 m3 aigua/dia
355 m3 aigua/dia / 1.000 habitants ≈ 0,35 m3 aigua*habitant/dia
Aigua per habitant/dia consumida al nucli de Vallfogona de Balaguer ≈ 350 litres
Consums d’aigua estimats
Els càlculs per a la potabilitzadora actual es van fer fan respecte a la previsió i les
estimacions següents;
- En total es preveia una dotació per a 2.000 habitants i s’establia una dotació per
habitat/dia de 350 l/hab/dia, el que equival a 700 m3/dia.
- També es preveia la cabana ramadera de la localitat, s’estimava un consum
d’aigua de la xarxa per aquesta cabana ramadera de 300 m3/dia.
3.2.3.2. Determinació de les necessitats d’aigua
Càlculs de l’aigua potable necessària per a l’ampliació
Els cabals previstos són de 150 litres/dia per habitant, 600 litres/dia per habitatge. Hi ha
24 habitatges unifamiliars i 50 habitatges en 7/9 bateries d’habitatge plurifamiliar. En total
74 habitatges, pels que s’haurà de garantir un cabal total en el ramal d’entrada
d’aproximadament 45 m3/dia.
Tanmateix, la xarxa caldrà dimensionar-la per atendre els hidrants exteriors per a incendi
H-100, de forma que en el cas mes desfavorable caldrà garantir un cabal de 30 l/s en un
dels hidrants. Aquest fet és el que més condicionarà el dimensionant de la xarxa. Els
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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.
3.2.3.3. Justificació de la disponibilitat de recursos hídrics per satisfer les futures
demandes i del grau de suficiència de l’actual infraestructura en alta
S’estableix un increment de la població en un màxim de 4 persones per habitatge, el que
correspon a 296 persones per als 74 habitatges proposats (superfície per habitant,
equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès – segons indicadors de referència - annex 5)
amb un increment aproximat del consum d’aigua de 45 m3/dia.
La mitjana d’habitants per cada habitatge dins del municipi de Vallfogona és inferior als
càlculs màxims que es realitzen per al dimensionament de les infraestructures d’abastament
i clavegueram d’aigües, essent la mitjana municipal de gairebé 2,5 persones per habitatge i
per als càlculs de dimensionament d’infraestructures és de 4 persones per habitatge.
L’increment en les necessitats d’aigua del municipi no modificaran l’actual abastament, que
es continuarà fent des del 1a Principal Sèquia del Canal d’Urgell, tot i que s’incrementarà el
seu consum.
Per tal d’obtenir la suficiència de la infraestructura en alta de l’aigua, l’Ajuntament de
Vallfogona de Balaguer haurà de garantir el subministrament per als nous creixements
previstos en el “Pla Director de les infraestructures d’aigua del municipi de Vallfogona de
Balaguer” on es preveuen els creixements municipals fins a l’any 2027, de manera que
haurà de garantir el subministrament al municipi disposant d’una captació total
d’aproximadament 808.000 m3/any, considerant el consum d’aigua potable i l’aigua no
potable (veure annex 6):
Cens actual
Cens previs 2027
1.788 habitants
3.678 habitants
Població
59 granges
94 granges
Granges
96 establiments
120 establiments
Industries
Taula 36. Cens actual del municipi de Vallfogona de Balaguer i previsió per a l’any 2027
o Consum anual d’aigua potable 635.830 m3
o Consum anual d’aigua no potable. 172.224 m3
o Total consum anual 808.054 m3
A dia d’avui a l’Ajuntament, no hi consta limitació alguna en cabal o volum a subministrar pel
Canal d’Urgell, per la qual cosa no es pot determinar la suficiència real de la captació (veure
facturació de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell en l’annex 6).
El nucli de Vallfogona de Balaguer, disposa d’una captació a 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.
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En aquest cas concret el que ens limita el volum de captació no serà la captació com a tal
d’aigua del Canal, sinó la potabilitzadora existent, donat que no existeix una xarxa de
distribució per a aigua no potable a l’actualitat, tot el subministrament i les necessitats del
municipi s’han de cobrir amb aigua potable. El cabal màxim de la potabilitzadora, sense
comptar el dipòsit d’emmagatzematge, és d’un màxim de 60 m3/hora, 1.320 m3/dia, 481.800
m3/any.
En data 2010 el consum anual d’aigua de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell ha
estat d’aproximadament 400.000 m3/any, el que equival a una mitjana 1.100 m3/dia, s’inclou
la població, amb un cens de 1.788 habitants per a l’any 2010, i les granges. El volum d’aigua
de reg consumit, segons estimacions per al nucli de Vallfogona de Balaguer és de mitjana
d’uns 630 m3/dia (s’inclou població i granges). La població del nucli de Vallfogona de
Balaguer te un consum de 350 m3/dia que equival en funció d’un cens del nucli de
Vallfogona (1.000 habitants) a una despesa de 350 litres per habitant i dia.
Mentre no es realitzin les millores del “Pla Director de les infraestructures d’aigua per al
municipi de Vallfogona de Balaguer”, es podrà justificar el subministrament d’aigua
potable per aquest nou sector respecte la situació actual municipal, sempre i quan no es
realitzin altres creixements previstos per aquest municipi; de manera que la potabilitzadora
sigui suficient per a l’abastament de les necessitats reals del municipi:
Captació actual:
1788 hab + granges
= 1.100 m3/dia de mitjana
Nou sector:
296 habitants
= 45 m3/dia (150l/hab.dia)
Total aigua potable necessària inclòs el nou sector:
1.145 m3/dia
Consum màxim potabilitzadora:
1.320 m3/dia
Donat que el consum màxim de la potabilitzadora és superior al volum necessari per a
l’abastament d’aigua potable del municipi, incloent l’increment de població del nou sector,
es creu suficient l’actual infraestructura d’abastament per a la població actual i la previsió
màxima de creixement del nou àmbit, sempre i quant no es comptabilitzin els altres
creixements previstos al municipi.
Els consums teòrics es fixen com a mitges anuals, tot i que generalment a l’estiu
s’incrementen els consums, l’experiència demostra que en les èpoques estivals de màxim
calor, els consums s’incrementen en valors entre el 30 i el 50 % de les mitjanes calculades,
degut a l’increment de la població per estiuejants, l’increment dels hàbits d’higiene de la
població, etc. S’estima un consum punta a l’estiu de 1.615,00 m3/dia, al que encara s’ha
de sumar l’increment del consum punta del nou sector, volum que no seria suficient, en cap
dels dos casos, sense el dipòsit de reserva d’aigua potable existent de 2.000 m3.
A més a més en el cas de futures necessitats d’aigua potable i segons s’indica en el Pla
director de les infraestructures d’aigua al municipi de Vallfogona de Balaguer, de l’any 2008,
pel que fa al subministrament de l’aigua de les granges i per tal de promoure una activitat
força arrelada al municipi, l’Ajuntament facilitarà la implantació de nous subministres d’aigua
a instal·lacions ramaderes, i es puntualitza que el subministrament d’aigua potable estarà
dirigit exclusivament a les necessitats i consum del personal i de les seves instal·lacions
complementàries, en cap cas serà utilitzat pel consum del bestiar.
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En el “Pla Director de les infraestructures d’aigua per al municipi de Vallfogona de Balaguer”
també es preveuen les actuacions necessàries (veure annex 6) per l’abastament municipal
futur, les actuacions es realitzaran de manera escalonada i fins a l’any 2.014, aquestes
actuacions serviran per tal d’abastir els creixements previstos fins a l’any 2027, de manera
que un cop realitzades les obres es justificarà el subministrament per a totes les necessitats
futures del municipi, incloses del nou sector que es proposa.
Millores previstes per a l’any 2009
-

-

Millores per a garantir l’aprofitament de la totalitat del volum de reserva de l’actual
dipòsit d’aigua potable, amb la implantació d’un tram de 1000 m de canonada de PE
Ø 315 mm PN 10, en el ramal que subministra a La Ràpita i Vallfogona de
Balaguer.
Millores en el funcionament de la planta potabilitzadora existent amb la incorporació
d’un sistema de postfiltració a base de carbó actiu per un cabal de 60 m3/h.
Millores puntuals en xarxes de distribució i implantació de comptadors en la totalitat
d’escomeses.

Millores previstes per a l’any 2010;
-

-

-

-

Desdoblament de canonada actual d’alimentació al nucli de Vallfogona de Balaguer
(FC 200 mm) en el tram que va des del creuament del canal Auxiliar d’Urgell i l’inici
de la xarxa de distribució, amb la implantació de nova canonada d’aigua potable
(PE Ø 315 mm PN 10).
Substitució de la canonada existent (FC 200 mm) de l’antic subministrament al nucli
de Vallfogona de Balaguer, en el tram que va des del antic dipòsit de reserva i el
creuament del canal Auxiliar d’Urgell, amb la implantació de nova canonada (PE Ø
315 mm PN 10).
Condicionament dels antics dipòsits de reserva del nucli de Vallfogona de Balaguer,
amb revestiment de làmina impermeabilitzant i la implantació d’un sistema de filtrat i
desinfecció de l’aigua amb la incorporació d’equips de cloració.
Implantació de nova canonada d’aigua No Potable, en l’eix principal del nucli de
Vallfogona de Balaguer, amb connexió a la mateixa dels principals regs de zones
verdes, boques de reg de carrers i implantació de nous hidrants de 4”.

Millores previstes per a l’any 2011;
-

-

Desdoblament de canonada actual d’alimentació al nucli de L’Hostal Nou (PVC180
mm) en el tram que va des de capçalera fins l’inici de la xarxa de distribució, amb la
implantació de nova canonada d’aigua potable (PE Ø 200 mm PN 10).
Adquisició de terrenys en la zona contigua a les infraestructures actuals a l’objecte
de poder ampliar-les en funció de les noves necessitats.
Condicionament i tancament perimetral de la parcel·la de nova adquisició.
Implantació de nova canonada d’aigua No Potable, en l’eix principal del nucli de
L’Hostal Nou, amb connexió a la mateixa dels principals regs de zones verdes,
boques de reg de carrers i implantació de nous hidrants de 4”.
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-

Construcció de Nou dipòsit de reserva d’aigua No Potable de 1200 m3 i implantació
d’un sistema de filtrat i desinfecció de l’aigua amb la incorporació d’equips de
cloració.

Millores previstes per a l’any 2012;
-

Desdoblament de canonada actual (PVC 140 mm) d’alimentació a l’Hostal Nou,
amb la implantació de nova canonada d’aigua No Potable (PE Ø 200 mm PN 10).
Implantació de nova canonada d’aigua No Potable, en l’eix principal del nucli de
L’Hostal Nou, amb connexió a la mateixa dels principals regs de zones verdes,
boques de reg de carrers i implantació de nous hidrants de 4”.

Millores previstes per a l’any 2014;
-

Implantació de planta Potabilitzadora a base de filtres a pressió, amb una capacitat
de 100 m3/h, allotjada en l’interior d’una edificació de nova planta.

Balanç d’aigua
Aportacions internes + reutilització + aportacions externes = consum total + pèrdues xarxa
A+B+C=T+P
Aportacions:
-

(A) Aportacions internes: 0
(B) Aportacions per reutilització d’aigües: 0
(C) Aportacions externes: durant l’any 2009 i 2010 s’ha calculat una
aportació externa d’aigua en 400.000 m3/any de mitjana, segons la suma
dels tres nuclis de població del municipi de Vallfogona de Balaguer, s’inclou
dins d’aquest volum la captació per al consum de la població en general i
d’algunes de les granges del municipi.

(T) Consum total: Els consums comptabilitzats en comptadors actualment, segons fonts
municipals, és de 220.000 m3/any
400.000 m3/any + 0 + 0 = 220.000 m3/any + P
El consum realitzat pels habitants hauria de ser igual a les aportacions externes d’aigua,
donat que no existeixen aportacions d’aigües per reutilització d’aigües o altres aportacions
internes a la xarxa. La diferència entre ambdues dades, són les aigües què es consideren
pèrdues de xarxa (P).
P = 180.000m3/any que es perden (no es disposa de totes les dades dels consums)
En aquest cas concret no es poden establir les pèrdues reals de la xarxa perquè l’aigua
aportada externament no és exclusivament per a l’ús dels habitatges urbans (amb
comptadors), sinó que també subministra;
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•

•

•
•

Una part significativa de l’abeurada dels animals del municipi (generalment es
disposa de comptadors en els habitatges, industries i granges, tot i que amb
deficiències en els registres dels comptadors d’aquests últims).
Altres infraestructures dels diferents equipaments del municipi i dels regs de zones
verdes (parcs i jardins); en alguns punts estratègics dels nuclis, es localitzen
escomeses de reg, el seu estat no es pot determinar amb exactitud, però s’ha de
fer menció al fet que no disposen de comptador i que s’alimenten d’aigua potable.
Altres pèrdues que s’han donat per avaries, pèrdues per falta d’estanquitat en la
xarxa d’abastaments, neteges de clavegueram, incendis...
Altres pèrdues difícils de detectar; que es donen en els llargs recorreguts de les
canonades de subministrament des del dipòsit de regulació fins als inicis de les
xarxes de distribució i que majoritàriament es donen en camps de conreu.

Tots aquests motius, explicarien perquè es detecten uns valors tan elevats de pèrdues de
xarxa.
En un futur, quan estiguin corregides les deficiències de les infraestructures d’aigua i la seva
ampliació, prevista en el Pla Director de subministrament d’aigua, les xarxes de distribució
tampoc seran totalment estanques. El rendiment de la xarxa previst en un futur serà de 85%,
que es considera òptim. Les esmentades pèrdues seran les degudes a fuites (pèrdues reals
per manca d’estanquitat a la xarxa de distribució), sub-comptatge (errors d’enregistrament), i
consums no controlats (incendis, avaries, consums d’operació –neteges dipòsits, neteges
clavegueram-,...).

3.2.4. Demanda d’infraestructures de sanejament
Per tal de poder realitzar un anàlisi de la suficiència del sistema de sanejament previst per a
l’increment de població futur, es realitza l’estudi de diferents aspectes referents a la xarxa de
sanejament d’aigües, de manera que es recull la informació següent:
1. Anàlisi de la infraestructura actual – descripció gràfica
2. Determinació de la quantitat i la tipologia de les aigües residuals que es generaran
(pluvials, residuals domèstiques i residuals industrial) degut al desenvolupament del
planejament. Avaluació de la producció d’aigües residuals derivades del creixement
previst, en quantitat (m3/dia, m3/any) i en qualitat.
3. Depuració i retorn de les aigües al medi: definició de com es resoldrà la depuració
d’aquestes aigües, i de com i on es retornaran al medi. Justificant que el retorn de les
pluvials no originarà afeccions a tercers.
3.2.4.1. Anàlisi de la infraestructura actual – descripció gràfica
Actualment el municipi de Vallfogona de Balaguer no disposa de Estació Depuradora
d’aigües residuals (en endavant EDAR), ni es reutilitza part de l’aigua abocada. El sistema
d’abocament d’aigües residuals actual es molt simple, amb una única sortida des del nucli
de Vallfogona de Balaguer fins al seu punt d’abocament directe a Llera pública “Lo Reguer”.
Aquest continua aigües avall fins al Riu Segre (presenta aigua durant 8 mesos a l’any) –
l’ajuntament no disposa d’autorització escrita del punt d’abocament actual. Segons el
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Progra
ama de San
nejament d’Aigües Re
esiduals urb
banes de Catalunya 20002, l’aigua
a d’aquest
punt d
d’abocamen
nt no es pot reutilitzar e
en zones properes.
El municipi de Vallfogona de
d Balaguerr es troba inscrit
i
dins dels Progrrama de Sa
anejament
d’Aigü
ües Residua
al Urbanes de Catalun
nya 2002, dins
d
d’aque
est program
ma es preve
euen dues
EDAR
R’s municipa
als, una pe
er al nucli de La Ràp
pita i l’altra per al nuccli de Vallffogona de
Balagu
uer. Per all nucli de L’Hostal No
ou i la Co
odosa no es
e preveu ddepuradora
a d’aigües
residuals, aquestt nucli aboc
ca les sevess aigües res
siduals dire
ectament a ll’EDAR de Balaguer,
donad
da la seva proximitat
p
am
mb el casc u
urbà de Balaguer.
•

L’EDAR proposada
a per al n
nucli de Va
allfogona de
d Balagueer es troba
arà a les
coordenades UTM x: 318.921,, y: 4.624.25
52

•

El punt d’abocamen
d
nt de l’EDA
AR és també
é el punt d’abocamentt actual i co
orrespon a
les coord
denades UT
TM x: 318.0
085, y: 4.623.717.

Fig. 3
33. Punts d’abocam
ment previsstos d’aigü
ües residuals. Senyaalitzat l’acttual punt
ament direc
cte a Llera p
pública - Prrograma de
e Sanejameent d’Aigües
s Residual
d’aboca
Urbane
es de Catalu
unya 2002
Actuallment existe
eixen 5 trams de col·llectors del total dels 7 planificatss per a la conducció
c
futura de les aigü
ües residua
als fins a l’E
EDAR progrramada i qu
ue suposadaament haurria d’estar
finalitzzada l’any 2012
2
(segon
ns pressupo
ostos i prog
grames de la Generalittat de Catallunya), tot
i que les prevision
ns més realistes indiqu
uen que no estarà cons
struïda fins a l’any 2015.
Es pla
antegen divverses opciions d’EDA
AR per al trractament de
d les aigüües, totes elles
e
amb
tractam
ment secun
ndari amb re
educció de ffòsfor i nitrifficació-desn
nitrificació tootal:
- Opció 1:: Fangs Acttius P (aire
eació prolon
ngada) pou gruixuts, reeixes, tamis
sat, fangs
actius P (aireació prrolongada, abocamentt distribuït. Espessidors
E
s i sitja de fangs.
f
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- Opció 2:
2 SBR-P: pou gruixu
uts, reixes,, tamisat, SBR P, aabocament distribuït.
Espessid
dor i sitja de
e fangs.
- Opció 3:
3 Fangs Actius
A
(aire ació prolon
ngada) + Wetland:
W
ppou gruixuts, reixes,
tamisat, Fangs Ac
ctius (airea
ació prolon
ngada) + Wetland, A
Abocamentt puntual.
Espessid
dor i sitja de
e fangs.
S’acce
epta l’opció
ó 1 i l’opció 2 com a favorable
es amb el mateix núm
mero d’ava
antatges i
desavantatges i es descarta
a l’opció 3 perquè el seu cost de
e construccció excedeix en més
d’un 20% respectte el cost de
e les altres opcions

Fig. 34
4. Col·lectors existents
s i planificatts per a porttar les aigüe
es residualss de nucli de
na de Balag
guer a l’ED
DAR projecttada - Prog
grama de S
Sanejamentt d’Aigües
Vallfogon
Residual Urbanes de Catalun
nya 2002

3.2.4.2.
3
Detterminació
ó de la quantitat i la tiipologia de
e les aigüe
es residualss que es generaran
g
deg
gut al dese
envolupame
ent del pla nejament
Les diferents tipo
ologies d’aig
gües residu als que es generaran en el nou pplanejamentt seran de
tipus:
a. Aigü
ües pluvials
s
b. Aigü
ües residua
als (assimila
ables a dom
mèstiques)
No es donaran en
n el nou àm
mbit de plane
ejament aig
gües del tipu
us:
c. Aigüe
es residuals
s industrialss
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Es construirà una xarxa separativa de recollida d’aigües residuals i pluvials.
a.

Aigües pluvials

Les aigües pluvials són les que corresponen a la recollida de la pluja i la neu a les cobertes
(terrats, teulats, etc.), els paviments i els vials. No s’han d’incloure a la xarxa de
clavegueram connectada al sistema de sanejament autònom.
Per calcular la xarxa d’aigües pluvials s’ha seguit el mètode racional especificat a la
Instrucció de carreteres, fixant un període de retorn de 10 anys.
Per a la zona de Vallfogona de Balaguer la precipitació horària màxima és de 41’11
litres/m2. Entrant en les corbes IDF amb aquesta intensitat horària i amb un temps de
concentració de 10 minuts, obtenim una intensitat de 61’97 mm/h o 61’97 litres/m2.
b.

Aigües residuals (assimilables a domèstiques)

Les aigües residuals que es produiran en aquest nou sector seran del tipus “Aigües
residuals domèstiques” que segons definició són les procedents de zones d’habitatge i de
serveis, generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques
associades. S’inclouen dins d’aquesta tipologia les aigües fecals i les aigües grises;
-

Aigües fecals: les que transporten els residus generats pel metabolisme humà.
Aigües grises: aigües residuals domèstiques, excloent-hi les aigües fecals i les de
cuina; per tant, corresponen a les aigües del lavabo, la dutxa i el bany, i el rentat de
roba. Són les de menor càrrega orgànica.

Es preveu una generació d’aigües residuals domèstiques per habitatge igual al de l’aigua
abastada per cada habitatge, de manera que el balanç d’aigües d’entrada i sortida sigui igual
a 0.
Aigües d’entrada habitatges = aigües residuals habitatges (domèstiques)
45 m3/dia aigua potable = 45 m3/dia aigües residuals
c.

Aigües residuals industrials

Totes les activitats que es podran desenvolupar en el nou sector correspondran a activitats
de serveis de poca incidència ambiental i les seves aigües residuals seran assimilables a
aigües domestiques. No es preveuen industries pròpiament dites al nou àmbit, essent
aquest un sector d’ús residencial.
Per tal de protegir l’entorn, caldrà tramitar les llicències municipals d’acord amb el que
preveu la Llei 6/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
en substitució de la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el Decret
136/1999 de 18 de maig pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament d’aquella i
s’adapten els seus annexes. Per a la regulació de sorolls i vibracions, s’observarà allò que
disposa la Resolució de 30 d’octubre de 1995 per la qual s’aprova una ordenança municipal
reguladora del soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126 de 10/11/95).
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3.2.4.3. Depuració i retorn de les aigües al medi
Depuració i retorn d’aigües residuals
-

Les aigües residuals de l’àmbit 1, corresponent a tota la nova zona residencial,
recollirà part de les seves aigües residual amb una xarxa de clavegueram que
connectarà finalment amb el carrer Saulons, al nord-est del polígon. A la part nord,
que per gravetat ho permet, les aigües residuals es conduiran directament fins el
clavegueram existent en el carrer La Noguera.
La resta 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), on es depuraran amb una estació depuradora BIOTRIT-400
i es bombaran per connectar-les a la xarxa municipal esmentada. (veure annex /)

-

Les aigües residuals de l’àmbit 2, corresponents a les instal·lacions del futur PAV-2,
es recolliran en el punt més baix on es depuraran amb una estació depuradora
BIOTRIT-80 i es bombaran per conduir-les amb una xarxa de clavegueram que
connectarà amb la xarxa general al carrer Bellcaire (veure annex 7).

Les dues depuradores que es preveuen en el sector permetran que les aigües residuals
siguin tractades i depurades per a posteriorment retornar-les al medi, lliures de
contaminants, evitant l’impacte negatiu que produirien si no fossin tractades
La xarxa general del nucli de Vallfogona de Balaguer, en un futur pròxim, abocarà les seves
aigües residuals domestiques a la projectada EDAR municipal (segons Programa de
Sanejament d’Aigües Residuals urbanes de Catalunya 2002) per al nucli de Vallfogona de
Balaguer, la depuradora prevista també recollirà les aigües residuals ja tractades d’aquest
nou sector, s’inclouran els 45 m3/dia d’aigües residual previstes.
Mentre no estigui instal·lada l’EDAR, les aigües residuals ja depurades d’aquest sector
s’uniran a les aigües residuals produïdes per la resta de planejament i s’abocaran a llera
pública.
Retorn i reaprofitament d’aigües pluvials
Les aigües pluvials són difícils de quantificar, donat el caràcter torrencial i puntal de les
precipitacions de la zona, tot i així es dimensionarà la nova xarxa amb canonades de com a
mínim ø 200 mm, que es consideren suficients per absorbir la precipitació horària màxima
de 41’11 litres/m2 durant un temps de concentració de 10 minuts. Aquestes aigües seran
conduïdes per gravetat fins a les sèquies existents pròximes, el fet que es produeixi el
desaiguat per gravetat a una llera més gran justifica que el retorn de les pluvials no originarà
afeccions a tercers.
Una part de les aigües pluvials es reaprofitarà per al reg de l’enjardinament.
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3.2.5.
3
INUN
NDABILITA
AT
Per
P tal de ju
ustificar la compatibilita
c
at dels creixxements urbanístics am
mb l’estableert a l’article
e 6 i a les
disposicions
d
s primera i segona
s
del Decret 305
5/2006 de 18
1 de juliol, pel qual s’aaprova el Reglament
R
de
d la Llei d
d’Urbanisme
e, es recull la següen
nt informació que fa referència
r
a diferents aspectes
re
eferents a la inundabilitat del territori:
Com
mpatibilitat enfront inun
ndacions

1.
3.2.5.1.
3

C
Compatibilitat enfrontt inundacio
ons

La
L inundabiilitat és un aspecte lligat a la fu
unció drena
ant del territtori. La xarrxa hidrogrà
àfica està
pels eixoss naturals (rius, riere
configurada
c
es, torrents
s, rambles, etc.) que recullen le
es aigües
generades
g
a la seva co
onca i desem
mboquen a una llera d’ordre més gran.
Les
L
inundaccions són una
u
de les possibles catàstrofes
s naturals que
q
poden afectar el territori, i
poden
p
estarr produïdess tant pel de
esbordamen
nt dels rius
s i les rieres
s com pel nnegament dels
d
punts
baixos
b
del te
erritori i delss nuclis urbans.
Segons
S
els criteris del Pla INUNC
CAT, redacctat per l’Ag
gencia Cata
alana de l’aaigua, el municipi de
Vallfogona
V
d
de Balague
er està obligat a elab
borar un Pla d’actuació municipaal per a inu
undacions
(PAM), ja q
que es trob
ba dins dels municipiis que tene
en l’obligac
ció d’elaborrar el seu PAM per
in
nundacionss, veure la següent
s
figu
ura.

Fig.
F
35. Mu
unicipis ob
bligats i rec
comanats a realitzar el PAM i Risc munnicipal enfro
ont a les
inundacions. Vallfogona
V
de
d Balaguerr: mitjà
La
L classifica
ació d’un municipi
m
en una tipolog
gia o altra es
e determin
na fonamenntalment pel nivell de
risc d’inunda
acions assig
gnat al mun
nicipi. A prio
ori s’estable
eix la següent classificaació:
-

Municipis oblig
gats a redac
ctar PAM: N
Nivell de risc per inund
dacions del municipi Molt Alt, Alt
o Mittjà (en el Ca
as de Vallfo
ogona de Ba
alaguer el risc d’inunda
ació és Mitjjà)
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-

Municipis recomanats a redactar el PAM: Nivell de risc per inundacions del municipi
Moderat
Municipis que no han de redactar el PAM: Nivell de risc per inundacions del municipi Baix

Està clar que l’anàlisi de risc no queda absolutament tancat en el pla Inuncat, fonamentalment
perquè el territori degut a l’acció antròpica està sotmès a canvis constants i les dades i estudis a
partir dels quals s’han generat els càlculs estan contínuament en revisió i millora. És per això que
l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer disposa des de l’any 2009 d’un PLA DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL on hi figura (veure annex 8):
-

Pla d’actuacions municipal contra Inundacions (PAM)
Programa d’implantació i manteniment
Catàleg de mitjans i recursos
Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de
Vallfogona de Balaguer per a l’adhesió al servei de protecció civil

En la següent figura es mostra les zones del municipi de Vallfogona de Balaguer que són
susceptibles de ser inundables, segons el Pla Inuncat; la zona remarcada en el cercle és la zona
on es preveu l’ampliació de la zona urbana, que es troba fora de la zona potencialment
inundable.
En l’annex 8 s’adjunta el mapa de delimitació de les zones amb risc d’inundació per a Vallfogona
de Balaguer, extretes del PAM municipal, on es mostra clarament que les zones inundables
municipals és troben única i exclusivament en el marge del riu Segre, que es troba a més de 1.500
m de distància dels àmbits que s’estudien, i en una cota més baixa.
Per aquests motius es conclou que el nou sector (àmbits del C/ de la Noguera i zona esportiva) és
compatible amb l’entorn pel que fa al risc d’inundacions.
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3.2.6. Dem
mandes d’infraestruc
ctures per a residus
A part de lles papererres distribuïïdes al llarg
g dels vials i zona verd
da, es col·loocaran contenidors en
n
diversos p
punts dels carrers, i es
e destinarà
à un lloc per
p a la recollida d’esscombraries
s selectiva,,
facilitant així el recicla
atge als habitants de lla zona. Le
es infraestru
uctures quee es preveuen per a la
a
gestió delss residus ess troben indicades a la següent fig
gura.

Fig. 36. Inffraestructurres per a res
sidus i mob
biliari urbà de
d l’àmbit 1.
L’Ajuntame
ent de Vallffogona de Balaguer a
ampliarà els
s serveis de
e recollida pper als residus al nou
u
sector i d
disposarà dels
d
equipa
aments neccessaris pe
el que fa a conteniddors d’esco
ombraries i
contenidorrs de recolllida selectiv
va de deixxalles. Els serveis
s
dels
s que ja d isposa el municipi
m
de
e
Vallfogona
a de Baleguer i dels que també ga
audirà el nou
u sector són
n:
-

Serrvei de recollida de re
esidus mun
nicipals i neteja
n
Totts els dillunss, dimecres i divendress.

-

xalleries (m
mobles vel ls, petits electrodomè
èstics, ...)
Serrvei de deix
Una
a vegada al
a mes. S'ha
a de posar e
e amb l'Ajun
ntament o bbé accedir a la pàgina
a
en contacte
web
b de l’Ajuntament per accédir
a
al ccalendari de
e recollida d’objectes
d
vooluminosos
s previst pell
Con
nsell Comarcal de la Noguera.
N

-

Res
sidus industrials
A l'abocador comarcal.
c
In
nformació a
al Consell Comarcal.
C
Oficina
O
de M
Medi Ambien
nt (973 445
5
488
8).

-

Serrvei de recollida de piles
Hi ha contenid
dors a les diferents b
botigues. Fe
er ús d'aqu
uests conte nidors, no tirar-les en
n
altrres contenid
dors.
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-

Contenidors de
d roba us
sada
Davvant del col·legi públic "Salvador E
Espriu"

-

collida sele
ectiva de deixalles
d
Rec
BLA
AU: PAPER
R, CARTRÓ
Ó...

S
SÍ: entre alttres, capses
s de cerealss, capses de cartró
d
de conserve
es, galetes i fruites seqques, envas
sos de
p
paper, sobrres d'alimen
nts sense em
mbolcalls d'alumini,
d
diaris, revis
stes, capses
s de sabatees, papers
d
d'embolicarr regals i la publicitat quue trobem a les
b
bústies.
N
NO: tovallons i paper de
d cuina ussats, papers
s bruts,
ffotografies…
… Qualsevo
ol d’aquestss residus redueix la
q
qualitat del paper recic
clat resultannt.

GR
ROC: PLÀSTICS, LLAUNES,
BR
RICS...

S
SÍ: envasos
s plàstics de
e iogurts, d’’aigua, llaun
nes de
cconserves i refrescos, brics, tapess metàl·liqu
ues,
ssafates de porexpan…
p
…
N
NO: esprais
s plens, pots metàl·licss de pintures o
p
productes químics,
q
pne
eumàtics, ppetits
e
electrodomèstics i prod
ductes d'info
formàtica qu
ue
ccontenen tin
nta.

VERD: VIDRE
E

S
SÍ: ampolles de vidre, pots de connserves, de
m
melmelades
s o de salse
es… que esstiguin buits
s.
N
NO: els taps de les am
mpolles i elss pots, bomb
betes,
ffluorescents
s, ceràmica
a, els pots bbuits que ha
agin
ccontingut medicaments
m
s, miralls o vidre armatt (amb
p
petits filferro
os interiors)).

3.3.

esures adop
ptades perr al foment de l’eficièn
ncia energè
ètica, l’estaalvi de recursos i la
Me
milllora del me
edi ambien
nt en generral

En aquestt apartat s’anomenen
s
n Mesures adoptades
s per al fo
oment de l’’eficiència energètica,,
l’estalvi de
e recursos i la millora
a del medi ambient en
e general, tant pel qque fa a le
es mesuress
d’aplicació
ó directa del pla com de
el projecte d
d’urbanitzac
ció derivat.
En l’avalua
ació global del pla (ap
partat 5) es considera, no sols els seus efecctes negatiu
us sobre ell
medi ambient i les me
esures per pal·liar-los, sinó també
é els aspectes de la seeva aplicaciió destinatss
expressam
ment a la miillora del me
edi ambientt en el secttor o que hi contribueixxin efectivament. És ell
cas d’aque
elles determ
minacions que tinguin p
per objecte o impliquin
n l’estalvi dee recursos energètics
e
i
odiversitat i de la conn
d’altres reccursos naturals, la millo
ora de la bio
nectivitat ecoològica, etc
c.
Aquesta esstimació éss completa, suficientme
ent argume
entada i, en la mesura possible qu
uantificada,,
per tal de p
permetre, en
e el seu mo
oment, un b
balanç ambiiental del pla fiable.
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3.3.1. Mesures per a determinacions de caràcter general de l’ordenació
Condicions generals d’ordenació
Son les que són relatives als aspectes globals i estructuradors del planejament. Comprenen
aspectes i mesures destinades a:
-

Donar compliment al planejament de rang superior. Les Normes Subsidiàries de Vallfogona
de Balaguer.

-

Ordenar l’edificació d’acord amb aquest planejament, possibilitant el creixement del barri
existent, amb especial atenció a la topografia i a les característiques edificatòries i
d’ordenació de l’entorn immediat. Relligant el teixit existent, donant continuïtat entre els
nous sectors i la trama urbanística actual del nucli.

-

Aconseguir un aprofitament adient del sector, respectant els paràmetres previstos per les
Normes Subsidiàries de Planejament i les Modificacions per aquest sector, que s’hauran
de trametre simultàniament. Crear una nova reserva de sòl, serveis i comunicació per a
l’equipament que el municipi demana: un pavelló esportiu, junt a la zona esportiva
consolidada.

-

Planificar íntegrament 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.

-

L’actuació preveu millorar la qualitat de la zona, definir la ubicació de les cessions reserves
del sòl establertes pel decret 1/2005, de 26 de juliol, així com millorar la imatge del sector,
projectant carrers i voreres amples considerant els volums dels nous edificis a construir,
millorant la qualitat arquitectònica de l’edificació i la seva interrelació amb els espais lliures
que quedaran. En aquest sentit, la zona verda per la seva situació i dimensions complirà
funció de transició, protecció i qualitat de l’entorn,

-

Prioritzar l’estructura compacta i aquelles tipologies urbanístiques i arquitectòniques que
generen menys consum del sòl i de recursos energètics, hídrics, etc.

-

Concentrar les edificabilitats i delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la
màxima eficiència de captació solar en les edificacions i en l’aprofitament de la llum
natural, i establir condicions anàlogues per a l’emplaçament i orientació de les edificacions,

-

S’urbanitzaran carrers amb nous serveis que beneficiaran no únicament els àmbits del C/
de la Noguera i Zona esportiva, sinó també el conjunt urbà.

-

Establir la zonificació i regular els usos de les diverses zones amb criteris de
plurifuncionalitat.
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3.3.2. Mesures específiques
Les mesures establertes amb caràcter general o per a determinants sectors, es referiran a
aspectes com els que es relacionen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mobilitat
Cicle de l’aigua
Ambient atmosfèric
Contaminació acústica
Contaminació lumínica
Gestió de residus
Gestió de materials
Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general
Qualitat del paisatge

3.3.2.1.

Mobilitat

-

Incorporar un estudi de la mobilitat generada, d’acord amb el que estableix la legislació
específica.

-

Establir en les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl l’obligació
d’elaborar estudis d’avaluació de la mobilitat generada per a totes aquelles noves
implantacions d’activitats generadores de mobilitat que puguin incidir de manera
significativa en el trànsit motoritzat.

-

Mantenir una distància que permeti 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...)

3.3.2.2.

Cicle de l’aigua

-

Incorporar un estudi d’inundabilitat de la zona.

-

Prohibir l’edificació en cas que existissin zones inundables, d’acord amb l’article 9 del DL
1/2005.

-

Evitar la impermeabilització innecessària dels terrenys i facilitar la infiltració i la retenció
de l’aigua de pluja. Establir mesures per compensar la creació de Superficies
impermeables.

-

Crear en les àrees de nova urbanització una xarxa separativa d’aigües de pluja i els
sistemes d’emmagatzematge i de reutilització adequats.

-

Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc, en funció dels
nivells de qualitat exigibles als diversos usos. Aplicant si és el cas, sistemes de
reutilització d’aigües procedents de la depuradora.
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-

Protegir, les vores dels cursos i les masses d’aigua que existeixin i que travessin o
delimitin el sector.

-

Preveure les mesures necessàries (internes o externes al sector) per garantir el
sanejament adequat de les aigües residuals generades, amb la conducció de les aigües
no reutilitzades a la futura depuradora.

-

Introduir criteris d’estalvi en la jardineria urbana pública i privada. etc. Usar en la jardineria
d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de
la zona que requereixin un suport mínim de reg. Implantar en espais verds públics de
nova creació el planejament de sistemes de microreg i sistemes automàtics temporitzats
per al reg nocturn.

-

Prohibir la utilització de materials de PVC i de fibrociment en les xarxes d’abastament,
evacuació i sanejament d’aigües.

3.3.2.3.
a.

b.

Ambient atmosfèric

Millora de l’eficiència energètica de les edificacions
-

Delimitar adequadament l’àrea edificable per permetre la màxima eficiència de captació
solar en les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural, i establir condicions
anàlogues per a l’emplaçament i l’orientació de les edificacions.

-

Regular 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).

-

Regular adequadament els materials, els aïllaments i les solucions constructives en
façanes i cobertes.

-

Requerir il·luminació de baix consum en espais comunitaris interiors i exteriors.

Foment de les energies netes i reducció de l’ús de les energies no renovables
-

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.

-

Requerir enllumenat de baix consum en els espais públics.

-

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

-

Exigir la incorporació d’estudis de costos energètics en els projectes.
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c.

Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants
-

Fomentar la utilització d’energies netes, d’acord amb el paràgraf anterior.

-

Establir requeriments de disseny i constructius de conductes d’evacuació

-

Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans. Crear, si cal, espais
esmorteïdors a l’entorn d’activitats contaminants.

3.3.2.4.

Contaminació acústica

-

Garantir els nivells d’immissió establerts en els annexos 1, 2 i 3 de la Llei 16/2002.
Conseqüentment fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu entorn i
els usos interns de manera adequada.

-

En el mateix sentit, adequar-se, 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.

-

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

-

Considerar l’impacte acústic en les llicències.

3.3.2.5.

Contaminació lumínica

-

Adoptar estructures compactes.

-

Implementar 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.

-

Exigir enllumenat públic de baix consum en espais oberts públics i privats. Prioritzar les
làmpades de vapor de sodi i prohibir les de mercuri.

-

Considerar l’impacte lumínic en les llicències urbanístiques.

3.3.2.6.

Gestió de residus

-

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.

127

ISA

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

-

3.3.2.7.

Incloure en les normes d’edificació l’exigència als projectes de previsió dels espais
adequats per a la recollida selectiva.
Gestió de materials

-

Ajustar l’ordenació a la configuració topogràfica dels terrenys. Evitar moviments de terra
que comportin la necessitat d’utilitzar materials procedents de l’exterior.

-

Utilitzar preferentment en els paviments urbans 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.

-

Exigir, 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.

3.3.2.8.

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general

-

Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny de l’espai lliure
urbà, i en general, en el tractament de la vegetació urbana.

-

Utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a les
condicions bioclimàtiques de la zona amb consum d’aigua baix.

3.3.2.9.

Qualitat del paisatge

-

Determinar i preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i els
elements identitaris, i incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i
les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades i no comportin un demèrit per
als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic extints a
l’entorn.

-

Establir entorns de protecció paisatgística si es consideren elements d’interès.

-

Tenir 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...

-

Dur a terme tractaments específics d’integració paisatgística dels espais de vora amb els
sòls no urbanitzables

-

Exigir el soterrament de les xarxes de transport d’energia elèctrica i similars.
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4.

DETERMINACIÓ DELS PROVABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI
AMBIENT

Els probables efectes significatius sobre el medi ambient i la seva avaluació permetran en l’apartat
5 la verificació solvent del compliment dels objectius ambientals adoptats per la modificació de les
NNSS i la redacció del pla (apartat 1) i la seva avaluació global.
L’objecte del present informe de sostenibilitat ambiental és la modificació de les NSP i la redacció
del Pla Parcial Urbanístic d’urbanització de sòl urbanitzable de Vallfogona de Balaguer, dels
àmbits del Carrer de la Noguera i zona esportiva, Respecte als nous sistemes i/o zones noves no
previstes en l’ordenació vigent i la regulació establerta en els articles 99, 100, i 101, del capítol 8
“Regulació del Sòl Apte per a Urbanitzar” de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Vallfogona de Balaguer, s’elabora el plànol 2.
En aquest apartat 4 també s’avaluaran els possibles efectes significatius sobre el medi ambient
que s’han identificat i la seva avaluació un cop adoptades (apartat 4.1.); les mesures per a
prevenir, reduir i compensar els efectes negatius sobre el medi ambient s’adopten en l’apartat 4.2.
i les interrelacions entre els diferents factors ambientals i els efectes significatius sobre el medi
ambient en l’apartat 4.3.

4.1.

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ SOBRE ELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS
SOBRE EL MEDI AMBIENT

En aquest apartat s’identifiquen i avaluen els probables efectes significatius (secundaris,
acumulatius, sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius, etc.)
sobre els diversos components ambientals, els recursos naturals en general i, particularment, els
espais i els aspectes identificats d’acord amb el punt 1.
Un dels aspectes més delicats és la consideració dels diversos efectes com a significatius o no
significatius. En general, un efecte serà significatiu quan afecti de manera tangible els aspectes
rellevants descrits a 1.1, incloses les àrees ambientalment vulnerables, d’interès, etc., o incideixi
de forma perceptible en els objectius de protecció mediambiental descrits a 1.2. Anàlogament,
també s’han tingut en compte els objectius establerts a l’apartat 1.3 i, molt particularment, aquells
estimats com a generals/essencials.
No existeix, però, un criteri inequívoc o una línia divisòria clara entre els efectes significatius i no
significatius; per això, i d’acord amb el principi de precaució, s’aplica la qualificació d’efecte
significatiu a tots aquells casos que presentin dubtes.
L’Annex 1 de la Directiva estableix que aquests efectes hauran de ser caracteritzats de diferents
formes: secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o a llarg termini, permanents i temporals,
positius i negatius, etc. El Reglament d’avaluació d’impacte ambiental (RD 1131/1988, de 30 de
setembre) defineix la major part d’aquests conceptes: indirectes, acumulatius….
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El Reglament contempla també altres tipificacions similars
recuperable/irrecuperable, continu/discontinu, periòdic, irregular, etc.).

(reversible/irreversible,

Aquesta caracterització dels diversos efectes pot ajudar a determinar la seva importància relativa
o a esvair dubtes sobre el seu grau de significació. S’han utilitzat altres instruments i tècniques
habituals d’avaluació, com la matriu d’impacte, que a més a més, poden permetre relacionar
aquests efectes entre si i determinar possibles interaccions que calgui considerar.
En general, s’ha prestat una especial atenció a aquelles àrees, internes o externes, d’afectació
potencialment significativa, és a dir, àrees identificades com a ambientalment sensibles pels seus
valors ambientals, per raons de vulnerabilitat o de riscs, etc.

4.1.1. Procediment metodològic
Per a la valoració dels efectes significatius (impactes) s’ha utilitzat una matriu d’impactes.
En primer lloc s’han identificat els diferents impactes/efectes significatius
factors ambientals.

avaluant diferents

El procés d’avaluació d’impacte ambiental comprèn una sèrie de fases:
a) la caracterització de l’estat del medi amb anterioritat a l’execució del projecte, considerant
la integració de tot el conjunt de variables físiques, químiques i biològiques rellevants per a
l’anàlisi. Per això s’han integrat els antecedents disponibles per a l’àrea, ja que no s’ha
considerat necessari realitzar una campanya addicional de mesura i mostreig de variables
ambientals (es tracta d’una zona amb prou informació disponible), apartat 4.1.1.1. i
4.1.1.2..
b) La descripció dels efectes (apartat 4.1.2) i avaluació (4.1.3) dels efectes mitjançant anàlisi
estratificada de les relacions causa/efecte, a fi de preveure el canvi que experimentaran les
variables ambientals més sensibles a conseqüència de la modificació urbanística, referit
exclusivament a la solució finalment adoptada.
c) La proposta de mesures (protectores/preventives, correctores i/o compensatòries) per tal
de reduir el nombre i intensitat dels impactes residuals (apartat 4.2.).
4.1.1.1. Definició i tipificació dels diferents efectes significatius sobre el MA
Es considera important conèixer les definicions abans de tipificar cada impacte (entre
parèntesis es mostra la simbologia que s’utilitza a la taula-matriu d’impactes):
-

-

Efecte notable (A).- Aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient,
dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que
produeixi o pugui produir en el futur repercussions apreciables en els mateixos;
s’exclouen per tant els efectes mínims.
Efecte mínim (A1).- Aquell que es pot demostrar que no és notable.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Efecte positiu (B).- Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com
per la població en general, en el context d’una anàlisi complerta dels costos i beneficis
genèrics i de les externalitats de l’actuació contemplada.
Efecte negatiu (B1).- Aquell que es tradueix en la pèrdua de valor naturalístic, estèticcultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats
de la contaminació, de l’erosió o colmatació i resta de riscos ambientals en discordança
amb l’estructura ecològic-geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat
determinada.
Efecte directe (C).- Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.
Efecte indirecte o secundari (C1).- Aquell que suposa incidència immediata respecte a
la interdependència, o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un
altre.
Efecte simple (D).- Aquell que es manifesta sobre un sòl component ambiental, o que el
mode d’acció es individualitzat, sense conseqüències en la inducció de nous efectes, ni
en la de la seva acumulació, ni en la de la seva sinèrgia.
Efecte acumulatiu (D1).- Aquell que al perllongar-se en el temps l’acció de l’agent
inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, al no haver-hi mecanismes
d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l’increment de l’agent causant del
mal.
Efecte sinèrgic (D2).- Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència
simultània de varis agents suposa una incidència ambiental major que l’efecte suma de
les incidències individuals contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou en este tipus
aquell efecte quin mode d’acció indueix en el temps l’aparició d’altres de nous.
Efecte a curt (E), mig (E1) i llarg termini (E2).- Aquell quina incidència pot manifestarse, respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en
període superior.
Efecte permanent (F).- Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de
factors d’acció predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions
ecològiques o ambientals presents en el lloc.
Efecte temporal (F1).- Aquell que suposa alteració no permanent en el temps, amb un
termini temporal de manifestació que pot estimar-se o determinar-se.
Efecte reversible (G).- Aquell en el que l’alteració que suposa pot ésser assimilada per
l’entorn de forma mesurable, a mig termini, degut al funcionament dels processos
naturals de la successió ecològica, i dels mecanismes d’autodepuració del medi.
Efecte irreversible (G1).- Aquell que suposa la impossibilitat, o la «dificultat extrema»,
de retornar a la situació anterior a l’acció que el produeix.
Efecte recuperable (H).- Aquell en que l’alteració que suposa pot eliminar-se, bé per
l’acció natural, bé per l’acció humana, i, així mateix, aquell en que l’alteració que
suposa pot ésser reemplaçable.
Efecte irrecuperable (H1).- Aquell en que l’alteració o pèrdua que suposa és impossible
de reparar o restaurar, tant per l’acció natural com per la humana.
Efecte periòdic (I).- Aquell que es manifesta amb un mode d’acció intermitent i continua
en el temps.
Efecte d’aparició irregular (I1).- Aquell que es manifesta de forma imprevisible en el
temps i quines alteracions és precís avaluar en funció d’una probabilitat d’ocurrència,
sobre tot en aquelles circumstàncies no periòdiques ni contínues, però de gravetat
excepcional.
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-

Efecte continu (J).- Aquell que es manifesta amb una alteració constant en el temps,
acumulada o no.
Efecte discontinu (J1).- Aquell que es manifesta a través d’alteracions irregulars o
intermitents en la seva permanència.

4.1.1.2. Definicions i tipificacions d’avaluacions d’efectes significatius per al MA
-

-

-

Impacte ambiental compatible (IAC).- Aquell quina recuperació és immediata després
del cessament de l’activitat, i no precisa pràctiques protectores o correctores.
Impacte ambiental moderat (IAM).- Aquell quina recuperació no precisa pràctiques
protectores o correctores intensives, i en el que la consecució de les condicions
ambientals inicials requereix cert temps.
Impacte ambiental sever (IAS).- Aquell en el que la recuperació de les condicions del
medi exigeix l’adequació de mesures protectores o correctores, i en el que, tot i amb
estes mesures, aquella recuperació precisa un període de temps dilatat.
Impacte ambiental crític (IAR).- Aquell quina magnitud és superior al llindar
acceptable. Amb ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions
ambientals, sense possible recuperació, inclòs amb l’adopció de mesures protectores o
correctores.

4.1.2. Identificació dels probables/possibles efectes significatius sobre el MA
Per a la valoració dels efectes significatius (impactes) s’ha utilitzat una matriu d’impactes.
En primer lloc s’han identificat els possibles efectes significatius sobre el medi ambient, avaluant
diferents factors ambientals. Els principal criteris ambientals considerats han estat:
•

Els criteris ambientals estudiats han estat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Model d’ocupació i ordenació del sòl
Cicle de l’aigua
Ambient atmosfèric
Gestió de residus i gestió de materials
Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
Paisatge

Els efectes possibles de ser significatius sobre el medi ambient són:
Els elements generadors d’impacte identificats actuen a través d’una sèrie d’accions,
lineals en uns casos i complexes en d’altres. Aquestes accions acostumen a ser més
intenses en la fase d’obres que en la de funcionament general, encara que llavors es
corresponen amb processos de caràcter temporal.
En el següent llistat es relacionen les accions que incideixen sobre un paràmetre
determinat del medi. Tanmateix, per a poder efectuar una adequada i correcta valoració
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dels impactes en l’apartat 4.1.3., primer se’ls identifica de manera individualitzada dins dels
àmbits d’abast:
- Efectes sobre el model d’ocupació i ordenació del sòl
1.
2.
3.
4.
5.

Contaminació del sòl per abocaments de residus. Possibles vessaments d’olis i altres
productes.
Pèrdua permeabilitat sòl. El formigonat fa que es perdi la permeabilitat del sòl.
Increment de la zona verda i increment dels equipaments del municipi.
Increment de la zona urbanitzable i per tant increment de la població al municipi.
Increment de la zona circulable.

- Efectes sobre el cicle de l’aigua
6.
7.
8.
9.

Increment del consum d’aigua.
Increment de les aigües residuals i possible contaminació del medi.
Inclement de les xarxes de sanejament i abastament d’aigua
Afecció sobre la xarxa d’aigües de regadiu.

- Efectes sobre l’ambient atmosfèric
10.
11.
12.
13.

Increment de la contaminació atmosfèrica.
Increment del consum d’energia.
Augment de la zona de contaminació lumínica.
Increment de la zona de contaminació acústica. Augment dels nivells de soroll per la
maquinària i vehicles.

- Efectes sobre la gestió de residus i gestió de materials
14. Increment de la generació de residus.
15. Increment de materials externs a utilitzar al sector.
- Efectes sobre la biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
16. Afectació a la vegetació de les finques.
17. Afectació de la fauna de les finques.
18. Afectació a l’ecosistema rural adjacent.
- Efectes sobre el paisatge
19. 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.
20. Increment de la zona verda municipal
Per cadascun dels criteris s’ha elaborat un quadre que defineix quines actuacions, de les
previstes poden tenir efectes sobre cada vector i la seva avaluació ambiental, veure taula
37, apartat 4.1.3.
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4.1.3. Avaluació dels possibles efectes significatius sobre el medi ambient identificats
Tot seguit s’avaluen els principals efectes significatius sobre el medi ambient identificats en
l’apartat 4.1.2. i que seran derivats de la realització del Pla Parcial en el desenvolupament del
sector proposat, que poden incidir, ja sigui positivament o negativa, en els paràmetres que
determinen l’estat qualitatiu del medi dins els àmbits caracteritzats.
Els possibles efectes significatius sobre el medi ambient identificats es divideixen en funció de la
fase en que es produeixin diferenciant entre (veure taula següent):
-

Efectes significatius sobre el medi ambient durant la fase d’obres d’urbanització del nou
sector (F1)
Efectes significatius sobre el medi ambient per al funcionament general del nou sector
(F2)

La simbologia que s’utilitza a la taula-matriu d’impactes s’ha descrit a l’apartat 4.1.1.1.:
• Efecte notable (A) Efecte mínim (A1) Efecte positiu (B) Efecte negatiu (B1) Efecte directe
(C) Efecte indirecte o secundari (C1) Efecte simple (D) Efecte acumulatiu (D1) Efecte
sinèrgic (D2) Efecte a curt(E), mig (E1) i llarg termini (E2) Efecte permanent (F) Efecte
temporal (F1) Efecte reversible (G) Efecte irreversible (G1) Efecte recuperable (H) Efecte
irrecuperable (H1) Efecte periòdic (I) Efecte d’aparició irregular (I1) Efecte continu (J)
Efecte discontinu(J1)
Tanmateix, es tipifiquen els diferents impactes
que apareixen en l’avaluació de les
característiques descrites dels efectes significatius produïts sobre el medi ambient de l’entorn.
• Impacte ambiental compatible (IAC)
• Impacte ambiental moderat (IAM)
• Impacte ambiental sever (IAS)
• Impacte ambiental crític (IAR).
En la següent taula es relacionen les accions que incideixen sobre un paràmetre determinat
del medi i la descripció i l’avaluació de l’impacte que suposen sobre ell.

Núm.

Descripció de l’efecte significatiu sobre el MA

Fase

Fase gen

obra (F1)

(F2)

Característiques

Avaluació

A1/B1/C/D/E/F/G1/H/I1/J1

IAM

Efectes sobre el model d’ocupació i ordenació del sòl

1

Contaminació sòl per abocaments de
residus. Possibles vessaments d’olis i altres
productes.

2

Pèrdua permeabilitat sòl. El formigonat fa
que es perdi la permeabilitat del sòl.

X

A/B1/C/D/E2/F/G1/H1/I/J

IAM

3

Increment de la zona verda i increment dels
equipaments del municipi

X

A1/B/C1/D/E2/F/G1/H/I/J

IAC

X
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Núm.

Descripció de l’efecte significatiu sobre el MA

Fase

Fase gen

obra (F1)

(F2)

4

Increment de la zona urbanitzable i per tant
increment de la població al municipi

X

5

Increment de la zona circulable.

X

Característiques

Avaluació

A/B1/C1/D/E2/F/G1/H1/I/J

IAM

A1/B1/C1/D/E2/F/G1/H1/I/
J

IAM

Efectes sobre el cicle de l’aigua
6

Increment del consum d’aigua.

7

Increment de les aigües residuals i possible
contaminació del medi

8

Inclement de les xarxes de sanejament i
abastament d’aigua

9

Afecció sobre la xarxa d’aigües de regadiu.

X

X

A/B1/C/D1/E2/F/G/H1/I/J

IAS

A/B1/C/D1/E2/F/G/H1/I/J

IAM

A/B1/C/D1/E2/F/G/H1/I/J

IAS

X

X

X

A1/B1/C1/D/E2/F/G/H/I1/J
1

IAM

A1/B/C1/D/E/F/G/H/I1/J1

IAC

F1

IAM

Efectes sobre l’ambient atmosfèric

10

Increment de la contaminació atmosfèrica

X

X

A/B1/C/D/E/F/G/H/i1/J1
F2
A/B1/C/D2/E2/F/G/H/i/J

IAM

11

Increment del consum d’energia.

X

A/B1/C1/D2/E2/F/G/H/i/J

IAM

12

Augment de la zona de contaminació
lumínica.

X

A1/B1/C/D/E2/F/G/H/I/J1

IAM

13

Increment de la zona de contaminació
acústica. Augment dels nivells de soroll per
la maquinària i vehicles.

F1
X

X

A1/B1/C/D/E/F/G/H/I1/J1
F2
A1/B1/C/D/E2/F/G/H/I/J

IAM
IAM

Efectes sobre la gestió de residus i gestió de materials
F1
14

Increment en la generació de residus

X

X

A/B1/C1/D1/E/F/G/H/i1/J1
F2
A1/B1/C1/D1/E2/F/G/H/i/J

15

Increment de materials a utilizar al sector

X

A/B1/C1/D1/E/F1/G1/H/i1/J

IAM
IAM
IAM

Efectes sobre la biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
A/B1/C/D2/E1/F1/G1/H1/i1

16

Afectació a la vegetació de les finques.

X

17

Afectació de la fauna de les finques.

X

18

Afectació a l’ecosistema rural adjacent.

X

A1/B1/C/D2/E2/F/G/H/i/J

IAM

X

F1

IAM

/J1
A/B1/C/D2/E1/F1/G1/H1/i1
/J1

IAS
IAM

Efectes sobre el paisatge
19

Canvi de mosaic del paisatge. La

X
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Núm.

Descripció de l’efecte significatiu sobre el MA

Fase

Fase gen

obra (F1)

(F2)

requalificació d’una parcel·les de sòl no
urbanitzable a sòl urbanitzable implica la
pèrdua irreversible de sòl agrícola.

Característiques

Avaluació

A1/B1/C1/D/E/F/G/H/I1/J1
F2
A1/B1/C1/D/E2/F/G1/H1/I/

IAM

J

Increment de la zona verda municipal

20

X

A1/B1/C1/D/E2/F/G1/H/I/J

IAC

Taula 37. Avaluació dels possibles efectes significatius sobre el MA identificats.
Tal com s’observa a la taula d’avaluació dels possibles efectes significatius sobre el medi ambient,
no hi ha cap efecte que es consideri que pugui produir un impacte ambiental crític (IAR) en la
requalificació de les finques objecte de l’estudi de sostenibilitat ambiental.
Es consideren com a efectes significatius que produiran un impacte ambiental sever (IAS) sobre el
medi ambient única i exclusivament en els casos d’increment d’abastament d’aigua i increment en
la producció d’aigües residuals, juntament amb la pèrdua de vegetació de les finques objecte del
canvi de ús, al passar de sòl rústic a sòl urbanitzable.
Així doncs, tot i que els efectes sobre el medi ambient no es consideren en cap cas impactes
ambientals crítics, en l’apartat 4.2. es proposen les mesures correctores, protectores i
recomanacions per contrarestar aquests efectes. Un cop adoptades les mesures no es considera
cap motiu per a no dur a terme la requalificació, sempre i quan es tinguin en compte les mesures.

4.2. MESURES ADOPTADES PER A PREVENIR, REDUIR I COMPENSAR ELS EFECTES
NEGATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT
En aquest apartat es consideren les mesures adoptades per prevenir, reduir i, en tant que sigui
possible, compensar, qualsevol dels efectes negatius importants sobre el medi ambient i que han
estat identificats en els paràgrafs anteriors, que resultaran de l’aplicació directa del pla parcial i
dels seus projectes d’urbanització derivats.
Les mesures adoptades per a prevenir, reduir i compensar els efectes negatius sobre el medi
ambient es divideixen entre:
-

Mesures proposades durant la fase d’obres d’urbanització del nou sector (F1)
Mesures proposades per al funcionament general del nou sector (F2)

4.2.1. Mesures proposades durant la fase d’obres (F1)
S’inclouen les mesures protectores, correctores i algunes recomanacions;
4.2.1.1. Mesures proposades als efectes sobre el model d’ocupació i ordenació del sòl (F1)
- Gestionar el correcte moviment de terres.
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o

Delimitació de les àrees on es produiran els moviments de terres.

o

Seguiment de les operacions d’obra i evolució de les disponibilitats i necessitats.

- No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats de
formigoneres, olis, greixos, gasoils i altres residus de l’obra.
S’han d’evitar els abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis,
greixos, restes de manteniment de maquinària, additius, etc. Per tal de poder actuar
enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a l’obra un petit acopi de
materials absorbents.
Cal revisar que la maquinària que treballa a l’obra no tingui fuites d’oli; en cas contrari
s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un
vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material
granular. Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament
senyalitzada e impermeabilitzada. Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids
desencofrants, etc.) hauran de tenir un contenidor específic ubicat en el lloc corresponent.
4.2.1.2. Mesures proposades als efectes sobre el cicle de l’aigua (F1)
- Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, quan no es
puguin connectar a la xarxa de clavegueram.
S'ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els
abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves característiques fisicoquímiques i la
correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram. A les zones
sense infraestructura d'evacuació d'aigües residuals, podran utilitzar-se solucions
singulars com fosses sèptiques, de forma provisional, mentre no es construeixi la xarxa
de clavegueram, moment en el qual serà obligatori, per part de l'usuari, procedir a
sol·licitar i realitzar la connexió. S'ha de definir l'empresa autoritzada de gestió d'aquests
residus al llarg de l'obra.
4.2.1.3. Mesures proposades als efectes sobre l’ambient atmosfèric (F1)
- Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres, circulació de
maquinària, plantes de tractament de materials, pedreres, materials que el vent pot
arrossegar).
Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols s’han de
cobrir amb lones en tots els recorreguts (interns i externs a l'obra). S’han de cobrir també
amb lones les superfícies d'aplec d'aquests materials. Es faran recs periòdics d'aquelles
parts de l'obra on es produeixin grans volums de pols. Durant dies de fort vent no es
realitzaran activitats de moviment de terres. En casos puntuals en què l’activitat generi
una elevada quantitat de pols, regar-la per evitar afectacions a persones i animals.
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- Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, olors produïts per l’obra.
Comprovar que la maquinària utilitzada compleixi la normativa vigent respecte els
permisos i els controls necessaris. Els sorolls que es produiran han de ser els mínims i
imprescindibles. Els horaris d'obra s'inclouran dins de l'interval entre les vuit del matí i les
deu del vespre com a màxim (excepte que per urgència o necessitat s'hagi de treballar
fora d'aquesta franja horària, demanant els permisos corresponents).
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims
establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. En general s'han de
prendre les mesures necessàries perquè, en acabar les obres s'eviti qualsevol risc de
contaminació i perquè el lloc on s’han realitzat les obres quedi en un estat satisfactori, de
tal manera que l'impacte ambiental sigui el mínim.
4.2.1.4. Mesures proposades als efectes sobre la gestió de residus i gestió de materials (F1)
- 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.
- 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 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.
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4.2.1.5. Mesures proposades als efectes sobre la biodiversitat, connectivitat ecològica i
patrimoni natural (F1)
No es preveuen mesures correctores sobre els possibles efectes significatius sobre la
biodiversitat, connectivitat ecològica i/o patrimoni natural.
4.2.1.6. Mesures proposades als efectes sobre el paisatge (F1)
- No interferir en l’accessibilitat de la població afectada.
En cas de ser necessaris es plantejaran els desviaments adequats per tal de mantenir la
mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària. Es
deixarà com a mínim un espai de 1,40m de pas per a vianants. Els contenidors se
situaran dins del recinte de l'obra. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser
restituïts.
No es poden col·locar a les vies urbanes cap tipus d'obstacles, objectes, o fer-hi
instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en
especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda,
d'acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques.
- Tenir cura que les zones d'emmagatzematge, les activitats auxiliars... no creïn un
impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.
- Tenir cura de no embrutar l’entorn de l’obra (residus, sobrants, rodes de camions,...).
Tenir cura alhora de fer els abocaments en els recipients que es preveuen a tal efecte.
Procurar que els voltants de l'obra estiguin nets de restes de materials i fang. Controlar
que les rodes dels vehicles que entren i surten de l'obra no embrutin de fang, restes de
formigó... l'entorn de l'obra. Una possible solució és escampar una capa de grava a la
sortida de l'obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es troba en correctes
condicions de neteja, ja que és la millor garantia de minimitzar les afectacions de l'entorn
exterior.

4.2.2. Mesures proposades per al funcionament general del nou sector (F2)
A continuació es proposen unes recomanacions ambientals que han de tenir-se en compte en la
fase de funcionament general del nou sector i també fan referència a les edificacions que es
preveuen. Es pren en consideració la possibilitat d’incloure en els projectes constructius, aspectes
directament relacionats amb els principis de la sostenibilitat.
S’inclouen les mesures protectores, correctores i algunes recomanacions;
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4.2.2.1. Mesures proposades als efectes sobre el model d’ocupació i ordenació del sòl (F2)
Recomanacions
- Evitar la plantació d’espècies foranes que es poden propagar per altres parts del territori i
desplaçar les espècies autòctones.
- Utilitzar espècies de baix manteniment i requeriment hídric.
- Escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu però que també
permetin l’entrada de llum i calor en època hivernal.
- Pavimentar el mínim de superfície possible i utilitzar paviments amb elevada
permeabilitat. Preveure al nou sector/a la zona a modificar, zones verdes per tal d’afectar
el mínim possible a la filtració d’aigua al sòl.
4.2.2.2. Mesures proposades als efectes sobre el cicle de l’aigua (F2)
- Creació d’una xarxa separativa d’aigües de la pluja i aigües residuals.
Dimensionament de la xarxa d’aigües pluvials en funció de l’estudi de les precipitacions
de la zona.
- 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.
- Prohibir la utilització de materials de PVC i de fibrociment en les xarxes
d’abastament d’evacuació i sanejament d’aigües residuals
- Recomanacions per a promoure l’estalvi d’aigua al sector
o

Utilitzar l’aigua de la pluja per al reg.

o

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.

o

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).
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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).
Caldrà considerar una mesura d’estalvi d’aigua com és la instal·lació de
sistemes de reutilització d’aigües grises.
Les edificacions disposaran d’una xarxa de sanejament separada de les
aigües pluvials.

MESURES ESPECÍFIQUES PER ALS EQUIPAMENTS MUNCIPALS
o Mesures d’estalvi d’aigua en compliment del Decret 21/2006 de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i aplicació del nou CTE.
o En les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels lavabos i les
cisternes han de disposar de dispositius d’estalvi d’aigua. Els dispositius que es
poden instal·lar amb aquesta finalitat són: aixetes amb airejadors, aixetes
termostàtiques, aixetes amb sensors infrarojos, aixetes amb polsador
temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de consum.
o Els edificis de nova construcció també han de disposar d’una xarxa de
sanejament que separi les aigües pluvials de les residuals.
Recomanacions
o Utilitzar l’aigua de la pluja per al reg de la gespa. En aquest cas hi ha d’haver un
dipòsit d’emmagatzemament.
o Utilitzar sistemes de reg eficients (degoteig, micro-aspersió), programables i
ajustant la programació s les demandes hídriques reals del sòl i de les espècies
existents.
4.2.2.3. Mesures proposades als efectes sobre l’ambient atmosfèric (F2)
- 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).
- Evitar 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.
- 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 nocturn. Zona E3:
àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.
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o

Percentatge màxim de flux a l’hemisferi superior instal·lat d’un pàmpol d’un
llum: 15% vespre i nit.

o

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

o

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).

o

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.

o

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.

- Recomanacions d’estalvi i d’eficiència energètica en edificacions
o

Les edificacions preveuran elements de protecció solar a totes les obertures
orientades al sud-oest (+/- 90º) que rebin sol directe.

o

En els edificis d’habitatges, reduir el coeficient relatiu de transmissió tèrmica
(Tr) de cada unitat d’ocupació de l’edifici en un 20% respecte la Tr exigida per
la norma NRE-AT-87.

o

Els espais comuns (garatge, vestíbul, escala...) disposaran d’un temporitzador
per apagar el sistema d’enllumenat.

o

Estudiar la possibilitat d’implantar un sistema de producció d’aigua calenta
sanitària (ACS) que utilitzi per al seu funcionament ordinari una part de
l’energia provenint d’una font d’energia renovable.

o

Pel que fa al possible ús de sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica,
garantir l’ús comunitari de la coberta per aquest i altres usos comuns. Amb
aquesta finalitat, es reservarà un percentatge de la coberta en edificació
col·lectiva que, com a criteri general, no serà inferior al 30% de la superfície. En
cas d’instal·lació de captadors solars tèrmics, aquests hauran d’estar integrats
en l’edificació i no podran sobrepassar el gàlib de la coberta establert en el
planejament.

o

Utilitzar vidres dobles en els forats de façanes dels habitatges orientats a nord
(+/- 45º).
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o

Disposar d’un circuit de preinstal·lació domèstica en els habitatges, format per
un tub de 20 mm de diàmetre que arribi fins als llocs d’ubicació dels aparells de
producció d’ACS, calefacció i llocs d’entrada de les fonts d’energia, la sala i els
dormitoris des del Registre d’accés d’usuari (RAU) de telecomunicacions.

MESURES ESPECÍFIQUES PER ALS EQUIPAMENTS MUNCIPALS
o

Mesures per a la eficiència energètica en compliment amb el DB HE Estalvi
d’energia i aïllament tèrmic, del CTE.
Els edificis han de disposar d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les
necessitats dels seus usuaris i alhora eficaços energèticament disposant d’un
sistema de control que permeti ajustar l’encès a la ocupació real de la zona,
així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum
natural, a les zones que reuneixin determinades condicions.
Als edificis amb previsió de demanda d’aigua calenta sanitària, una part de les
necessitats de la demanda es cobrirà per mitjà de la incorporació de sistemes
de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa temperatura.
Norma UNE EN 12193: Iluminación. Alumbrado de instalaciones Deportivas.

- Fomentar les energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables
o

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.

o

Es requerirà enllumenat de baix consum en els espais públics.

- Adoptar en les calçades destinades al trànsit motoritzat, paviments de materials
que garanteixin la màxima absorció acústica.
- Complir amb la normativa de sorolls que disposa la Llei 16/2002 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).
- 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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4.2.2.4. Mesures proposades als efectes sobre la gestió de residus i gestió de materials (F2)
-

-

Destinar una zona per a la gestió dels residus que es generaran al sector.
o

S’inclourà una zona reservada per a les instal·lacions de recollida selectiva.

o

També s’inclourà l’espai suficient i adequat en la vialitat pública per a la
col·locació de contenidors per a les escombraries.

o

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

Recomanacions per a la gestió dels residus en habitatges;
o

-

Preveure 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.

Recomanacions per a gestió de materials
o

En relació als materials constructius es proposa l’ús de materials durables, que
requereixin menys manteniment, i que siguin reutilitzables i reciclables.

o

Utilitzar paviments urbans de components procedents de reciclatge de
materials.

o

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.

4.2.2.5. Mesures proposades als efectes sobre la biodiversitat, connectivitat ecològica i
patrimoni natural (F2)
-

Utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a
les condicions bioclimàtiques de la zona amb consum d’aigua baix.

4.2.2.6. Mesures proposades als efectes sobre el paisatge (F2)
-

Soterrament de les xarxes de transport d’energia elèctrica i gas natural.

-

Recomanacions per a facilitar la integració paisatgística
o

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.
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4.3.

INTERRELACIONS ENTRE ELS DIFERENTS FACTORS AMBIENTALS I ELS EFECTES
SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT

Amb els diferents efectes significatius sobre el medi, els criteris ambientals i les diferents mesures
correctores proposades s’ha elaborat la matriu que figura a la taula següent, a la que es troba la
següent informació:
•
•
•
•
•
•

Medi afectat amb la identificació de la variable ambiental directament implicada.
Breu descripció dels principals impactes/efectes.
Caracterització d’acord amb les definicions exposades i que recull la terminologia
utilitzada.
Avaluació de l’impacte abans de la implementació de mesures correctores.
Mesures correctores i recomanacions per a prevenir, reduir, compensar els efectes
negatius sobre a medi ambient.
Avaluació final una vegada adoptades les mesures correctores proposades.

Un cop adoptades les mesures correctores i/o recomanacions proposades per a prevenir, reduir i
compensar els efectes negatius sobre el medi ambient, l’avaluació dels mateixos efectes negatius
produirà en la majoria dels casos un Impacte ambiental compatible (IAC) o en menor cas
produiran un Impacte ambiental moderat (IAM).
Tal com s’observa a les taula següent d’avaluació dels possibles efectes significatius sobre el
medi ambient, un cop implantades les mesures correctores i/o recomanacions, s’observa que no hi
ha cap impacte que es consideri crític (IAR), ni cap impacte que es consideri sever (IAS), en la
requalificació de les finques objecte de l’estudi de sostenibilitat ambiental, ni per a qualsevol del
efectes significatius sobre el medi ambient identificats.
Així doncs, no es considera cap motiu per a no dur a terme la requalificació, sempre i quan es
tinguin en compte les mesures correctores, protectores i recomanacions que es descriuen en el
següent taula.

Aquesta taula – resum ha seguit la metodologia de Sumpsi i Martí (1990) a Obra pública.
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Descripció de l’efecte significatiu
Fase Fase
sobre el MA
(F1) (F2)
Efectes sobre l’ocupació i ordenació del sòl

Núm.

1

Contaminació sòl per abocaments de
residus. Possibles vessaments d’olis i
altres productes.

2

Pèrdua permeabilitat sòl. El formigonat
fa que es perdi la permeabilitat del sòl.

X

X

DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA

Avaluació

Mesures Correctores

Avaluació

A1/B1/C/D/E/F/G1/H/I1/J1

IAM

F1
- Gestionar el correcte moviment de terres
- No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments
incontrolats de formigoneres, olis, greixos, gasoils i altres
residus de l’obra

IAC

A/B1/C/D/E2/F/G1/H1/I/J

IAM

Característiques

3

Increment de la zona verda i increment
dels equipaments del municipi

X

A1/B/C1/D/E2/F/G1/H/I/J

IAC

4

Increment de la zona urbanitzable i per
tant increment de la població al
municipi

X

A/B1/C1/D/E2/F/G1/H1/I/J

IAM

5

Increment de la zona circulable.

X

A1/B1/C1/D/E2/F/G1/H1/I/J

IAM

IAM
F2
Recomanacions:
- Evitar la plantació d’espècies foranes que es poden
propagar per altres parts del territori i desplaçar les espècies
autòctones. Utilitzar espècies de baix manteniment i
requeriment hídric.
- Escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant
l’estiu però que també permetin l’entrada de llum i calor en
època hivernal.
F2
Recomanacions:
- Pavimentar el mínim de superfície possible i utilitzar
paviments amb elevada permeabilitat. Preveure zones
verdes per tal d’afectar el mínim possible a la filtració d’aigua
al sòl.

IAC

IAC

IAM

Efectes sobre el cicle de l’aigua

6

Increment del consum d’aigua.

X

A/B1/C/D1/E2/F/G/H1/I/J

IAS

F2
- Recomanacions Promoure l’estalvi d’aigua al sector
o Utilitzar l’aigua de la pluja per al reg
o Utilitzar sistemes de reg eficients, segons demandes
hídriques reals i les espècies existents
o Permetre el màxim estalvi d’aigua en edificis, mitjançant
la col·locació d e mecanismes adequats.
- Mesures d’estalvi d’aigua en compliment del Decret 21/2006
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i
aplicació del nou CTE.
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Descripció de l’efecte significatiu
sobre el MA

Increment de les aigües residuals i
possible contaminació del medi

7

8

Inclement de les xarxes de sanejament
i abastament d’aigua

9

Afecció sobre la xarxa d’aigües de
regadiu.

Fase Fase
(F1) (F2)

X

Característiques

Avaluació

A/B1/C/D/E/F/G/H/I1/J1

IAS

A/B1/C/D1/E2/F/G/H1/I/J

IAS

A1/B1/C1/D/E2/F/G/H/I1/J1

IAM

A1/B/C1/D/E/F/G/H/I1/J1

IAC

X

X

X

DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA

Mesures Correctores

Avaluació

F1
- Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses
sèptiques, quan no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram.
F2
- Creació d’una xarxa separativa d’aigües de la pluja i aigües
residuals. Dimensionament de la xarxa d’aigües pluvials en
funció de l’estudi de les precipitacions de la zona.
- 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.
F2
- Prohibir la utilització de materials de PVC i de fibrociment en
les xarxes d’abastament d’evacuació i sanejament d’aigües
residuals

IAC

IAC

IAC

IAC

Efectes sobre l’ambient atmosfèric
F1
10

Increment de la contaminació
atmosfèrica

A/B1/C/D/E/F/G/H/i1/J1
X

X
F2
A/B1/C/D2/E2/F/G/H/i/J

11

Increment del consum d’energia.

IAM

X

A/B1/C1/D2/E2/F/G/H/i/J

F1
- Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres,
circulació de maquinària, plantes de tractament de materials,
pedreres, materials que el vent pot arrossegar).

IAM

IAM

IAM

IAC

F2
- Utilització de làmpades de vapor de sodi em comptes de
làmpades de mercuri.
- Recomanacions d’estalvi i d’eficiència energètica
Mesures específiques per a equipaments municipals:
o Mesures per a la eficiència energètica en compliment
amb el DB HE Estalvi d’energia i aïllament tèrmic, del
CTE
- Fomentar les energies netes i la reducció de l’ús de les
energies no renovables
o Exigir en els projectes de noves edificacions,
transformacions integrals i canvis d’ús de sistemes mixtos
per al subministrament d’aigua calenta sanitària, amb

147

IAC

ISA

Núm.

12
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Descripció de l’efecte significatiu
sobre el MA

Fase Fase
(F1) (F2)

Augment de la zona de contaminació
lumínica.

Característiques

X

A1/B1/C/D/E2/F/G/H/I/J1

Avaluació

IAM

F1
A1/B1/C/D/E/F/G/H/I1/J1

IAM

/

13

Increment de la zona de contaminació
acústica. Augment dels nivells de
soroll per la maquinària i vehicles.

X

X
F2
A1/B1/C/D/E2/F/G/H/I/J

IAM
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Mesures Correctores

Avaluació

utilització de captadors solars i d’acumuladors
o Es requerirà enllumenat de baix consum en els espais
públics.
F2
- Introduir mesures d’eficiència energètica
Recomanacions:
o Evitar que les instal·lacions d’enllumenat han dirigeixin la
llum cap al cel. La inclinació de les pantalles ha de ser la
mínima en relació amb la línea horitzontal, per evitar la
dispersió de raig de llum cap al cel.
- Complir amb els límits establerts contra la contaminació
lumínica nocturna a la Llei 6/2001.
F1
- Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, olors produïts
per l’obra.
- Control del nivells de soroll
F2
- Complir amb la normativa de sorolls que disposa la Llei
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, amb
un límit d’immissió considerats de 60 dB durant el dia i
vespre i 50 dB durant la nit (23h-7h)
- Adoptar en les calçades destinades al trànsit motoritzat,
paviments de materials que garanteixin la màxima absorció
acústica.
- 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

IAC

IAC

IAC

Efectes sobre la gestió de residus i gestió de materials
F1
A/B1/C1/D1/E/F/G/H/i1/J1

14

Increment en la generació de residus

X

IAM

X
F2
A1/B1/C1/D1/E2/F/G/H/i/J

IAM

F1
- Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors.
- Preveure a l’obra una zona destinada a la segregació de
plàstics, metalls i runes.
- Gestionar la neteja de cubes de formigó
F2
- Destinar una zona per a la gestió dels residus que es
generaran al sector.
o S’inclourà una zona reservada per a les instal·lacions de
recollida selectiva.
o S’inclourà l’espai suficient i adequat en la vialitat pública
per a la col·locació de contenidors.
o S’inclouran papereres distribuïdes al llarg dels vials i en la
zona verda.
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Descripció de l’efecte significatiu
sobre el MA

Fase Fase
(F1) (F2)

Increment de materials a utilitzar al
sector

X

Característiques

A/B1/C1/D1/E/F1/G1/H/i1/J

Avaluació

IAM

DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA

Mesures Correctores

Avaluació

- Recomanacions per a la gestió de residus en habitatges
F2
Recomanacions per a gestió de materials
o Utilitzar paviments urbans de components procedents de
reciclatge de materials.
o Fomentar la utilització de materials i productes que
disposin de distintius de qualitat ambiental
o L’elecció preferent de materials de llarga durada,
reutilitzables o reciclables

IAC

Efectes sobre la biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
16

Afectació a la vegetació de les finques.

X

A/B1/C/D2/E1/F1/G1/H1/i1/J1

IAS

17

Afectació de la fauna de les finques.

X

A/B1/C/D2/E1/F1/G1/H1/i1/J1

IAM

18

Afectació a l’ecosistema rural adjacent.

X

A1/B1/C/D2/E2/F/G/H/i/J

IAM

F2
- Utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats espècies
vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la
zona amb consum d’aigua baix.

IAM
IAM

F2
Recomanacions
- 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.

IAC

Efectes sobre el paisatge

19

Canvi de mosaic del paisatge. La
requalificació d’una parcel·les de sòl
no urbanitzable a sòl urbanitzable
implica la pèrdua irreversible de sòl
agrícola.

F1
A1/B1/C1/D/E/F/G/H/I1/J1
X

X

F2
A1/B1/C1/D/E2/F/G1/H1/I/J

20

Increment de la zona verda municipal

IAM

X

A1/B1/C1/D/E2/F/G1/H/I/J

IAM

IAC

F1
- No interferir en l’accessibilitat de la població afectada.
- Tenir cura que les zones d'emmagatzematge, les activitats
auxiliars, etc. no creïn un impacte visual important ni afectin
a la població, tant interna com externa al recinte
- Tenir cura de no embrutar l’entorn de l’obra (residus,
sobrants, rodes de camions,...).
F2
- Soterrament de les xarxes de transport d’energia elèctrica i
gas natural
F2
Recomanacions
- 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.

Taula 38; Resum d’avaluació d’efectes un cop adoptades les mesures correctores i recomanacions proposades, metodologia de Sumpsi i Martí.
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5.

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS

D’acord amb l’expressat als punts 3 i 4, es realitza la verificació i justificació detallades de
la congruència del pla amb els requeriments ambientals esmentats al punt 1,
particularment amb els objectius i criteris a què fa referència el paràgraf 1.3., i de la forma
en què aquells requeriments i qualsevol altre aspecte ambiental han estat tinguts en
compte en la seva elaboració.
En la taula següent es verifica de manera sistemàtica el compliment dels objectius i criteris
que seran adoptats a l’inici del procés d’execució del PPU i es justifiquen els possibles
canvis i incompliments, així com l’avaluació de les mesures adoptades per a la prevenció
i/o reducció dels possibles efectes significatius per al medi ambient.
Per dur a terme aquesta verificació s’han correlacionat els aspectes rellevants descrits i
avaluats als apartats 3 i 4, respectivament, amb els diversos objectius i criteris ambientals
esmentats.
Les llistes de verificació que es troben en l’annex 9 d’aquest ISA resulten útils per
sistematitzar aquesta part de l’avaluació.
L’avaluació dels objectius ambientals establert és realitza un cop justificades les mesures
correctores, protectores i/o recomanacions establertes i es resumirà en;
-

OAA: Objectiu Ambiental Aconseguit
OAAP: Objectiu Ambiental Aconseguit Parcialment
OANA: Objectiu Ambiental NO Aconseguit
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OBJECTIUS AMBIETALS (generals i específics)

DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA

POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI
AVALAU AVALUA
CIÓ
CIÓ
FINAL F1 FINAL F2

OAA

6

OAA

6

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

OAA

5

A-2. Garantir una ordenació urbanística eficient,
A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi prèviament
determinades principalment d’acord a factors endògens i complementàriament,
exògens..
A.4. Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi a la rehabilitació
del nucli construït.
A-5. Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva plurifuncionalitat i
autonomia.

OAA

6

OAA

6

OAA

4

OAA

3

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

OAA

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.

OAA

6

OAA

3

OAA

2

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

OAA

6

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

OAA

6

B-1. Garantir el subministrament per als nous creixements

OAA

6

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

OAA

4

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

OAA

3

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

OAA

4

A-8. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació
integrada dels usos del sòl i de la mobilitat.
A-9. Preveure espais cèntrics i equidistants en la nova proposta urbana per a parades
de transport públic

Efectes sobre el cicle
de l’aigua

Orientar el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic sostenible
A. Minimitzar el consum del sòl racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model
urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents

Efectes sobre el model d’ocupació i ordenació del
sòl

AVALU JERAR
ACIÓ QUIA

1

2

3

Contaminació sòl per
abocaments de residus.
Possibles vessaments
d’olis i altres productes.
Pèrdua permeabilitat sòl. El
formigonat fa que es perdi
la permeabilitat del sòl.
Increment de la zona verda
i increment dels
equipaments del municipi

IAC

---

---

IAM

---

IAC

4

Increment de la zona
urbanitzable i per tant
increment de la població al
municipi

---

IAC

5

Increment de la zona
circulable.

---

IAM

Increment del consum
d’aigua.
Increment de les aigües
residuals i possible
contaminació del medi
Inclement de les xarxes de
sanejament i abastament
d’aigua

---

IAC

IAC

IAC

---

IAC

IAC

---

6
7

8

Afecció

sobre

la

xarxa

151

ISA

MODIFICACIÓ NNSS DE VALLFOGONA DE BALAGUER i PPU

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
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.

OAA

5

OAA

4

OAA

3
3

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

OAA

D. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica

OAA

4

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

OAA

3

D-2. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat.
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.
D-4. Establir una alçada màxima dels fanals.
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.
E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans
E. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle de materials
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.
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.
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.

OAA

2

OAA

4

OAA

3

OAA

3

OAA

4

OAA

3

OAA

4

OAA

3

Efectes sobre la gestió de
residus i gestió de materials

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

POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI
d’aigües de regadiu.

Efectes sobre l’ambient atmosfèric

OBJECTIUS AMBIETALS (generals i específics)

DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA

10

Increment de la
contaminació atmosfèrica

11

Increment del consum
d’energia.

12

Augment de la zona de
contaminació lumínica.

13

Increment de la zona de
contaminació acústica.
Augment dels nivells de
soroll per la maquinària i
vehicles.

IAC

IAC

14

Increment en la generació
de residus

IAC

IAC

15

Increment de materials a
utilitzar al sector

---

IAC

IAC

IAM

IAC

---

IAC
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POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI
OAA

3

F. Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i promoure’n
l’ús sostenible

OAA

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.

OAA

4

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

OAA

2

G. Garantir la Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat
paisatgística

OAA

4

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

OAA

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

OAA

4

Efectes sobre el
paisatge

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

Efectes sobre la
biodiversitat, connectivitat
ecològica i patrimoni natural

OBJECTIUS AMBIETALS (generals i específics)

DELS ÀMBITS DEL C/ DE LA NOGUERA I ZONA ESPORTIVA

16

Afectació a la vegetació de
les finques.

AIC

IAM

17

Afectació de la fauna de les
finques.

AIC

IAM

18

Afectació a l’ecosistema
rural adjacent.

AIC

IAC

19

Canvi de mosaic del
paisatge. La requalificació
d’una parcel·les de sòl no
urbanitzable a sòl
urbanitzable implica la
pèrdua irreversible de sòl
agrícola.

IAC

IAC

20

Increment de la zona verda
municipal

---

IAC

Taula 39. Verificació del compliment dels objectius ambientals - interrelació dels objectius ambientals establerts amb els criteris ambientals
estudiats i avaluació finals del possible efectes significatius sobre mediambient.
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5.1. VERIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA CONGRUÈNCIA
REQUERIMENTS AMBIENTALS ESMENTATS EN EL PUNT 1

DEL

PLA

AMB

ELS

El Pla Parcial justificarà el seu interès en la regularització i l’ordenació dels àmbits del carrer de la
Noguera i zona esportiva, veure taula 40 en aquest apartat.
Es troba prou justificat el desenvolupament urbanístic sostenible, per la utilització de manera
racional del territori, ja que es racionalitza i ordena un sector abraçat per sòl urbà consolidat,
adoptant mesures per a determinacions de caràcter general d’ordenació, determinant així, les
superfícies i ubicacions de les parcel·les per als serveis.
També es troben prou justificades les mesures específiques que s’adoptaran en el Pla Parcial,
permetent que es comuniquin totes les xarxes de serveis del nou sector amb les ja existents, i tota
la xarxa viària del nou sector s’urbanitzarà amb la xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua potable i
incendis, xarxa de baixa i mitja tensió, enllumenat públic i xarxa de gas natural.
En la taula següent es justifiquen doncs el desenvolupament urbanístic sostenible de les
actuacions que es promouen per a la modificació de NSP i el desenvolupament del pla parcial,
amb toles les mesures específiques relacionades amb:
-

Mobilitat

-

Cicle de l’aigua

-

Ambient atmosfèric

-

Contaminació acústica

-

Contaminació lumínica

-

Gestió de residus

-

Gestió de materials

-

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural

-

Qualitat del paisatge
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Mesures per a determinacions de caràcter general d’ordenació

Verificació i justificació del Pla amb els requeriments ambientals
La nova ordenació permetrà la consolidació de l’illa urbana conformada des del final del
C/ Pau Casals, amb el carrer de la Noguera i camí dels Arcs, que amb les NNSS i
modificacions posteriors vigents no permet el seu tancament, amb la dispersió de
serveis que això significa. La consolidació d’aquest àmbit permetrà que tots els serveis
s’encerclin, amb un ús més racional i obtenint les dimensions més adequades, amb
instal·lacions de serveis més grans i complexes.
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.
La distribució volumètrica que es proposa, es considera que es sostenible amb el medi
i amb la resta d’edificis de Vallfogona de Balaguer, seguint les pautes urbanístiques
marcades per les Normes i l’estètica de les construccions del voltant.
Els terrenys corresponents a l’ampliació de la delimitació de sòl urbanitzable de les
NNSS de Vallfogona de Balaguer són sòls aptes per urbanitzar, amb una lleugera
pendent nord-oest a sud-oest, lluny de superar la pendent del 20 % que marca la llei
d’urbanisme.
S’urbanitzaran carrers amb nous serveis que beneficiaran no únicament els àmbits del
C/ de la Noguera i Zona esportiva, sinó també el conjunt urbà.

Mobilitat

Mesures específiques

Es Crea una nova reserva de sòl, serveis i comunicació per a l’equipament que el
municipi demana: un pavelló esportiu, junt a la zona esportiva consolidada.

Es pot comprovar dins els plànols d’ordenació, com es manté i es continua una
mobilitat sostenible de tot el sector i dels seus voltants, continuant carrers existents i ja
consolidats.
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.
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Verificació i justificació del Pla amb els requeriments ambientals
Es justifica correctament l’abastament d’aigua del Sector a través de la Comunitat de
Regants dels Canals d’Urgell i la seva potabilització a la potabilitzadora del municipal.
Es proposa una utilització racional dels recursos hídrics del sector, amb una conducció
separativa per les aigües pluvials i residuals. Les aigües residuals de la zona
residencial es connectaran a un col·lector que passa pel nord-oest del sector. A la zona
esportiva es connectaran amb el col·lector existent al sud.

Cicle de l’aigua

Es justifica correctament la gestió de les aigües residuals via dues depuradores
biològiques al nou sector, una a cada àmbit, de mentre no estigui en funcionament
l’EDAR municipal.
La zona que es vol urbanitzar presentarà segregació d’aigües pluvials, fet que evitarà
que l’aigua provinent de les pluges es pugui acumular i causar danys materials en la
zona urbana. En la zona rural la naturalesa percolant del terreny permet que l’aigua es
filtri ràpidament, evitant inundacions.
Les aigües pluvials de la zona residencial es portaran part a la sèquia situada al sud del
polígon, i part a un pou per donar servei a la xarxa de reg de l’enjardinament de la zona
verda i vial arbrat. A l’àmbit de la zona esportiva les aigües pluvials es portaran totes a
la sèquia que passa per l’est.

Contaminació acústica

Ambient
atmosfèric

En relació al risc d’inundació, i en base a la cartografia disponible de Delimitació de les
zones inundables per la redacció de l’INUNCAT, elaborada per l’agència Catalana de
l’Aigua (ACA), i del Pla d’Actuacions Municipal (PAM), es pot concloure que cap dels
l’àmbit d’ordenació no s’ubiquen en àrea inundable i que per tant no hi ha risc
d’inundació (veure apartat 3.2.5).
Es preveuen recomanacions d’estalvi i d’eficiència energètica, en edificacions i
mesures específiques per a equipaments municipals, així com que es fomentaran les
energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables al sector (enllumenat
de baix consum, sistemes mixtos amb captadors i acumuladors solars per al
subministrament d’aigua calenta, utilització de làmpades de vapor de sodi em comptes
de làmpades de mercuri)

Es justifica la col·locació de passos de vianants per comunicar totes les illes i per
disminuir la velocitat dels vehicles en aquests punts, evitant així mateix la contaminació
acústica. Es complirà amb els màxims establers per la Llei 16/2002 de protecció conta
la contaminació acústica 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).
També es preveu en mesura del que sigui possible, l’adopció de calçades destinades al
trànsit motoritzat, paviments de materials que garanteixin la màxima absorció acústica.
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Contaminació lumínica

A part de les papereres distribuïdes al llarg dels vials i zona verda, es col·locaran
contenidors en diversos punts dels carrers, i es destinarà un lloc per a la recollida
selectiva, facilitant així el reciclatge als habitants de la zona.

Biodiversitat, connectivitat
ecològica i patrimoni natural

Gestió de
materials

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%.

Gestió de residus

Verificació i justificació del Pla amb els requeriments ambientals

Per a la gestió dels residus en habitatges s’inclou la recomanació de preveure dins els
habitatges plurifamiliars o dins dels espais comunitaris un espai per a
l’emmagatzematge de les diferents tipus d’escombraries.

Es fan recomanacions per a la gestió de materials, com l’ús de materials durables, de
poc manteniment, reutilitzables i reciclables, així utilitzar productes que disposin del
distintiu de qualitat.

Es justifica el compliment del manteniment de la diversitat i la connectivitat ecològica al
sector perquè no existeix cap tipus corredor ecològic, cap zona d’especial interès
natural, ni cap zona de protecció especial ja sigui per al medi ambient i/o la flora i
vegetació de la zona.
Les especies vegetals que s’introduiran al nou sector tan en els espais lliures com a
privats seran especies adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona i amb un
consum hídric baix.
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Verificació i justificació del Pla amb els requeriments ambientals

Qualitat del paisatge

L’ordenació proposada dels àmbits 1 i 2 (Carrer de la Noguera i Zona Esportiva) tindrà
una única zona verda que es trobarà situada en l’àmbit 1, es trobarà a la part nord-est
de l’àmbit 1 i actuant de barrera visual d’aquest (en un dels marges a l’est del casc
urbà). L’accés a la zona verda es farà des del carrer de la Noguera i carrer Llorenç
Pijuan Folguera, per tal de servir no només a l’àmbit estudiat sinó també a la zona
urbana veïna.
L’accessibilitat de les zones verdes i dels equipaments està prou justificada veien la
distribució interior del polígon, ja que està ben comunicat amb els carrers principals del
sector (veure plànol 2).
Dins les zones verdes es plantaran arbres de fulla perenne juntament amb caduca, ja
que així se li dona a l’enjardinament molta variabilitat cromàtica durant els diferents
mesos de l’any, deixant a l’hivern els de fulla perenne per donar una mica de color a
l’entorn. Dins aquestes zones verdes també es col·locaran bancs i papereres. Es
col·locaran passos de vianants per comunicar totes les illetes i per disminuir la velocitat
dels vehicles en aquests punts, evitant així mateix la contaminació acústica.
Pel que fa a les xarxes de transport d’energia elèctrica i gas natural aquestes seran
soterrades de manera que produeixin el mínim impacte paisatgístic.
Pel que fa a la integració paisatgística del nou sector amb el casc urbà existent i la
zona agrícola adjacent a la residencial es preveu com a recomanació dur a terme la
plantació de vegetació típica de la zona als marges dels límits 1 i 2 per facilitar la seva
integració paisatgística.
Taula 40. Taula per a la verificació i justificació del Pla amb els requeriments ambientals
Per tots aquest apartats anteriors es demostra que es produeix un desenvolupament urbanístic
sostenible, racionalitzant l’ús del territori, cuidant el medi ambient i preservant els recursos hídrics
de la zona, entre altres. Així es compleixen totes les directrius dels planejament urbanístic que
determinen els articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme.

5.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT
GENERAL SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE I DE LES DERIVADES DE LA LLEI 9/2003,
DE LA MOBILITAT.

La mobilitat generada és un dels elements de més transcendència ambiental i, per tant, ha de ser
considerada especialment en l’avaluació del pla. En aquest sentit, l’ISA recull la justificació del
compliment de les determinacions sobre mobilitat sostenible, si existissin, i aquelles derivades de
la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Cal tenir en compte que no s’ha realitzat l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, tot i així es
valora la viabilitat de les mesures existents de manera que es justifica de forma sostenible la nova
mobilitat.
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El sector a desenvolupar, està ben comunicat amb la ciutat de Balaguer (capital de comarca de la
Noguera) i la ciutat de Lleida, ja que es troba al costat d’una zona ja consolidada i es disposa de
transport públic diari que comunica aquestes diferents poblacions.
Per la proximitat a aquestes dues ciutats importants es considera que té un cert nivell de mobilitat.
La dimensió i estructura de la vialitat així com la proporció d’aparcaments dins del sector es pot dir
que garanteixen la mobilitat interna del Sector.
Es pot comprovar dins la proposta dels plànols del Pla Parcial, com es manté i es continua una
mobilitat sostenible de tot el sector i dels seus voltants, continuant carrers existents i ja
consolidats. La seva situació permetrà la comunicació de vianants amb la resta de sòl urbà.

5.3. BALANÇ AMBIENTAL DE PLA, JERARQUIES ENTRE OBJECTIUS ESTABLERTS I
INDICADORS ADOPTATS

Com a conseqüència dels paràgrafs anteriors, es realitza el balanç ambiental del pla, considerant
les jerarquies entre objectius establertes al paràgraf 1.3., els indicadors adoptats, etc.
Es valoren conjuntament els resultats de la verificació efectuada en els paràgrafs anteriors,
ponderant-los d’acord amb el grau d’importància relativa assignat en el paràgraf 1.3., als diversos
objectius en ell establerts. Conseqüentment, s’especifica el grau de compliment d’aquests
objectius, amb una especial èmfasi en aquells aspectes considerats en el seu moment com a
essencials o prioritaris (5.3.2.).

5.3.1. Balanç ambiental del Pla
Els diferents objectius ambientals es justifiquen i valoren en funció de les repercussions
ambientals del pla des d’una perspectiva global i integrada, de manera que en la taula 41 es
mostra un resum del resultat de la jerarquització dels objectius ambientals i els criteris adoptats
(veure llistes de verificació de l’annex 9 i annexes 10 i 11).
El resultat final de l’avaluació es concreta en aquest paràgraf on es valoren les repercussions
ambientals del PPU des d’una perspectiva global i integrada. La taula 39 actua de taula resum del
balanç ambiental del pla; les repercussions sobre el medi ambient considerades i un cop
avaluades han estat considerades majoritàriament com a repercussions compatibles amb el medi
(Impacte Ambiental Compatible - IAC) i en menor cas com a Repercussions moderades sobre el
medi (Impacte Ambiental Moderat - IAM).
En base a l’escenari escollit per al sector (àmbits del C/ de la Noguera i Zona esportiva), s’observa
que tot i prenent com a hipòtesi vàlida la conjuntura més optimista, el volum de creixement
d’habitatges contempla l’estat de partida i posa en relació als factors limitants del creixement.
El balanç ambiental del pla i desprès d’avaluar tots els possibles efectes significatius sobre el medi
ambient per la proposta escollida (Àmbits del C/ de la Noguera i Zona esportiva) i un cop
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avaluades les mesures correctores i les recomanacions ambientals, és conclou que la proposta
escollida per al nou sector urbanitzable és COMPATIBLE AMB EL MEDI.
Un cop introduïdes les mesures correctores o preventives per a contrarestar els diferents efectes,
no s’ha avaluat cap efecte que pugui causar una repercussió servera sobre el medi ambient
(Impacte Ambiental Sever – IAS) o una repercussió crítica sobre el medi ambient (Impacte
Ambiental Crític – IAR).
Totes les repercussions sobre el medi es consideren com:
- Repercussions compatibles amb el medi ambient (IAC – impacte ambiental compatible).
- Repercussions moderades sobre el medi ambient (IAM – impacte ambiental moderat).
Conclusions: Repercussions compatibles (Impacte ambiental compatible - IAC)
Per a la proposta escollida en aquest ISA, les repercussions ambientals per a la modificació de les
NSP i la redacció del corresponent PPU no es trobaran efectes i/o aquest seran compatibles sobre
els diferents factors i/o criteris ambientals estudiats:
• Repercussions compatibles sobre Sostenibilitat global de l’ordenació:


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. Els dos àmbits es troben fora de la zona amb risc
d’inundació.
No es considera cap afecció sobre els Espais d’interès Geològic, donat que no
existeix cap espai catalogat com a d’interès geològic al municipi de Vallfogona de
Balaguer. No s’han trobat jaciments minerals o recursos geològics explotables, s’han
estudiat i analitzat les característiques geològiques, a més de la morfologia, litologia,
hidrologia superficial i subterrània...; i no s’han trobat elements que puguin afectar a la
urbanització dels àmbits del C/ de la Noguera i zona esportiva, com podrien ser el
moviment de vessants, inestabilitat de talussos, augment de l’erosió, risc de disminuir
la permeabilitat del sòl... pel que les repercussions causades es consideren
compatibles amb la gea.



Les afeccions al sòl es consideren compatibles amb el medi, ja que solament
s’originaran les produïdes per les restes de les construccions i excavacions, efecte
només produït a curt termini. La possible contaminació sòl per abocaments de residus o
possibles vessaments d’olis i altres productes, es donaran només en la fase d’obres per
a la urbanització del sector i es considera que un cop preses les mesures i
recomanacions previstes serà compatible amb el medi.



Pel que fa a l’ordenació general d’aquest nou sector, el nou sector donarà compliment
a un planejament de rang superior: les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi de Vallfogona de Balaguer. La compacitat de l’àmbit 1 amb la resta del casc
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urbà de Vallfogona de Balaguer, afavoreix la continuïtat de l’ecosistema urbà i una
delimitació real entre la zona que serà urbana i la zona no urbana, les característiques
edificatòries del la nova zona urbanitzable es considera en consonància amb l’entorn
immediat, la topografia de la zona permet el creixement proposat i es compleix la
priorització d’estructura compacta, el que genera menys consum del sòl i de recursos
hídrics, energètics... El fet de concentrar les edificabilitats i la seva situació i orientació
(àmbit 1 – SO i àmbit 2 - E) permetrà la màxima eficiència de captació solar en les
edificacions i en l’aprofitament de llum natural. Pel que fa a la zona d’equipaments
prevista es considera tant una millora pel nou sector com pel municipi en general. Amb
la creació de la nova reserva del sòl s’aconsegueix un aprofitament adient del sector i es
preveu millorar la qualitat de i la imatge de la zona, amb carrers (10-12 m) i voreres
amplies i millorant la qualitat arquitectònica de l’edificació. La urbanització d’aquests
carrers beneficiaran a més dels àmbits de la C/ de la Noguera i Zona esportiva a tot el
conjunt urbà municipal, afavorint l’accessibilitat, el transport i reduint la mobilitat
obliga, i en general, la demanda del transport, la zona ampliada es troba a un distància
inferior a 500 m amb les dotacions urbanes bàsiques, permetent l’accés a peu o amb
bicicleta.


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.



L’increment dels equipaments del municipi també es considera efecte compatible amb
el medi, la zona preparada per a equipaments en l’àmbit 2 s’ajusta a la demanda
municipal, amb la creació d’un nou pavelló poliesportiu, que es consolidarà com a la
continuació de la zona esportiva municipal el que afavoreix globalment l’ordenació.



L’Increment de la zona urbanitzable i per tant l’increment de la població al municipi, es
considera sostenible amb el medi, el fet d’ampliar la població en un màxim de 75
persones, suposi cap efecte sobre el medi, sempre i quan s’efectuïn les mesures
previstes pel que fa a xarxes i serveis del sector, com són l’abastament d’aigua potable,
la xarxa de clavegueram i la depuració de les aigües residuals, la gestió de residus...



No es considera cap afecció sobre el patrimoni històric i arqueològic, ja que no es té
constància de cap tipus de jaciment o resta arqueològica on s’ubiquen els àmbits
estudiats, existeix però un jaciment inclòs dins l’inventari de patrimoni arqueològic (el
poblat de la pedrera) que es troba fora d’on es preveu l’actuació i que no es veurà
afectat per la mateixa.

• Repercussions compatibles sobre el cicle de l’aigua,


Increment del consum d’aigua (F2); l’increment d’aigua en 45 m3/dia previstos per a
l’abastament del nou sector que es preveu en la modificació de les NSP de Vallfogona
de Balaguer, suposen un impacte ambiental compatible amb el medi ambient, donat
que no es preveuen modificacions en l’abastament d’aigua municipal via el la
Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell, ni suposarà un prejudici per als regants de
la zona.
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Donat que el consum màxim de la potabilitzadora és superior al volum necessari per a
l’abastament d’aigua potable del municipi, incloent l’increment de població del nou
sector, es creu suficient l’actual infraestructura d’abastament per a la població actual i
la previsió màxima de creixement del nou àmbit, sempre i quant no es comptabilitzin els
altres creixements previstos al municipi.


Increment de les aigües residuals i possible contaminació del medi (F1 i F2); es
considera que el retorn de les aigües al medi desprès de la seva depuració en dues
depuradores (una per a cada àmbit) o la futura EDAR municipal de Vallfogona de
Balaguer, serà un efecte compatible sobre el medi, no es preveuen afeccions en el
cicle de l’aigua.
Pel que fa a la Fase d’obres (F1) es consideren mesures preventives, com els lavabos i
fosses sèptiques estanques i la seva posterior gestió per gestor de residus autoritzat, a
més la poca quantitat d’aigües residuals que es preveuen en aquesta fase fa que
l’efecte que pot produir l’increment de les aigües residuals en aquesta fase i la seva
possible afecció a les aigües sigui considerat com a compatible amb el medi i per tant
es considera que no s’afectarà les zones humides del municipi de Vallfogona de
Balaguer (illa del Segre a la segona marrada), que es troben a 1,8 Km de la zona on es
vol realitzar l’actuació.
A més amés la zona es troba dins la Conca Hidrogràfica del Segre i es troba dins d’una
zona designada com a Vulnerable per la contaminació de nitrats d’origen agrícola,
l’àrea en concret és poc permeable amb aqüífers en formacions de graves, sorres i
argiles, segons el seu medi litològic. La classificació hidrogeològica per aquesta zona
és dins Àrea 206-A20, la subunitat A20 (aqüífers en formacions de graves, sorres i
argiles: dipòsits quaternaris indiferenciats) i proper a la E12 (aqüífers en formacions de
conglomerats, gresos i margues: dipòsits detrítics oligocens argilosos, pel que s’ha de
remarcar l’àrea és pràcticament impermeable, el que impedirà que qualsevol tipus de
contaminació al sòl pugui afectar al medi ambient (especialment al aqüífers) i/o
perjudicial per a la salut de les persones. Tot i així es preveu deixar una zona sense
impermeabilitzar (zona verda) per facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja.
Els aqüífers catalogats com a protegits es troben a més de 50 Km i per tant no es
considera que puguin ser afectats.



Increment de les xarxes de sanejament i abastament d’aigua (F2); aquest efecte,
relacionat amb l’ordenació del sector i l’afecció al sòl que suposa, es considera com a
compatible, no existint cap factor sobre el sòl, que impedeixi la seva canalització,
existint nomes una possible afecció al medi en cas d’avaries o trencament de les
xarxes. Les dimensions per a les canonades i les previsions respecte a les
canalitzacions existents, així com la seva reparació immediata en el cas que es produís
una avaria, fan que aquest efecte es consideri com a compatible amb el medi.
La creació de la xarxa de clavegueram i les dues depuradores previstes, una per a
cada àmbit, es consideren suficients i compatibles amb la protecció de les vores dels
cursos fluvials i les masses d’aigua que es troben properes al municipi, no existint
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cursos o masses d’aigua que travessin o delimitin el nou sector diferents del tram de
sèquia terminal que s’anul·larà en l’àmbit 1.
Es preveu una xarxa separativa per a les aigües de la pluja, amb un sistema
d’emmagatzematge per a poder ser reaprofitada com a aigua de reg. La xarxa de reg
per a l’enjardinament serà de nova creació i permetrà el seu abastament tant des del
sistema d’emmagatzematge d’aigües pluvials previst, com des de la xarxa
d’abastament d’aigua potable municipal, que s’utilitzarà només en cas que no es
disposi d’aigua de pluja. La creació d’aquesta xarxa es considera un efecte compatible
amb el medi.


Afecció sobre la xarxa d’aigües de regadiu (F1); el tancament d’una de les sèquies
en un dels extrems de l’àmbit 1, fa que un tram de sèquia terminal quedi sense
continuïtat, la sèquia pertany a l’àmbit 1 i funcionava per al reg de cultius d’una de les
parcel·les que ara seran urbanitzables, es considera una afecció sobre el medi, tot i
que de poca importància per a la xarxa de regadiu de la zona, i la pèrdua de vegetació i
fauna, ja es considera conjuntament amb el total de terreny urbanitzable de l’àmbit 1,
pel que suposa un impacte ambiental compatible amb el cicle de l’aigua, tot i que
resulta com a impacte ambiental moderat pel que fa a la pèrdua de biodiversitat.



Risc d’Inundació; la zona que s’estudia per a l’àmbit 1 i l’àmbit 2, segons Pla Inuncat i
Pla Actuacions Municipal (PAM) de Vallfogona de Balaguer, es troba fora de zona
inundable, pel que s’ha considerat que l’actuació, per al factor inundabilitat, és
compatible amb el medi.

• Repercussions compatibles sobre l’ambient atmosfèric,
Increment de la contaminació atmosfèrica (F1); l’increment de la contaminació
atmosfèrica durant la F1 (obres d’urbanització del nou sector) es considera com efecte
compatible per la seva poca permanència en el temps, que durarà només durant les
obres d’urbanització. Pel que fa a la fase general de funcionament del sector (F2) no
es consideren mesures preventives ni recomanacions per tal d’evitar la contaminació
atmosfèrica per vehicles, pel que s’ha considerat com a repercussió moderada sobre
el medi ambient (veure repercussions moderades).
Pel que fa a les edificacions l’ús d’energies netes i l’estalvi d’energia, així com el
disseny i construccions dels conductes d’evacuació de fums de les edificacions i
l’espai esmorteïdor de la zona verda prevista, fan que aquest efecte sigui considerat
com a compatibles amb la qualitat atmosfèrica
No s’ha previst la contaminació per olors.


Increment del consum d’energia (F2); pel que fa a la fase general de funcionament
del sector es preveuen millores en l’eficiència energètica de les edificacions que es
preveuen en els 2 àmbits, i foment de les energies netes i la reducció d’energies no
renovables, com són la màxima eficiència de captació solar i en l’aprofitament de llum
natural, la zonificació interior, l’optimització d’obertures i sistemes passius de captació
solar, aïllaments tèrmics, instal·lacions fotovoltaiques en els nous edificis públics,
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il·luminació de baix consum en espais comunitaris interiors o exteriors a les
edificacions. Totes aquestes mesures fan que l’impacte produït per l’increment de
consum d’energia resulti compatible amb el medi.


Augment de la zona de contaminació lumínica (F2); serà la produirà 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 per la
compacitat del sector amb el casc urbà consolidat, adoptant 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 o



Increment de la zona de contaminació acústica. Augment dels nivells de soroll
per la maquinària i vehicles (F1 i F2), per a l’avaluació de les mesures de soroll tan
en la F1 (maquinària) com en la F2 (vehicles), s’ha de complir amb l’establert en la
Llei 16/2002 de protecció conta 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). El compliment obligat d’aquests valors suposa un efecte compatible amb el
medi.

• Repercussions compatibles sobre la gestió dels residus i efectes compatibles sobre la
Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i edificació,


Increment en la generació de residus (F1 i F2), amb les recomanacions i mesures
previstes per a la generació de residus en la F1 i en la F2 i el seu posterior tractament
via gestor autoritzat, per a tots els residus produïts; F1; terres, restes d’obres, olis i
altres residus perillosos... F2; recollida selectiva, recollida d’escombraries municipal,
servei de recollida de voluminosos municipal, papereres, previsió d’espais comunitaris
dels edificis plurifamiliar per a l’emmagatzematge per separat de les escombraries,
amb separacions per fraccions... Es considera que la generació de residus i la seva
gestió posterior serà compatible amb el medi ambient.



Increment de materials a utilitzar al sector (F2); per a l’avaluació de l’increment dels
materials a utilitzar en el sector s’han previst recomanacions pel que fa a al tipus i la
gestió d’aquests materials, tant per a edificacions com per a paviments urbans, que es
preveuen durables, de poc manteniment i reutilitzables i/o reciclables i s’intentarà
utilitzar materials amb distintius de qualitat ambiental i que indiquin que en el seu
procés de fabricació no s’han produït forts impactes ambientals perillosos per a la
salut. Totes les recomanacions indiquen que tot i que hi haurà un increment de
materials al sector, aquest increment representarà un impacte ambiental compatible
amb el medi.

• Repercussions compatibles sobre el patrimoni natural, permeabilitat ecològica i
biodiversitat urbana,


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
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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.



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.



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.

• Repercussions compatibles sobre qualitat del paisatge,


Canvi de mosaic del paisatge (F2). La requalificació de les parcel·les de sòl no
urbanitzable a sòl urbanitzable implica la pèrdua irreversible de sòl agrícola (F1 i F2),
la pèrdua de vegetació rural es considera un impacte ambiental moderat (veure taula
41), 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 (F2), 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.
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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.
Conclusions: Repercussions moderades (Impacte ambiental moderat - IAM)
De manera global es pot concloure que les repercussions que poden ser significatives per al medi
són les considerades després d’avaluar les mesures correctores proposades, com a Impactes
Ambientals Moderats (IAM), no existint impactes ambientals severs (IAS) o crítics (IAR) per al
medi ambient. Les repercussions moderades sobre el medi detectades són les referents a:
AVAL.
FINAL F2

Efectes sobre el model d’ocupació i 2
ordenació del sòl
5

Repercussions avaluades com a
moderades
Pèrdua permeabilitat sòl. El formigonat fa
que es perdi la permeabilitat del sòl.
Increment de la zona circulable.

Efectes sobre l’ambient atmosfèric

Increment de la contaminació atmosfèrica

IAM

Efecte

10

16 Afectació a la vegetació de les finques.
Efectes sobre la biodiversitat,
connect. ecològica i patrimoni nat. 17 Afectació de la fauna de les finques.
Taula 41. Repercussions avaluades com a moderades sobre el medi ambient

IAM
IAM
IAM
IAM

• Repercussions moderades sobre la sostenibilitat global de l’ordenació,


El fet de formigonar els vials i la construcció dels habitatges fan que es perdi la
propietat de permeabilitat del sòl, tot i que es preveuen zones sense formigonar dins
del sector, la pèrdua de permeabilitat a l’aigua per a la gran majoria del sector es
considera un impacte ambiental moderat, pel fet que aquesta pèrdua serà
irrecuperable.



L’increment de la zona circulable es considera que produirà un impacte ambiental
moderat, l’ús de vehicles en aquesta zona i l’increment de població municipal fan que
s’incrementi la contaminació atmosfèrica produïda per vehicles.

• Repercussions moderades sobre l’ambient atmosfèric,


L’increment de la contaminació atmosfèrica (F2) es donarà bàsicament per
l’increment de vehicles que circularan per la nova zona circulable. Tot i que els valors
d’emissions no superaran als establerts per la llei, l’increment de fums es considera
per l’increment de població. No es disposen mesures preventives per a l’emissió de
contaminants a l’atmosfera dels vehicles, pel que l’efecte ja s’avaluava des d’un
principi com a impacte ambiental moderat.

• Repercussions moderades sobre el patrimoni natural, permeabilitat ecològica i
biodiversitat urbana,


Afectació a la vegetació de les finques. La pèrdua de la vegetació per la
urbanització del sector serà irreparable ja que desapareixeran en el procés de
desenvolupament del sector, fet pel que en s’avalua l’efecte en un inici com a impacte
ambiental moderat, al no poder preveure mesures correctores per aquesta pèrdua de
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vegetació, l’avaluació de la repercussió final de l’efecte continuarà sent moderada. Tot
i aquesta avaluació la vegetació pròpia de les finques que es volen urbanitzar,
actualment, és gairebé inexistent en l’àmbit 1, on únicament hi són presents certs
elements d’arbrat i horta, mentre que l’àmbit 2 presenta un únic tipus de cultiu d’hivern.
La pèrdua de vegetació no es considera un factor sever ni crític per la poca
importància de les espècies que es troben a la zona, no trobant-se cap espècie ni
ecosistema protegit. Es recomana valorar la possibilitat, en el cas d’arbres, del seu
trasplantament a d’altres indrets del municipi.


Afectació de la fauna de les finques. A l’igual que la vegetació, la fauna que es troba
en el sector urbanitzable serà desplaçada i/o destruïda, aquest efecte s’avalua
inicialment com a impacte moderat al qual no es proposen mesures correctores ni
recomanacions, pel que finalment continua considerant-se com a impacte ambiental
moderat. Tot i aquesta avaluació la fauna que es troba en ambdós àmbits és gairebé
inexistent pel que fa a mamífers, la fauna que s’hi troba correspon bàsicament a
invertebrats, no trobant-se cap espècie ni ecosistema que s’hagi de protegir.

Tot i que l’afecció a la flora i a la fauna de les parcel·les urbanitzables és evident, resta de
factors estudiats de l’entorn (fora de la zona on es realitzaran les obres d’urbanització del Pla
Parcial; com la flora, la fauna, el clima i el paisatge tampoc quedaran afectats pel fet de
l’ampliació d’aquesta zona del casc urbà.
5.3.2. Jerarquització dels objectius ambientals
Els objectius ambientals han de jerarquitzar- se en funció dels seu grau d’importància relativa,
amb l’objecte que restin diferenciats els més essencials. En aquest sentit l’informe valora de cada
objectiu dos criteris i a partir dels quals s’estableix la jerarquització dels mateixos.
•

PRIORITAT; Importància de l’objectiu dintre del context local: representa la rellevància que
cada objectiu té d’acord amb la situació municipal i la gravetat de la problemàtica
especifica que se’n pugui derivar.

•

INCIDÈNCIA; Capacitat d’incidència del Pla en la problemàtica concreta: fa referència a la
capacitat i competències del planejament general per incidir positivament en la
problemàtica detectada.

De manera directa, per exemple amb delimitacions de protecció especial. O bé amb mesures que
de manera indirecta poden reconduir tendències negatives, per exemple amb la compacitat dels
sistema d’assentaments s’afavoreix una mobilitat més sostenible, es redueix la contaminació
lumínica, etc.
A cada un d’aquest criteris se li atorga un pes específic en funció de si la seva
importància/incidència és:
•
•
•

Alta (3)
Mitja (2)
Baixa (1)

La suma d’ambdós criteris dona un valor final o “valor de jerarquització” veure la següent taula.
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PRIORITAT

INCIDENCIA

∑

Orientar el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic sostenible
A. Minimitzar el consum del sòl racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment
eficient i atent als condicionants ambientals existents
A-1. Conservar i millorar la morfologia urbana del nucli.

3

3

6

3

3

6

3

2

5

A-2. Garantir una ordenació urbanística eficient,
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

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.
A-6. Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai urbà construït.
A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics principals: lleres, serres i línies
de canvi de pendent, etc.
A-8. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i
de la mobilitat.

2
3

1
1

3
4

3

3

6

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

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

3

1

4

2

1

3

1
2
2

2
2
1

3
4
3

OBJECTIUS AMBIETALS

Criteri 3 - Ambient
atmosfèric

Criteri 2 - Cicle aigua

Criteri 1 - Sostenibilitat global del model
d’ordenació

General

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
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.
C-2. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
D. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica
D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la llei.
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PRIORITAT

INCIDENCIA

∑

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

1

2

3

2

1

3

3

1

4

2

1

3

2

2

4

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

F. Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i promoure’n l’ús sostenible
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.

3

1

4

2

2

4

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

1

1

2

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

OBJECTIUS AMBIETALS

Criteri 6 –
Criteri 5 –
Biodiversitat
Criteri 7 –
Sostenibilitat i
urbana,
Criteri 4 – Gestió
Qualitat de
ecoeficiència en la
permabilitat
dels residus
paisatge
urbanització
ecològica i
i edificació
patrimoni nat

D-4. Establir una alçada màxima dels fanals.
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.
E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans
E. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle de materials
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.
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.

Taula 41 Jerarquies entre objectius ambientals i criteris adoptats (veure llistes de verificació en l’annex 9).
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OBJECTIUS AMBIETALS
Orientar el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic sostenible
A. Minimitzar el consum del sòl racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model
urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents
A-2. Garantir una ordenació urbanística eficient,
A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi prèviament
determinades principalment d’acord a factors endògens i complementàriament,
exògens..
A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics principals:
lleres, serres i línies de canvi de pendent, etc.

JERARQUIA
6
6
6
6
6

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

6

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

6

B-1. Garantir el subministrament per als nous creixements

6

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

5

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

5

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

4

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

4

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

4

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

4

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

4

D. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica

4

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.

4

E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans
E. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle de materials
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.
F. Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i
promoure’n l’ús sostenible
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.
G. Garantir la Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat
paisatgística
G-1. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.

4
4
4
4
4
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
A-5. Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva plurifuncionalitat i
autonomia.
A-8. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada
dels usos del sòl i de la mobilitat.

3

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

3

4

3
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OBJECTIUS AMBIETALS

JERARQUIA

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.

3

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

3

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

3

D-4. Establir una alçada màxima dels fanals.
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.
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.
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.

3
3

3

3

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

3

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

2

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

2

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

2

Taula 42. Jerarquització dels objectius ambientals

5.4. CONCLUSIONS GENERALS DE L’AVALUACIÓ

Es sintetitzaren els resultats assolits en aquest ISA, amb unes conclusions generals de
l’actuació proposada i unes conclusions finals sobre la idoneïtat ambiental de la modificació
de sòl urbanitzable que es proposa, així com l’avaluació dels aspectes negatius més remarcables
que deriven d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de
Vallfogona de Balaguer:
Conclusions generals de l’actuació proposada
-

La proposta escollida per a la modificació que es preveu és la Proposta 2 d’aquest ISA
corresponent als àmbits del C/ de la Noguera (àmbit 1) i a la zona esportiva (àmbit 2). El
conjunt del sector preveu una ampliació del casc urbà en 20.540,21 m2.

-

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.

-

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
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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.
-

Des d’aquest punt de vista, es justifica un volum de sòl urbanitzable per a ús residencial.
En tots els casos i de cara a resoldre la implementació més eficient de les xarxes bàsiques,
seria adequat qualificar algun o alguns sectors com a urbanitzables de caràcter no delimitat
i condicionar el seu desenvolupament a un percentatge de desplegament dels primers.

-

A l’entorn dels terrenys que canviaran de qualificació, conviuen diferents tipologies
edificatòries, des d’habitatges unifamiliars aïllats, aparellats, en filera i plurifamiliar, en la
seva majoria de recents construcció o en execució, aquest creixement es dona sense un
ordre clar. La consolidació com a sòl urbà de l’àmbit 1 donarà sentit a la continuació, per
l’oest, del carrer Pau Casals, que actualment esta planificat com a carrer de la Noguera.
També completarà la trama existent a l’actual Pla General, alb el vial paral·lel, al sud
(carrer Pau Casals), que ara queda interromput, deixant entreveure que en un futur
planejament es perllongarà fins al carrer Llorenç Pijuan Folguera.

-

En el Pla Parcial es realitzarà l’ordenació dels l’àmbits per al seu desenvolupament, per tal
de donar compliment al planejament de rang superior. En aquest sentit, ordenarà
l’edificació d’acord amb aquest planejament, possibilitant el creixement del barri existent,
amb especial atenció a la topografia i a les característiques edificatòries i d’ordenació de
l’entorn immediat. La requalificació
d’aquesta zona comporta completar la trama
urbanística per la seva banda oest, i consolidaria urbanísticament tota aquesta part.

-

L’actuació preveu millorar la qualitat de la zona, definir la ubicació de les cessions reserves
del sòl establertes pel decret 1/2005, de 26 de juliol, així com millorar la imatge del sector,
projectant carrers i voreres amples considerant els volums dels nous edificis a construir,
millorant la qualitat arquitectònica de l’edificació i la seva interrelació amb els espais lliures
que quedaran. En aquest sentit, la zona verda per la seva situació i dimensions complirà
funció de transició, protecció i qualitat de l’entorn.

-

Aquesta modificació preveu canvis substancials en l’àmbit del Camí dels Arcs i en el carrer
Llorenç Pijuan Folguera, atès que suposaria la urbanització d’ambdós carrers, conformant
una façana d’accés a Vallfogona per la seva banda oest. De la mateixa manera la
urbanització del camí que porta a la parcel·la 71 segons cadastre, en el moment de la
redacció del Pla Parcial del sector es destinarà íntegrament a la reserva de sòl per a
equipaments, exigits en l’article 65.3 de la Llei d’Urbanisme, complementarà tota l’àrea
esportiva del poble.

-

En cas que es desenvolupin activitats empresarials dins d’aquest sector, aquestes no
representaran en cap cas un risc i/o contaminació ambiental i seran del tipus “empreses de
serveis” i de poca envergadura, del tipus botigues o bars. A més a més i per tal de protegir
l’entorn, caldrà tramitar les llicències municipals d’acord amb el que preveu la Llei 6/2009,
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en substitució de la
Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el Decret 136/1999 de 18
de maig pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament d’aquella i s’adapten els
seus annexes. Per a la regulació de sorolls i vibracions, s’observarà allò que disposa la
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Resolució de 30 d’octubre de 1995 per la qual s’aprova una ordenança municipal
reguladora del soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126 de 10/11/95) i a la Llei 16/2002 de
Protecció contra la contaminació acústica.
-

Es compleix amb tots els objectius ambientals previstos, avaluació dels mateixos com OAA
(Objectiu ambiental aconseguit).
Objectius ambientals

Avaluació

Jerarquia

OAA

6

OAA

6

OAA

6

OAA

4

OAA

4

OAA

4

F. Es conserva la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i
promoure’n l’ús sostenible

OAA

4

G. Es garanteix la Qualitat del paisatge amb la incorporació dels
objectius de qualitat paisatgística

OAA

4

S’Orienta el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic
sostenible
A. Es minimitza el consum del sòl racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb
un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants
ambientals existents
B. Es comptabilitza 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
C. Es minimitzen els efectes de planejament sobre la qualitat de
l’aire i el canvi climàtic, i en general, es redueixen al màxim les
immissions de substàncies contaminants
D. S’aconsegueix prevenir i corregir la contaminació acústica,
lumínica i electromagnètica
E. Es fomenta el reciclatge i la reutilització dels residus urbans
E. Es minimitza l’impacte de la construcció sobre el cicle de
materials

Taula 43. Avaluació dels objectius ambientals. OAA: objectiu ambiental aconseguit. OAPA:
objectiu ambiental parcialment aconseguit. OANA: objectiu ambiental no aconseguit
-

El fet que la zona estudiada es trobi contigua al casc urbà existent i el fet de no haver-se
produït mai cap incident mediambiental des de la seva implantació, facilita la seva
implantació com a zona urbana en la zona contigua, a més que es disminueixen els efectes
sobre el paisatge. El nivell d’afecció ambiental tant baix es raona per la presència
immediata del casc urbà actual i les instal·lacions i infraestructures previstes en el pla
d’ordenació territorial.

Conclusions finals avaluació ambiental
L’avaluació global i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts, tenint
en compte l’anàlisi comparativa dels perfils ambientals inicial i resultant de l’àmbit de la modificació
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de Balaguer, d’acord amb els objectius
ambientals establertes, ha estat realitzada en l’apartat 5.1. Un cop vistos l'estat actual del medi i
interpretades les possibles afeccions sobre l’entorn que podrien derivar-se de la modificació de les
NSP, s’observa que tots els objectius ambiental fixats en l’apartat 1.3. han estat aconseguits;
•

OAA – objectiu ambiental aconseguit – (veure taula 43),

En les condicions esmentades, el desplegament de les NSP per a l’alternativa 2 produiran efectes
majorment moderats sobre el medi ambient que esdevenen com a compatibles (IAC – Impacte
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ambiental compatible) un cop incorporades les mesures per a la prevenció, correcció o
recomanacions per a contrarestar els efectes que es preveuen com a significatius sobre el medi
ambient i vist que es els objectius i criteris per al planejament urbanístic es compleixen i
s’implementen les recomanacions expressament previstes i les corresponents normatives
sectorials. Pel que es conclou que les modificacions són compatibles ambientalment amb el medi
que l’envolta.
Considerant la situació actual en relació a la inexistència de planejament urbanístic previ, els
condicionants i requeriments incorporats en la proposta, es conclou que aquesta pot ser
adequada als principis de sostenibilitat urbanístics sempre i quan s’apliquin efectivament en
llur desplegament els criteris d’ordenació i objectius reflectits en aquest document, que
essencialment passen per evitar expansions innecessàries de l’espai urbà, racionalitzar l’ús del
territori, conservar l’estructura territorial, paisatgística i funcional dels espais públics, ordenar
adequadament els teixits urbans, evitar impactes derivats d’una assignació d’usos inadequats, i
tendir cap a la sostenibilitat en el planejament, és a dir, contemplar les necessitats de les
generacions futures i finalment, evitar l’augment dels costos d’urbanització als ciutadans per una
falta de previsió en la demanda urbanística, així com cuidar del medi ambient i preservar els
recursos naturals de la zona. També es compleixen totes les directrius del planejament urbanístic
que determina l’article 9 en el decret 1/2005, de 26 de juliol.
Com a conclusió, la proposta desenvolupa un nou sector que s’ha de qualificar a les Normes
Subsidiàries de Planejament del Municipi de Vallfogona de Balaguer, a més a més servirà per al
desenvolupament del Pla Parcial i es catalogarà com sòl urbanitzable, acomplint els paràmetres
urbanístics establerts en les mateixes. No obstant, per continuar millorant l’àmbit des del punt de
vista de la sostenibilitat, es creu convenient atendre les recomanacions que s’especifiquen en
aquest ISA relacionades amb la gestió dels residus, amb els materials de construcció, amb el
consum d’aigua, amb la gestió de les aigües residuals, amb l’eficiència energètica dels edificis i
amb l’ús d’energies renovables.
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6.

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES

Per a la modificació puntual que es preveu a les Normes Subsidiàries de Planejament del TM de
Vallfogona de Balaguer i per a l’execució del seu Pla Parcial, s’estableixen els mecanismes que
permetin verificar periòdicament l’eficàcia de l’avaluació ambiental duta a terme.
Donat que el desenvolupament del PPU planteja una certa complexitat s’ha transformar aquest
apartat del ISA en un Programa de vigilància i seguiment similar al dels estudis d’impacte
ambiental.

6.1. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

Per tal que les mesures proposades es duguin a terme és important l’elaboració d’un programa de
control per a supervisar la correcta execució de les obres d’urbanització.
Tot i que en aquest cas, la seva elaboració no és obligada, es considera oportú dur-lo a terme per
tal d’avalar el bon funcionament ambiental de les obres. Així, és important fer durant les obres el
seguiment ambiental de les mesures proposades a l’apartat 4.3 “Mesures correctores, protectores
i recomanacions. Fase d’obra”
Donat que només es realitzarà la inspecció durant la fase de construcció, aquesta serà una
inspecció visual.
A fi de minimitzar els impactes ocasionats per les obres, és necessari tenir un pla d’actuació que
faci acomplir les accions correctores esmentades.
Una vegada executades les obres projectades conjuntament amb l’aplicació de les actuacions de
millora ambiental previstes, caldrà veure si l’adequació i la integració paisatgística del nou sector,
dins del casc urbà de Vallfogona de Balaguer, s’ajusta als objectius marcats inicialment. Per això
caldrà realitzar un seguiment ambiental tant en l’execució del propi projecte d’urbanització del
sector.
Per assolir el control de les accions correctores, preventives, disminuïdores, davant de qualsevol
impacte/efecte significatiu sobre el medi, es necessita un coneixement exhaustiu, de manera que
el pla de vigilància supervisarà i farà el seguiment de:
-

Durant la fase de construcció, es seguiran les accions esmentades en el present ISA.
Seguiment de l’òptim desenvolupament de les mesures correctores aplicades.

-

El projecte d’urbanització del nou sector, tindrà en compte les pautes de correcció
estudiades. Adequació de les mesures proposades als objectius previstos.
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-

Les accions que es derivin de la construcció del nou sector, les quals no estiguin
contemplades, hi hauran els mecanismes oportuns per a seguir l’esperit de respecte al
medi ambient. Detecció d’impactes secundaris no previstos.

-

Adopció de noves mesures correctores, en el seu cas, o variació de les originals.

D’acord amb la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes, el promotor dels plans i
programes de promoció pública nomenarà un Director ambiental del pla o programa, que serà
l’encarregat de dur a terme les tasques de seguiment ambiental d’aquest.
El Director ambiental del pla o programa emetrà informes sobre el seguiment amb la periodicitat
que li sigui establerta en la resolució de l’avaluació ambiental corresponent i els remetrà al
promotor i a l’òrgan ambiental. Quan per raó de la transcendència del pla o programa, s’hagi
considerat necessària la creació d’una comissió mixta de seguiment ambiental del pla o programa,
el Director ambiental es relacionarà directament amb aquesta.
En qualsevol cas, el PPU haurà de concretar també la forma en què es duran a terme aquestes
verificacions, els tipus d’actuacions a executar en funció dels seus resultats...

6.1.1. Objectius del programa de vigilància ambiental
El programa de vigilància ambiental és el sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i
mesures protectores i correctores establertes en l’ISA.
Els objectius generals del Programa de vigilància ambiental són:
a) Constituir un exemple de garantia per al compliment de les indicacions i mesures
protectores i correctores contingudes en l’ISA. Vetllar per a que l’activitat es realitzi
segons el projecte d’urbanització, aquest ISA i les condiciones que s’hagin autoritzat en
relació amb el mediambient.
b) Mesurar el grau d’ajustament entre els impactes que suposadament produirà l’actuació
(només en la fase d’obres) com els efectes que realment es produiran en el medi. Cal
considerar que l’avaluació d’impacte ambiental és de tipus predictiu sobre unes
condicions de modelització del medi. D’aquí la importància d’establir valors objectius de
qualitat del medi com els que es recullen a la taula de l’apartat 5, ja que això permet un
anàlisi objectiu de la relació entre el que s’espera i la realitat.
c) Finalment, el programa de vigilància ambiental possibilitarà reaccions oportunes enfront
impactes no esperats que puguin sorgir durant les obres, especialment en variables de
difícil predicció.
d) No obstant, el Pla de Vigilància ha d’acomplir també els objectius específics que en el seu
dia es derivin del diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
e) Verificar l’exactitud i correcció del ISA realitzat.
176

ISA

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

6.1.2. Organisme/s Responsables del Pla de Vigilància Ambiental
En l’avaluació ambiental dels plans i programes, els promotors són els responsables de realitzar el
seguiment dels efectes sobre el medi ambient que comporta la seva aplicació o execució.
La responsabilitat del programa de vigilància ambiental i els seus costos corresponen al promotor
del Projecte, que haurà de disposar d’una direcció ambiental que tindrà per funció supervisar el
correcte compliment de tot el que està contingut en les respectives declaracions d’impacte.
El Promotor del projecte, a través del seu equip tècnic, és el responsable de la redacció del ISA i,
per tant, del Programa de Vigilància Ambiental.
En qualsevol cas, d’acord amb la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes, l’òrgan
ambiental és el responsable de la supervisió ambiental dels efectes de la seva aplicació, tot rebent
els informes periòdics de seguiment i identificant amb promptitud els efectes adversos no previstos
per tal que puguin ser adoptades les mesures compensatòries o de reparació adequades. Si, en el
marc de les tasques de supervisió s’advertís la desviació o l’incompliment dels condicionants de la
resolució sobre l’avaluació ambiental del PPU, o apareguessin efectes adversos addicionals no
previstos, es podran convocar comissions paritàries entre el promotor i l’òrgan ambiental per
determinar les actuacions que hagin de realitzar-se.
Competències
Les responsabilitat associades al programa de vigilància ambiental es reflexa en la nova legislació,
que atorga a les Comunitats Autònomes la competència de designar a diferents òrgans tasques
de seguiment y vigilància en projectes que no siguin de competència estatal.
El seguiment o vigilància del compliment de l’avaluació ambiental, correspon a l’Òrgan Substantiu
o als òrgans que, en el seu cas, designen les Comunitats Autònomes respecte als projectes que
no siguin de competència estatal, sense perjudici de que l’Òrgan Ambiental pugui recabar
informació d’aquell o efectuar les comprovacions necessàries en ordre de verificar el compliment
del condicionat.
S’han de sol·licitar informes als diferents organismes públics, per a la modificació número 25 de
les Normes Subsidiàries del TM de Vallfogona de Balaguer i el desenvolupament del Pla Parcial
Urbanístic per aquest sector:
-

Deptm. d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural: Serveis territorials a Lleida.
Deptm. de Política Territorial i Obres Públiques – Secretaria per a la planificació territorial
Educació o Esports
Secretaria de mobilitat
Direcció general de Promoció de l’Habitatge, Departament de Medi Ambient i Habitatge
Institut geològic
Agencia Catalana de l’Aigua
Patrimoni cultural
Arquitectura i paisatge
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-

Consell Comarcal

Existeixen altres Organitzacions, relacionades majoritàriament amb les xarxes i serveis necessaris
per al nou sector, que precisen de la col·laboració d’entitat per a l’execució del projecte
d’urbanització dels àmbits del c/ de la noguera i zona esportiva a Vallfogona de Balaguer:
-

Telefonica nacional de España – Creación de redes
Comunitat general de regants dels Canals d’urgell
Fecsa Endesa; Servei d’obres
Gas natural distribución SDG S.A.

6.1.3. Abast indicatiu del programa de vigilància ambiental

6.1.3.1.

Accions a considerar del programa de vigilància ambiental

Procés de desenvolupament del programa de vigilància ambiental;
Definició del sistema de control
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Identificació dels impactes que hauran de controlar-se, a partir de les previsions establertes
en l’ISA.
Identificació dels tipus de dades que són necessaris per al control dels impactes detectats.
Segons es defineix l’apartat 4.
Els indicadors d’Impacte, que corresponen als paràmetres que hagin de controlar-se per a
valorar la magnitud dels impactes. Són variables de tipus quantitatiu, qualitatiu o
semiquantitatiu, que permeten conèixer l’evolució i gravetat de l’impacte.
Les estratègies de mostreig pera a cada efecte objecte de vigilància i control.
Freqüència de la recollida de dades (calendari).
Llocs de mostreig, representatius pel seu risc i parcel·les de control.
Mètode de recollida i anàlisis de dades.
Els umbrals admissibles i els nivells d’alertar per a cada un dels indicadors de control, que
un cop sobrepassades impliquen una actuació correctora d’urgència, la supressió de
l’acció/efecte que causa l’impacte.
Definir les exigències de temps i les necessitats de personal i medis materials

Fases per a desenvolupar el programa de vigilància
Es diferenciaran els diferents períodes d’observació:
•
•

Prèvia a l’inici de les obres, per a contrastar els mostrejos realitzats durant la fase
preoperacional.
Durant el període d’obres.

Existirà un director ambiental per dirigir les tasques de vigilància (mostrejos, anàlisis de dades,
etc).
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Execució del programa de vigilància ambiental
•
•
•

Recollida de dades i presentació de resultats.
Anàlisis de les dades (a comparar amb els valors i tendències de la fase preoperacional
per a poder avaluar l’evolució real dels impactes previstos.
Tipus d’impactes que s’estan produint, analitzant.

Tendències
•
•
•

Valor obtingut sobre els nivells de referència establerts (umbrals d’alerta).
Valor crític.
Eficàcia de les mesures correctores aplicades.

Definició dels mètodes de control que redueixen o eviten les tendències detectades
•
•
•

Reforç de les mesures correctores aplicades.
Disseny de noves mesures correctores, més viables i efectives.
Elaboració d’informes periòdics i extraordinaris, si es precís, sobre els nivells d’impactes
resultants de l’execució del projecte i sobre l’eficàcia de les mesures correctores.

6.1.4. Programa de vigilància ambiental abans de començar les obres
Abans del començament de les obres es realitzaran les següents actuacions:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Constitució de la Direcció Ambiental, equip de treball i coordinació amb la Direcció
d’Obra.
Revisió del Projecte constructiu a fi de comprovar que s’inclouen totes les mesures
correctores definides a nivell d’Estudi de sostenibilitat ambiental.
Revisió del Programa de Vigilància Ambiental contingut en aquest informe i proposta
justificada de millores metodològiques.
Revisió del marc normatiu ambiental (comunitari, estatal, autonòmic i municipal) que
és d’aplicació a l’obra.
Revisió dels Plecs de prescripcions tècniques per a la realització de les mesures
preoperacionals de meteorologia, soroll, pols i qualitat atmosfèrica a fi d’introduir les
millores metodològiques que s’estimin oportunes. Aprovació dels protocols de mostreig
i anàlisi.
Definició de les directrius per a una execució ambientalment correcta de l’obra per part
dels contractistes.
Planificació metodològica del funcionament de l’assistència tècnica amb l’elaboració
d’un quadre – resum de les operacions de vigilància i sistemes de control, amb la
programació de totes les accions.
Elaboració d’un plànol síntesi i d’un calendari de totes les accions sotmeses a
vigilància ambiental. Elaboració del llistat d’operacions a realitzar.
Anàlisi de la idoneïtat dels accessos provisionals a l’obra a fi de minimitzar l’impacte
sobre l’entorn.
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•

•

•

Comprovació de que les canteres o plantes de tractament d’àrids, que es poguessin
necessitar per a l’obtenció de material de préstec es troben proper a la zona d’actuació
i en situació de legalitat.
Estudi de recuperació ambiental que consideri les mesures encaminades a reduir
l’impacte paisatgístic durant la fase d’obres, assegurant la neteja de tota la zona, i
l’aspecte estètic de tots els elements constructius.
Es vigilarà que el pas previ de començament de les obres serà la correcta delimitació
mitjançant abalisament de la zona en obres per a evitar la invasió i deteriorament de
les àrees col·lindants per maquinària pesada.

6.1.5. Programa de vigilància ambiental durant la fase constructiva
Durant la fase d’obres, la vigilància ambiental haurà de, com a mínim, atendre tots els aspectes
que s’identifiquen a continuació. Per això, caldrà disposar d’una assistència permanent a peu
d’obra i amb la disponibilitat de mitjans de mostreig i analítics.
-

Control de l’abalisament de la zona d’obres.

-

Control de totes les operacions relacionades amb el moviment de materials.






Mesura de nivell sònic i contaminants atmosfèrics en immissió.
Supervisió de les vies d’accés a les obres.
Control de l’aplicació de les mesures protectores.
Control de deposició correcta dels excedents de materials.
Reciclatge dels materials.

-

Control de què tota la maquinària i mitjans auxiliars disposin de mesures
anticontaminants i compleixen les especificacions establertes a nivell d’ISA.

-

Control de la correcta execució de les obres, referit a l’emmagatzemament i ús de
productes tòxics, així com la neteja general del recinte d’obres.

-

Control de la gestió realitzada amb els residus líquids i sòlids produïts durant les obres.
Control de la ubicació i ús de la zona d’emmagatzemament.

-

Control d’implementació, durant la fase de construcció, de totes les mesures
correctores citades explícitament a l’ISA (taula 38).

Amb tota la informació obtinguda es redactaran els següents documents:
-

Llibre d’obra on es reflectiran totes les incidències ambientals.

-

Informe amb el contingut:




Descripció de totes les operacions de control realitzades
Enumeració de les principals incidències
Fitxa d’actuacions davant incidències ambientals de les obres
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-

Recopilació de resultats analítics en el període anterior
Valoració dels resultats i recomanacions

Informe final, amb una valoració global dels resultats del Programa de Vigilància
Ambiental.

Tot seguit es mostra un exemple de taula resum per al control de les mesures correctores i
recomanacions previstes durant l’execució de les obres d’urbanització del nou sector.

Aspecte

Data

Tipus
Compleix?
Motiu
Acció
Periodicitat
control
si/no/parcial desviació correctora

Verificació
Acció
correctora

Gestionar el correcte moviment
de terres.
- Delimitació de les àrees on es
produiran els moviments de
terres.
- Seguiment de les operacions
d’obra i evolució de les
disponibilitats i necessitats.
No alterar la qualitat i la
composició del sòl per
abocaments incontrolats de
formigoneres, olis, greixos,
gasoils i altres residus de l’obra.
Fer ús de lavabos
químics/biològics, o bé
impermeabilitzar les foses
sèptiques, quan no es puguin
connectar a la xarxa de
clavegueram.
Gestionar adequadament els
préstecs i els abocadors.
Disminuir la pols generada per
l’obra (moviments de terres,
circulació de maquinària,
materials que el vent pot
arrossegar).
Preveure a l’obra una zona
destinada a la segregació de
residus (plàstics, metalls i runes).
Gestionar la neteja de cubes de
formigó.
No interferir en l’accessibilitat de
la població afectada.
Tenir cura que les zones
d'emmagatzematge, les activitats
auxiliars
Tenir cura de no embrutar
l’entorn de l’obra

Taula 43. Taula resum per al control de les mesures preventives, correctores i recomanacions
previstes per l’execució de les obres - Pla de vigilància ambiental per a la fase d’obres
del Sector.

6.1.6. Detecció d’efectes i/o impactes secundaris no previstos
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Alhora cald
drà veure si es produeixen impacttes sobre el medi que,
a) no es contemplave
c
en en el ISA
A i/o en el Pla
P Parcial i/o projecte d’urbanitza
ació inicial
b) són con
nseqüència
a de les messures correctores aplic
cades
c) s’origin
nin secundàriament a p
partir d’altres causes
Per això, ss’efectuarà un procés d’identificacció i valorac
ció d’impactes com el realitzat en
n l’apartat 4
del presen
nt estudi, en
n el qual es
s contemple
en tots els elements
e
de
el medi dinss l’àmbit d’a
actuació de
e
l’ISA.
Aquest ISA
A, pel que fa
f a la fase
e d’obres (F
F1) no preveu l’existèn
ncia de cap efecte neg
gatiu a llarg
g
termini, pe
erò, si dura
ant les visites s’observvés la seva
a aparició, caldrà teni r-lo en com
mpte per all
plantejame
ent del puntt següent.
6.1.6.1.

A
Adopció de
e noves me
esures corrrectores o variació de les origin
nals

Com
m a conseq
qüència de l’apartat a
anterior, es procedirà a l’execucció de les actuacionss
comp
plementàrie
es, les quals
s donaran ssolució als problemes
p
sorgits
s
duraant l’execuc
ció del pla o
programa.
La posada en marxa
m
d’aqu
uestes messures es farrà tan aviat com sigui possible en
n funció dell
tipuss de proble
ema a reso
oldre. L’end
darreriment en l’execució d’algunna actuació
ó o mesura
a
comp
plementària
a pot agreujar els probllemes.

a de Balaguer, Gener de
d 2011
Vallfogona
Tècnica re
esponsable de l’elabora
ació de l’ISA
A

Quiònia P
Pujol Sabaté
é
Biòloga
Col. 17.208
8-C pel CBC
C
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7.

RESUM/SÍNTESI DE L’ISA

Resum de la informació facilitada en l’ISA. Conté la ressenya dels objectius i criteris ambientals
fixats, dels treballs d’integració ambiental realitzats al llarg de tot el procés de planejament
urbanístic i l’explicació justificada dels resultats i conclusions obtingudes.

7.1. RESSENYA DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS FIXATS

En el apartat 1; es descriuen els aspectes ambientals mes rellevants en funció d’uns criteris
ambientals de planejament, els criteris ambientals definits i estudiats en aquest ISA són:
Criteris ambientals de planejament
1 Model d’ocupació i ordenació del sòl
 Forma d’ocupació del sòl
 Adopció de l’ordenació a les característiques ambientals pre-existents en el sector i entorn
 Mobilitat i eficiència energètica
 Riscs naturals i tecnològics
2 Cicle de l’aigua
 Abastament
 Sanejament
3 Ambient atmosfèric (I)
- Qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació per substàncies, especialment aquelles
vinculades al canvi climàtic
Ambient atmosfèric (II)
- Contaminació acústica
- Contaminació lumínica
- Contaminació electromagnètica
4 Gestió de residus i Gestió de materials
- Gestió de residus
Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
5 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general
6 Paisatge
7 Altres
S’observa dins dels criteris ambientals estudiats que no s’afecta a cap zona de protecció
mediambiental, per la seva inexistència o per la seva distància amb el sector que es modifica; ja
siguin Zones Xarxa Natura 200, PEIN, HIC, Plans de recuperació d’aus, espais naturals de
protecció especial, forests gestionades pel Departament de mediambient, zones de perill bàsic
d’incendis forestals, perímetres de protecció prioritària, patrimoni geològic o espais d’interès
geològics, jaciments arqueològics, zones humides, arbres monumentals, bens culturals d’interès
natural,... ni tampoc afecta al Pla Territorial Parcial de Ponent i les Terres de Lleida ni a altres
elements de planificació.
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De la informació aportada en aquest apartat se’n desprèn que l’àmbit afectat per la modificació no
té un especial interès ambiental ni es troba sotmès a cap risc ambiental o tecnològic.
També és defineixen els objectius ambientals generals i específics que es fixen en l’ISA en
funció dels criteris ambientals descrits, aquests són:

Criteris

Objecti
u núm.

General

1

Objectius ambientals i altres

1. Orientar el pla urbanístic al desenvolupament urbanístic sostenible

Sostenibilitat global del model d’ordenació-Condicions de sostenibilitat
Forma d’ocupació del Sòl,

Criteri 1 - Sostenibilitat global del model d’ordenació

F.

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

2

A-1. Conservar i millorar la morfologia urbana del nucli. Relligar el teixit
existent, donant continuïtat entre els nous sectors i la trama urbanística
actual del nucli.
- 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.
- A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi
prèviament determinades principalment d’acord a factors endògens i
complementàriament, exògens.
- A.4. Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi a la
rehabilitació del nucli construït.
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.
A-6. Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai urbà
construït.
A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics
principals: lleres, serres i línies de canvi de pendent, etc.
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.
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.
Riscs naturals i tecnològics
A-10. Evitar l’afecció de terrenys situats en zones amb un pendent >20% o
inundables
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Criteri 2 - Cicle aigua

Cicle de l’aigua
G. 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

Abastament
B-1. Garantir el subministrament per als nous creixements.
B-2. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’espai urbanitzat.
B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació.
Sanejament
B-4. Preservar i millorar la continuïtat del flux i la qualitat de l’aigua
B-5. Aconseguir la depuració de les aigües brutes.
Ambient atmosfèric
Qualitat de l’aire

Criteri 4 – Gestió dels residus

Criteri 3 - Ambient atmosfèric

4

H. 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
-

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.
C-2. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
Condicions acústiques
I.

5

Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica

D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la llei.
D-2. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli i reduir la mobilitat.
Condicions lluminoses
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.
D-4. Establir una alçada màxima dels fanals.
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.
Gestió dels residus
J. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la
disponibilitat d’instal•lacions adequades per al seu tractament i/o
dipòsit.

6
-

-

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.
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.
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Criteri 6 – Biodiversitat urbbana,
Criteri 8 - Altres Criteri
Criteri 7 – Qualitat
permabilitat ecològica i patrimoni Criteri 5 – Sostenibilitat i ecoeficiència
Risc d’incendi Catàleg de paisatge de les
de paisatge
en la urbanització i edificació
natural
terres de Lleida

ISA

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Gestió de materials
I.

7

Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el 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.
E-4. Establir tipologies d’habitatge intermèdies (entre mitgeres,
arrenglerades,...)
Edificacions energètiques
no s’han establert objectius
Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en gral
Biodiversitat urbana i patrimoni natural
J. Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i
promoure’n l’ús sostenible

8

-

-

9

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

Qualitat del paisatge amb la incorporació dels objectius de qualitat A
paisatgística (no s’han incorporat objectius específics de qualitat paisatgística
diferents als objectius generals de qualitat paisatgística (OQP) i els criteris i mesures
fixats pels catàlegs del paisatge, formulats segons la Llei 8/2005)
K. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne
la qualitat. (No s’han establert objectius específics)

L.

10

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 (no s’han establert objectius
específics)

No s’han establert objectius generals ni específics

Taula-Resum d’objectius generals i específics en funció dels criteris ambientals i altres

186

ISA

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

7.2. ALTERNATIVA ESCOLLIDA

En l’apartat 2; es descriuen les diferents alternatives per a escollir la millor zona per a realitzar
l’ampliació de la zona urbanitzable, les alternatives avaluades són:
o
o
o

Alternativa 1: no modificar el planejament vigent. Els terrenys continuarien
classificats com a sòl no urbanitzable (alternativa 0).
Alternativa 2: classificar com a sòl urbanitzable els terrenys de l’extrem sud-est del
carrer e la Noguera i de l’est de la zona esportiva.
Alternativa 3: classificar com a sòl urbanitzable els terrenys de l’extrem nord del
carrer del nord.

L’alternativa finalment escollida és la 2. L’ISAP ja indicava que els terrenys afectats per
l’alternativa 3 tenen més valor ambiental que els afectats per l’alternativa 2 i per això l’ISA es
decanta per aquesta alternativa.

7.3. TREBALLS D’INTEGRACIÓ AMBIENTAL REALITZATS AL LLARG DE TOT EL PROCÉS
DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

•

En l’apartat 3; es descriu ambientalment els treballs que es realitzaran en el procés de
planejament urbanístic del pla d’acord amb l’alternativa 2 adoptada. S’estudien les
determinacions del pla amb les possibles repercussions significatives sobre el medi ambient i
els components o vectors ambiental involucrats, tal i com es defineix a la següent taula.
Cond. Cicle Quali.
sosten aigua

aire

Cond.

Cond. Cond. Gestió Gestió Edif. Biodiv.

acústiq llumin electro residu mater Energ. Pat.nat

Paisat

Determinacions de caràcter general (art. 65.2 de la LLUC)
X

Qualificació del sòl
Regulació dels usos i els
paràmetres de l’edificació

X

Assenyalament d’alineacions i

X

rasants
Definició de l’ordenació de volums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Precisió de les característiques i el
traçat de les obres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d’urbanitzacions bàsiques
Establiment de les condicions de
gestió i els terminis d’execució
Localització del sòl reservat per a
habitatges de protecció pública

X

Sectors d’ús residencial (art. 65.3)
Reserva per a zones verdes i
espais lliures públics
Reserva per a equipaments
públics

X

X
X

X

X
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Cond. Cicle Quali.
sosten aigua

aire

Cond.

Cond. Cond. Gestió Gestió Edif. Biodiv.

acústiq llumin electro residu mater Energ. Pat.nat

Paisat

Tramitació que precisi d’obres d’urbanització bàsiques (art. 65.6)
Concreció de les característiques
del mobiliari urbà

X

X

Concreció de les característiques

X

de l’arbrat i l’enjardinament

X

X

X

X

X

X

X

Concreció de les característiques
X

del paviment de les voreres i el

X

X

X

X

tipus de vorades
Concreció de les característiques
X

de l’enllumenat i de la

X

X

senyalització

Taula - Resum del contingut del pla, criteris ambientals i possibles efectes
També s’identifiquen i quantifiquen els sòls objecte de transformació i els recursos naturals i
d’infraestructures necessàries per afrontar l’increment de la població que es projecta amb
l’ampliació proposada, així com els recursos naturals (abastament d’aigües, retorn d’aigües al
medi, risc d’inundació...) i les infraestructures (gestió de residus) de que disposa tot el
municipi. Essent suficients les instal·lacions ja existents o projectades (aprovades) per al
municipi, de manera que es garanteix l’abastament d’aigües del sector i la depuració de les
mateixes, així com la seguretat enfront a risc d’inundacions o esllavissament i la gestió dels
residus que es produiran al sector.
•

Núm.

En l’apartat 4; es determinen els probables efectes significatius sobre el medi ambient i
s’avaluen els mateixos; si els efectes són compatibles amb el medi, generalment no es
proposen mesures correctores, preventives o recomanacions, quan els efectes són moderats,
severs o crítics es proposen mesures per a contrarestar aquest efectes de manera que en la
seva avaluació final el impacte produït sigui compatible amb el mediambient (IAC – impacte
ambiental compatible).

Descripció de l’efecte
significatiu sobre el MA

Fase Fase Caracterís(F1) (F2)

tiques

Avalua
ció

Mesures Correctores

Avaluaci
ó final

inicial

Efectes sobre l’ocupació i ordenació del sòl

1

Contaminació sòl per
abocaments de residus.
Possibles vessaments
d’olis i altres productes.

2

Pèrdua permeabilitat sòl.
El formigonat fa que es
perdi la permeabilitat del
sòl.

3

Increment de la zona verda
i increment dels
equipaments del municipi

X

X

X

A1/B1/C/D/E
/F/G1/H/I1/J
1

IAM

A/B1/C/D/E2
/F/G1/H1/I/J

IAM

A1/B/C1/D/E
2/F/G1/H/I/J

IAC

F1
- Gestionar el correcte moviment de terres
- No alterar la qualitat i la composició del
sòl per abocaments incontrolats de
formigoneres, olis, greixos, gasoils i
altres residus de l’obra

IAC

IAM
F2
Recomanacions:
- Evitar la plantació d’espècies foranes
que es poden propagar per altres parts
del territori i desplaçar les espècies
autòctones. Utilitzar espècies de baix
manteniment i requeriment hídric.
- Escollir espècies de fulla caduca per
produir ombra durant l’estiu però que

IAC
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Núm.

Descripció de l’efecte
significatiu sobre el MA

Fase Fase Caracterís(F1) (F2)

tiques

Avalua
Mesures Correctores

ció

Avaluaci
ó final

inicial

també permetin l’entrada de llum i calor
en època hivernal.

4

Increment de la zona
urbanitzable i per tant
increment de la població al
municipi

X

A/B1/C1/D/E
2/F/G1/H1/I/
J

IAM

5

Increment de la zona
circulable.

X

A1/B1/C1/D/
E2/F/G1/H1/
I/J

IAM

F2
Recomanacions:
- Pavimentar el mínim de superfície
possible i utilitzar paviments amb
elevada permeabilitat. Preveure zones
verdes per tal d’afectar el mínim possible
a la filtració d’aigua al sòl.

IAC

IAM

Efectes sobre el cicle de l’aigua

Increment del consum
d’aigua.

6

Increment de les aigües
residuals i possible
contaminació del medi

7

8

Inclement de les xarxes de
sanejament i abastament
d’aigua

9

Afecció sobre la xarxa
d’aigües de regadiu.

X

X

A/B1/C/D1/E
2/F/G/H1/I/J

IAS

A/B1/C/D/E/
F/G/H/I1/J1

IAS

A/B1/C/D1/E
2/F/G/H1/I/J

IAS

A1/B1/C1/D/
E2/F/G/H/I1/
J1

IAM

A1/B/C1/D/E
/F/G/H/I1/J1

IAC

X

X

X

F2
- Recomanacions
Promoure
l’estalvi
d’aigua al sector
o Utilitzar l’aigua de la pluja per al reg
o Utilitzar sistemes de reg eficients,
segons demandes hídriques reals i
les espècies existents
o Permetre el màxim estalvi d’aigua en
edificis, mitjançant la col·locació d e
mecanismes adequats.
- Mesures d’estalvi d’aigua en compliment
del Decret 21/2006 de criteris ambientals
i d’ecoeficiència en els edificis i aplicació
del nou CTE.
F1
- Fer ús de lavabos químics, o bé
impermeabilitzar les foses sèptiques,
quan no es puguin connectar a la xarxa
de clavegueram.
F2
- Creació d’una xarxa separativa d’aigües
de la pluja i aigües residuals.
Dimensionament de la xarxa d’aigües
pluvials en funció de l’estudi de les
precipitacions de la zona.
- 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.
F2
- Prohibir la utilització de materials de
PVC i de fibrociment en les xarxes
d’abastament d’evacuació i sanejament
d’aigües residuals

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

Efectes sobre l’ambient atmosfèric

10

11

Increment de la
contaminació atmosfèrica

Increment del consum

F1
A/B1/C/D/E/
F/G/H/i1/J1

X

IAM

X

X

F2
A/B1/C/D2/E
2/F/G/H/i/J
A/B1/C1/D2/

F1
- Disminuir la pols generada per l’obra
(moviments de terres, circulació de
maquinària, plantes de tractament de
materials, pedreres, materials que el
vent pot arrossegar).

IAM

IAM
IAM

IAC

F2

IAC
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Núm.

Descripció de l’efecte
significatiu sobre el MA

Fase Fase Caracterís(F1) (F2)

13

Augment de la zona de
contaminació lumínica.

Increment de la zona de
contaminació acústica.
Augment dels nivells de
soroll per la maquinària i
vehicles.

ció

X

X

Mesures Correctores

A1/B1/C/D/E
2/F/G/H/I/J1

IAM

F1
A1/B1/C/D/E
/F/G/H/I1/J1
/

IAM

F2
A1/B1/C/D/E
2/F/G/H/I/J

IAM

X

Avaluaci
ó final

inicial

E2/F/G/H/i/J

d’energia.

12

tiques

Avalua

- Utilització de làmpades de vapor de sodi
em comptes de làmpades de mercuri.
- Recomanacions d’estalvi i d’eficiència
energètica
Mesures específiques per a equipaments
municipals:
o Mesures per a la eficiència
energètica en compliment amb el DB
HE Estalvi d’energia i aïllament
tèrmic, del CTE
- Fomentar les energies netes i la reducció
de l’ús de les energies no renovables
o 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
o Es requerirà enllumenat de baix
consum en els espais públics.
F2
- Introduir mesures d’eficiència energètica
Recomanacions:
o Evitar
que
les
instal·lacions
d’enllumenat han dirigeixin la llum
cap al cel. La inclinació de les
pantalles ha de ser la mínima en
relació amb la línea horitzontal, per
evitar la dispersió de raig de llum cap
al cel.
- Complir amb els límits establerts contra
la contaminació lumínica nocturna a la
Llei 6/2001.
F1
- Disminuir les molèsties per vibracions,
sorolls, olors produïts per l’obra.
- Control del nivells de soroll
F2
- Complir amb la normativa de sorolls que
disposa la Llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica, amb un
límit d’immissió considerats de 60 dB
durant el dia i vespre i 50 dB durant la nit
(23h-7h)
- Adoptar en les calçades destinades al
trànsit motoritzat, paviments de materials
que garanteixin la màxima absorció
acústica.
- 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

IAC

IAC

IAC

Efectes sobre la gestió de residus i gestió de materials

14

Increment en la generació
de residus

X

X

F1
A/B1/C1/D1/
E/F/G/H/i1/J
1

IAM

F2
A1/B1/C1/D
1/E2/F/G/H/i
/J

IAM

F1
- Gestionar adequadament els préstecs i
els abocadors.
- Preveure a l’obra una zona destinada a
la segregació de plàstics, metalls i runes.
- Gestionar la neteja de cubes de formigó
F2
- Destinar una zona per a la gestió dels
residus que es generaran al sector.
o S’inclourà una zona reservada per a

IAC

IAC
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Núm.

Descripció de l’efecte
significatiu sobre el MA

Fase Fase Caracterís(F1) (F2)

tiques

Avalua
ció

Mesures Correctores

ó final

inicial

les
instal·lacions
de
recollida
selectiva.
o S’inclourà l’espai suficient i adequat
en la vialitat pública per a la
col·locació de contenidors.
o S’inclouran papereres distribuïdes al
llarg dels vials i en la zona verda.
- Recomanacions per a la gestió de
residus en habitatges
F2
Recomanacions per a gestió de materials
o Utilitzar
paviments
urbans
de
components procedents de reciclatge
de materials.
A/B1/C1/D1/
Increment de materials a
15
IAM
o Fomentar la utilització de materials i
X E/F1/G1/H/i
utilitzar al sector
1/J
productes que disposin de distintius
de qualitat ambiental
o L’elecció preferent de materials de
llarga
durada,
reutilitzables
o
reciclables
Efectes sobre la biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
F2
- Utilitzar en la jardineria d’espais públics i
A/B1/C/D2/E
Afectació a la vegetació de
16
privats espècies vegetals adaptades a
X 1/F1/G1/H1/i IAS
les finques.
1/J1
les condicions bioclimàtiques de la zona
amb consum d’aigua baix.
17

18

Afectació de la fauna de
les finques.

X

Afectació a l’ecosistema
rural adjacent.

X

A/B1/C/D2/E
1/F1/G1/H1/i
1/J1

Avaluaci

IAC

IAM

IAM

IAM

IAM

F2
Recomanacions
- 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.

IAC

F1
A1/B1/C1/D/
E/F/G/H/I1/J
1

IAM

F1
- No interferir en l’accessibilitat de la
població afectada.
- Tenir
cura
que
les
zones
d'emmagatzematge,
les
activitats
auxiliars, etc. no creïn un impacte visual
important ni afectin a la població, tant
interna com externa al recinte
- Tenir cura de no embrutar l’entorn de
l’obra (residus, sobrants, rodes de
camions,...).

IAC

F2
A1/B1/C1/D/
E2/F/G1/H1/
I/J

IAM

F2
- Soterrament de les xarxes de transport
d’energia elèctrica i gas natural

IAC

IAC

F2
Recomanacions
- 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.

IAC

A1/B1/C/D2/
E2/F/G/H/i/J

Efectes sobre el paisatge

19

20

Canvi de mosaic del
paisatge. La requalificació
d’una parcel·les de sòl no
urbanitzable a sòl
urbanitzable implica la
pèrdua irreversible de sòl
agrícola.

Increment de la zona verda
municipal

X

X

X

A1/B1/C1/D/
E2/F/G1/H/I/
J

Taula - Resum d’avaluació d’efectes un cop adoptades les mesures correctores i recomanacions
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7.4. EXPLICACIÓ JUSTIFICADA DELS RESULTAT

En l’apartat 5; d’avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals
establerts és l’apartat de les conclusions. La conclusió principal és que es justifica el
compliment de tots els objectius ambientals previstos, ja siguin generals o específics;

OBJECTIUS AMBIETALS (generals i específics)

JERAR
AVALU QUIA
ACIÓ

OAA
OAA

6
1
5

OAA

6

A-3. Adaptar l’oferta de creixement a les
necessitats reals del municipi prèviament
OAA
determinades principalment d’acord a factors
endògens i complementàriament, exògens..

6

B-1. Garantir el subministrament per als nous
creixements
B-2. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua
en l’espai urbanitzat.
B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua
en l’edificació.

OAA

4

OAA

3

OAA

4

OAA

6

OAA

3

OAA

2

OAA

6

OAA

EFECTES

AVALAU AVALUA
CIÓ
CIÓ
FINAL F1 FINAL F2

6

OAA

A.4. Evitar una oferta de sòl excessivament
elevada que desmotivi a la rehabilitació del
nucli construït.
A-5. Establir la zonificació i els usos dels sectors
potenciant la seva plurifuncionalitat i
autonomia.
A-6. Ubicar els creixements residencials en
continuïtat amb l’espai urbà construït.
A-7. Deixar com a espais lliures i sòl no
urbanitzable els corredors biològics
principals: lleres, serres i línies de canvi de
pendent, etc.
A-8. Contribuir a la mobilitat sostenible en el
municipi mitjançant la planificació integrada
dels usos del sòl i de la mobilitat.
A-9. Preveure espais cèntrics i equidistants en la
nova proposta urbana per a parades de
transport públic
A-10. Evitar l’afecció de terrenys situats en zones
amb un pendent >20% o inundables
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

CRITERIS

6

OAA

6

OAA

4

OAA

3

Efectes sobre el model d’ocupació i ordenació del sòl

Orientar el pla urbanístic al desenvolupament
urbanístic sostenible
A. Minimitzar el consum del sòl racionalitzarne l’ús, d’acord amb un model urbanístic
globalment eficient i atent als condicionants
ambientals existents
A-1. Conservar i millorar la morfologia urbana del
nucli.
A-2. Garantir una ordenació urbanística eficient,

POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI

2

3

4

5

Efectes sobre el cicle de
l’aigua

•

6

7

8

Contaminació sòl
per abocaments de
residus. Possibles
vessaments d’olis i
altres productes.
Pèrdua
permeabilitat sòl. El
formigonat fa que
es perdi la
permeabilitat del
sòl.
Increment de la
zona verda i
increment dels
equipaments del
municipi
Increment de la
zona urbanitzable i
per tant increment
de la població al
municipi

Increment de la
zona circulable.

Increment del
consum d’aigua.

Increment de les
aigües residuals i
possible
contaminació del
medi
Inclement de les
xarxes de
sanejament i
abastament d’aigua

IAC

---

---

IAM

---

IAC

---

IAC

---

IAM

---

IAC

IAC

IAC

---

IAC
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B-4. Preservar i millorar la continuïtat del flux i la
qualitat de l’aigua
B-5. Aconseguir la depuració de les aigües
brutes.
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
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.
C-2. Prevenir i corregir les immissions i les fonts
contaminants.
D. Prevenir i corregir la contaminació acústica,
lumínica i electromagnètica
D-1. Mantenir la població exposada a nivells
acústics permesos per la llei.
D-2. Prioritzar els trajectes peatonals dins el nucli
i reduir la mobilitat.
D-3. Limitar la generació de necessitats
d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitarne els fluxos hemisferi superior, la intrusió
lluminosa i l’impacte negatiu sobre els
organismes vius.
D-4. Establir una alçada màxima dels fanals.
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.
E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels
residus urbans
E. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre
el cicle de materials
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.
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.
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.

JERAR
QUIA

OAA

4

OAA

5

OAA

4

OAA

3

OAA

3

OAA

4

OAA

3

OAA

2

OAA

4

OAA

3

OAA

3

OAA

4

OAA

3

OAA

4

OAA

3

POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI

Efectes sobre l’ambient atmosfèric

OBJECTIUS AMBIETALS (generals i específics)

Efectes sobre la gestió de residus i gestió de
materials

ISA

Afecció sobre la
xarxa d’aigües de
regadiu.

IAC

---

10

Increment de la
contaminació
atmosfèrica

IAC

IAM

11

Increment del
consum d’energia.

---

IAC

12

Augment de la
zona de
contaminació
lumínica.

13

Increment de la
zona de
contaminació
acústica. Augment
dels nivells de
soroll per la
maquinària i
vehicles.

IAC

IAC

14

Increment en la
generació de
residus

IAC

IAC

15

Increment de
materials a utilitzar
al sector

---

IAC

IAC
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E-4. Establir tipologies d’habitatge intermèdies
(entre mitgeres, arrenglerades,...)
F. Conservar la biodiversitat i els altres
elements d’interès natural i
promoure’n l’ús sostenible

JERAR
QUIA

OAA

3

OAA

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
OAA
de biodiversitat urbana, físicament continu i
connectat amb les xarxes urbanes i les
xarxes territorials exteriors.

4

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

OAA

2

G. Garantir la Qualitat del paisatge amb la
incorporació dels objectius de qualitat
paisatgística

OAA

4

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

OAA

4

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

4

POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI

Efectes sobre la biodiversitat,
connectivitat ecològica i
patrimoni natural

OBJECTIUS AMBIETALS (generals i específics)

Efectes sobre el paisatge

ISA

16

Afectació a la
vegetació de les
finques.

AIC

IAM

17

Afectació de la
fauna de les
finques.

AIC

IAM

18

Afectació a
l’ecosistema rural
adjacent.

AIC

IAC

19

Canvi de mosaic
del paisatge. La
requalificació d’una
parcel·les de sòl no
urbanitzable a sòl
urbanitzable implica
la pèrdua
irreversible de sòl
agrícola.

IAC

IAC

20

Increment de la
zona verda
municipal

---

IAC

Taula de verificació del compliment dels objectius ambientals - interrelació dels objectius ambientals
establerts amb els criteris ambientals estudiats i avaluació finals del possible efectes significatius.
Cap dels efectes que es poden produir sobre el medi ambient pel fet de complir amb els
objectius ambientals, estan considerades com a repercussions/impactes servers o crítics (IAS
o IAR), totes elles estan considerades com a compatibles (IAC) i en algun cas puntual com a
moderades (IAM). Per tant es conclou que les modificacions són compatibles ambientalment
amb el medi que l’envolta.
•

En l’apartat 6; es descriuen les mesures de seguiment i supervisió previstes, es preveu un pla
de vigilància ambiental només durant la F1 (fase d’obres) Per tal que les mesures
proposades es duguin a terme s’ha elaborat un programa de control per a supervisar la
correcta execució de les obres d’urbanització.

7.5. CONCLUSIONS FINALS DEL ISA

L’avaluació global i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts, tenint
en compte l’anàlisi comparativa dels perfils ambientals inicial i resultant de l’àmbit de la modificació
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de Balaguer, d’acord amb els objectius
ambientals establertes, ha estat realitzada en l’apartat 5.1. Un cop vistos l'estat actual del medi i
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A

interpretad
des les posssibles afecc
cions sobre l’entorn que podrien derivar-se
d
dee la modific
cació de less
NSP, s’obsserva que to
ots els obje
ectius ambie
ental fixats en
e l’apartat 1.3. han esstat aconseguits;
•

OAA – objectiu am
mbiental aco
onseguit – (veure taula
a 43),

En les con
ndicions esm
mentades, el
e desplega
ament de les
s NSP per a l’alternativva 2 produiran efectess
majormentt moderats sobre el medi
m
ambie
ent que esdevenen com
m a compaatibles (IAC
C – Impacte
e
ambiental compatib
ble) un cop incorpora
rades les mesures
m
per a la prrevenció, correcció
c
o
recomanaccions per a contrarestar els efecttes que es preveuen com
c
a sign ificatius sob
bre el medii
ambient i vist que es
e els obje
ectius i criiteris per al
a planejam
ment urbaníístic es co
ompleixen i
s’implemen
ons expre
nten les recomanaci
r
essament previstes
p
i les correesponents normativess
sectorials. Pel que ess conclou que les mod ificacions són
s compatibles ambieentalment amb el medii
que l’envollta.
Considerant la situacció actual en
e relació a la inexisttència de planejamen
p
nt urbanístic
c previ, elss
condiciona
ants i requ
ueriments incorporats en la pro
oposta, es conclou qque aquesta pot serr
adequada
a als principis de sos
stenibilitat urbanístic
cs sempre i quan s’ap liquin efectivament en
n
llur desple
egament els
e criteris d’ordenacció i objec
ctius reflecttits en aqquest document, que
e
essencialm
ment passen per evitar expansion
ns innecessàries de l’espai urbàà, racionalitz
zar l’ús dell
territori, co
onservar l’e
estructura territorial,
t
p
paisatgística
a i funcion
nal dels esspais públic
cs, ordenarr
adequadam
ment els te
eixits urbans
s, evitar im
mpactes derrivats d’una
a assignacióó d’usos inadequats, i
tendir cap
p a la sosttenibilitat en el planej
ejament, és
s a dir, con
ntemplar lees necessittats de less
generacion
ns futures i finalment, evitar l’aug
gment dels costos d’urrbanització als ciutada
ans per una
a
falta de prrevisió en la demanda
a urbanísticca, així com cuidar del
d medi am
mbient i pre
eservar elss
recursos n
naturals de la zona. Ta
ambé es co mpleixen to
otes les dire
ectrius del pplanejament urbanísticc
que determ
mina l’article
e 9 en el de
ecret 1/2005
5, de 26 de juliol.
j
Com a conclusió, la proposta desenvolupa
d
a un nou sector
s
que s’ha de quualificar a les Normess
Subsidiàrie
es de Plane
ejament de
el Municipi d
de Vallfogona de Balaguer, a méés a més se
ervirà per all
desenvolupament dell Pla Parcia
al i es catallogarà com
m sòl urbanitzable, acoomplint els paràmetress
urbanísticss establerts en les matteixes. No o
obstant, pe
er continuar millorant l’ àmbit des del
d punt de
e
vista de la
a sostenibilitat, es cre
eu convenie
ent atendre
e les recom
manacions qque s’especifiquen en
n
aquest ISA
A relaciona
ades amb la
a gestió de
els residus, amb els materials
m
dee construcc
ció, amb ell
consum d’aigua, amb
b la gestió de
d les aigü
ües residuals, amb l’efficiència en ergètica de
els edificis i
amb l’ús d’’energies re
enovables.
a de Balaguer, Gener de
d 2011
Vallfogona
Tècnica re
esponsable de l’elabora
ació de l’ISA
AP

Pujol Sabaté
é
Quiònia P
Biòloga
8-C pel CBC
C
Col. 17.208
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