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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1. Introducció
Aquest Pla Parcial vol desenvolupar dos àmbits de sòl urbanitzable a l’est del
nucli urbà consolidat de Vallfogona de Balaguer. Tots dos àmbits formaran
part d’un mateix sector.
La redacció d’aquest Pla Parcial va precedit de la Modificació puntual de la
limitació de sòl urbà de les Normes Subsidiàries de planejament de Vallfogona
de Balaguer, als àmbits del carrer de la Noguera i Zona Esportiva. I aquest
respecta les Normes Subsidiàries de Planejament d’aquest municipi,
aprovades en data 30 d’abril de 1996.
Es redacten els diferents instruments de planejament i gestió urbanística que
facin possible l’ordenació i el desenvolupament urbanístic del sector al terme
municipal de Vallfogona de Balaguer.
Amb el desenvolupament del present sector quedarà regulat i ordenat el nou
teixit fent possible la seva consolidació.
El desenvolupament d’aquest sector és convenient i oportú tant per la seva
situació, en una zona privilegiada dins del nucli de Vallfogona de Balaguer,
llindant amb sòl urbà, i per la seva proximitat geogràfica al nucli de Balaguer,
capital de la comarca de la Noguera, essent un dels principals motius que
han provocat la demanda de nou sòl per a ús residencial. El
desenvolupament de la zona esportiva respon a la necessitat i voluntat de
l’Ajuntament de construir un pavelló esportiu, un PAV-2.
1.2. Situació i àmbit
Els terrenys objecte d’aquest Pla Parcial inclouen dos àmbits discontinus: el
primer a l’extrem sud-oest del terme municipal de Vallfogona de Balaguer
entre els carrers Llorenç Pijuan Folguera, carrer de la Noguera (o carretera de
Vallfogona de Balaguer) i carrer Pau Casals (o camí dels Arcs); i el segon al
nord-est del nucli urbà, tocant la zona esportiva municipal i amb accés des
del carrer Bellcaire.
Dins l’àmbit d’actuació, s’hi troba afectada una canonada de reg, que dóna
reg a les finques afectades pel Pla Parcial, una tanca de blocs de formigó, i
una edificació existent (un cobert per a nau-magatzem).
Existeix també una línia elèctrica aèria i una línia telefònica aèria que donen
servei a les finques afectades pel Pla Parcial que caldrà enterrar.
La superfície de l’àmbit desprès de realitzar un amidament topogràfic és de
20.540,21 m2.
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Els propietaris dels terrenys inclosos en aquest sector són 5. Veure els plànols
05a i 05b: Estructura de la propietat, en aquest Pla Parcial.
1.3. Estat actual. Topografia i usos
Els plànols del Pla Parcial, han estat confeccionats amb la base cartogràfica
del ICC, amb un vol a escala 1/1000 i amb una base topogràfica realitzada
durant la redacció d’aquest Pla Parcial.
L’empresa topogràfica que ha realitzat l’estudi topogràfic és Marcel Perelló,
S.L., amb domicili al carrer Hospital 10, 25140 Arbeca, Garrigues; representat
pel Marcel Perelló Gregori.
Els terrenys corresponents a ambdós àmbits són sòls aptes per a urbanitzar i
tenen una topografia bastant plana amb una lleugera pendent, més
pronunciada a la part nord de l’àmbit de la zona esportiva.
En la zona sud-est de l’àmbit del carrer de la Noguera es troba el punt més
baix, amb una cota de nivell de 211,0 m, i la zona amb el punt més alt es
troba a l’oest del sector on la cota de nivell és de 214,5 m. En la zona nord de
l’àmbit de la zona esportiva es troba el punt més baix, amb una cota de nivell
de 207,5 m, i la zona amb el punt més alt es troba a l’oest del sector on la
cota de nivell és de 212,7 m.
Aproximadament a la part central de l’àmbit del carrer de la Noguera es
troba una construcció agrícola, un cobert per a l’emmagatzematge, que
s’enderrocarà degut a què ocupa el vial públic proposat. Als plànols núm. 04a
i 04b: Planta topogràfica, es grafia l’estat actual del terreny, inclòs edificació i
instal·lacions presents en el mateix.
1.4. Situació respecte del planejament vigent
El planejament superior són les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi de Vallfogona de Balaguer, aprovades en data 30 d’abril de 1996. En
aquest pla parcial es tenen en compte les determinacions establertes als
articles 99, 100 i 101, que es refereixen a la regulació del sòl apte per a
urbanitzar (S.A.U.).
La delimitació del present àmbit queda definida a la Modificació puntual de
delimitació de sòl urbà de les NNSS de Planejament de Vallfogona de
Balaguer als àmbits del carrer de la Noguera i zona esportiva, que es
redacten simultàniament amb aquest document.
1.5. Situació respecte de les infraestructures i serveis
1.5.1. Vialitat:
Els accessos als dos àmbits objecte d’aquest Pla Parcial estan assegurats.
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El Passeig Sant Jordi, via principal del nucli que el travessa d’est a oest, ens
condueix fins al dos àmbits. L’accés al primer àmbit es fa des d’un carrer
perpendicular a aquest Passeig i és de nova creació. Des d’aquest carrer
s’agafa perpendicularment el carrer de la Noguera que, paral·lel al passeig,
travessa tot l’àmbit d’est a oest i comunica amb el carrer Llorenç Pijuan
Folguera, que tanca tot el sector en sentit Nord-Sud. Ambdós carrers estan
parcialment urbanitzats.
EL camí dels Arcs tanca l’àrea per la part inferior i delimita tot aquest àmbit.
L’accés al segon àmbit, zona esportiva, es fa des d’un camí perpendicular al
carrer de Bellcaire; parcialment urbanitzat.
No existeix enllumenat en cap d’aquests vials de dins dels àmbits d’actuació,
però sí en els accessos.
1.5.2. Energia elèctrica:
Dins l’àmbit del Pla Parcial existeix una línia elèctrica aèria que s’haurà
d’enterrar. Tot el sector tindrà una nova xarxa de subministrament elèctric.
1.5.3. Xarxa d’aigua potable:
A l’àmbit del carrer de la Noguera, a partir d’ara l’anomenarem “Àmbit 1”, la
xarxa del polígon es pot connectar per dos punts a la xarxa general existent,
però es realitzarà la connexió a l’extrem nord-est, amb canonada de
diàmetre 110 mm, soterrada a través de la prolongació del carrer Llorenç
Pijuan Folguera, que comunica amb la zona urbana consolidada. Es realitzarà
tota la xarxa interior amb canonades de ø 110 i 63 mm de PEAD de 10 atm.
A l’àmbit de la zona esportiva, a partir d’ara l’anomenarem “Àmbit 2”, la
nova xarxa es connectarà per l’extrem sud amb la xarxa existent al carrer de
Bellcaire, amb canonada de ø 110 i 63 mm de PEAD de 10 atm.
1.5.4. Clavegueram:
Les aigües residuals de l’àmbit 1, corresponents a tota la nova zona
residencial, es poden recollir amb una xarxa de clavegueram connectada
amb la xarxa general existent al carrer Pau Casals, a l’oest, i al carrer Saulons
(o Carretera de Vallfogona), a l’est. Es proposa realitzar la connexió amb el
carrer Saulons, al nord-est del polígon.
Les aigües residuals de l’àmbit 2, corresponents a les instal·lacions del futur
PAV-2, es recolliran amb una xarxa de clavegueram que connectarà amb la
xarxa general al carrer Bellcaire.

5
FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.

Hash Signatura Coac: y07Ys8kBXufwEeBbSuolKdOAk8A=

MUSEU 30-32, 1r. 2a. 08912 BADALONA.

TEL. 934642327

E-mail: fst@coac.net

MemoriaPlaP_140

PLA PARCIAL ÀMBITS CR. NOGUERA I ZONA ESPORTIVA, VALLFOGONA DE BALAGUER

Les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa d’embornals i seran
conduïdes fins les sèquies existents pròximes.
1.5.5. Xarxa de reg per l’enjardinament:
Dins el sector existeix una sèquia de reg que dóna servei a una de les finques
de l’àmbit 1 que s’anul·larà desprès de l’execució del Pla Parcial. La zona
verda proposada i l’arbrat del nou vial disposaran d’una nova xarxa de reg
per a l’enjardinament, que s’alimentarà amb part de les aigües pluvials.
1.5.6. Telecomunicacions:
Dins l’àmbit 1 del sector es troba una línia de telefonia aèria que dona servei a
les finques del sector i que es desmuntarà per crear la nova xarxa de
telecomunicacions.
1.5.7. Xarxa de gas natural:
A l’Avinguda de Sant Jordi es troba la xarxa general de gas natural. Des dels
dos àmbits es pot connectar a l’extrem est de l’Avinguda.
1.6

Estructura de la propietat

L’estructura de la propietat es formalitza en cinc propietaris, amb una
distribució de les parcel·les dividides en dos àmbits, un que agrupa les quatre
primeres finques (núm. 3-4-6-7) i el segon que queda al costat del camp de
futbol (núm. 71).
Una part del sistema viari inclòs en el Pla Parcial és avui de titularitat privada:

FINQUES

ÀMBIT 1

TITULAR

FINCA APORTADA "A"

Esteban López Guillén

FINCA APORTADA "B"

José Oms Companys

FINCA APORTADA "C"

José Tribo Farré

FINCA APORTADA "D"

Miguel Salmons Aleu

ÀMBIT 2 FINCA APORTADA "E"

Víctor Parramon Sabartes

TOTAL SUP. VIALS

SUP. VIALS
NN.SS.

SUP. VIALS PLA
PARCIAL

644,22 m²

1.340,62 m²

0,00 m²

228,95 m²

0,00 m²

308,78 m²

285,97 m²

380,58 m²

0,00 m²

0,00 m²

930,19 m²

2.258,93 m²

El Camí dels Arcs i el carrer Llorenç Pijuan Folguera estan parcialment
urbanitzats, però caldria ajustar-los en les seves alineacions, dotar-los de tots
els serveis i pavimentar-los de nou.
L’alineació del futur carrer de la Noguera agafa part de la finca “A” i part de
les finques veïnes del nord.
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El nou vial que es proposa en aquest Pla Parcial és tot de propietat privada,
travessant les 3 finques de l’àmbit 1.
Aquesta vialitat donarà accés a espais parcel·lats amb una amplada de
10,00 m i 12,00 m.
La relació de les parcel·les, és la que figura al plànol núm. 04a i 04b: Estructura
de la propietat, de la documentació gràfica del Pla Parcial, on també hi
consten les dades de cada propietari.
Tot seguit s’adjunta quadre amb una relació dels propietaris i superfícies
afectades pel sector, així com el percentatge de participació:
FINQUES

TITULAR

FINCA APORTADA "A" Esteban López Guillén

SUP.
TOPOGRÀFIC

SUP.
APORTADA

%

10.469,46 m²

10.469,46 m²

64,52%

FINCA APORTADA "B" José Oms Companys
ÀMBIT 1 FINCA APORTADA "C" José Tribo Farré

1.069,02 m²

1.069,02 m²

6,59%

1.165,48 m²

1.165,48 m²

7,18%

FINCA APORTADA "D" Miguel Salmons Aleu

1.141,00 m²

1.141,00 m²

7,03%

VIALS ÀMBIT 1

2.526,41 m²

FINCA APORTADA "E" Víctor Parramon Sabartes

2.382,84 m²

2.382,84 m²

14,68%

VIAL ÀMBIT 2

1.786,00 m²

ÀMBIT 2

TOTALS SUPERFÍCIES

20.540,21 m²

16.227,80 m² 100,00%

Aquests amidaments s’han realitzat tenint en compte l’estudi topogràfic
esmentat. Per als límits entre propietaris s’ha considerat la part de baix dels
desmunts del propietari de dalt; i sempre mirant d’ajustar-se el màxim a les
superfícies registrades. Són aquestes superfícies reals les que s’han treballat en
aquest Pla Parcial.
També s’adjunta quadre amb la mateixa relació dels propietaris, dades
cadastrals i superfícies que figuren al cadastre i que queden afectades pel Pla
Parcial:
FINQUES

TITULAR

SUP.
CADASTRE

NÚM.
CADASTRAL

FINCA APORTADA "A" Esteban López Guillén

POLÍGON 12, PARCEL. 7

10.387,00 m²

FINCA APORTADA "B" José Oms Companys

POLÍGON 12, PARCEL. 6

1.083,00 m²

FINCA APORTADA "C" José Tribo Farré

POLÍGON 12, PARCEL. 4

1.182,00 m²

FINCA APORTADA "D" Miguel Salmons Aleu
POLÍGON 12, PARCEL. 3
ÀMBIT 2 FINCA APORTADA "E" Víctor Parramon Sabartes POLÍGON 8, PARCEL. 71

660,00 m²

ÀMBIT 1

TOTAL SUPERFÍCIE

2.298,00 m²
15.610,00 m²

Als Annexos al Pla Parcial s’adjunten les fitxes cadastrals de cada propietari amb
la superfície de cadascun que s’indica al quadre anterior.
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
2.1. Justificació de la conveniència i l’oportunitat del pla
2.2. Objectius i criteris de l’ordenació
2.3. Descripció de l’ordenació
2.3.1. Estructura general de l’ordenació
2.3.2. Sistema viari i aparcaments
2.3.3. Sistema d’espais verds
2.3.4. Sistema d’equipaments
2.3.5. Sistema de serveis tècnics
2.3.6. Sòl susceptible d’aprofitament privat
2.3.7. Aprofitament mitjà
2.3.8. Xarxes de serveis
2.4. Pressupost de les obres i dels serveis
2.5. Pla d’etapes i divisió poligonal
2.6. Justificació de les determinacions respecte de la mobilitat sostenible
2.7. Definició del sistema d’actuació
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2. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ
2.1. Justificació de la conveniència i l’oportunitat del Pla Parcial
Aquest Pla Parcial es justifica per l’oportunitat i la conveniència en relació
amb els interessos públics i privats concurrents.
La conveniència del Pla Parcial ha sorgit:
- per la voluntat de l’Ajuntament de Vallfogona de completar el
teixit urbà de tota aquesta zona amb el desenvolupament del
sector que permeti d’efectuar una oferta de sòl residencial amb
la infraestructura adequada, ampliant i completant la trama
urbana existent per a l’assentament de les diferents tipologies
edificatòries, la creació d’habitatge protegit i la construcció d’un
equipament esportiu que completi tota la zona esportiva
municipal;
- i pels interessos privats de la majoria dels propietaris de les finques
incloses a l’àmbit d’actuació, especialment el propietari de la
finca número 7, de major superfície, i tenint un millor ajust i
adequació del sostre admès amb l’estructura de la propietat
veïna.
Tota aquesta zona irregular llinda amb el sòl urbà consolidat i s’encabeix en
un traçat de carrers urbanitzats o en procés d’urbanització.
Es tracta d’una zona de certa rellevància, ja que es troba situada molt a la
vora dels equipaments esportius de Vallfogona, i al final del passeig de Sant
Jordi, via urbana principal.
A l’entorn d’aquests terrenys actualment conviuen diferents tipologies
edificatòries, des d’habitatges unifamiliars aïllats, aparellats, en filera i edificis
plurifamiliars, en la seva majoria de recent construcció, o actualment en
execució. En aquest creixement no s’aprecia un ordre clar; quedant l’àrea
esmentada enmig d’aquesta trama.
La consolidació com a sòl urbà d’aquests terrenys donarà sentit a la
continuació, per l’oest, del carrer de Pau Cassals, que ara està planificat com
a carrer de la Noguera. També completarà la trama existent a les actuals
NN.SS., amb el vial paral·lel, a sud, al carrer Pau Cassals; que ara queda
interromput, deixant entreveure que en un futur planejament es perllongarà
fins el carrer Llorenç Pijuan Folguera. D’altra banda, a l’àmbit 2, la
urbanització de part del Camí de Bellcaire d’Urgell donarà accés al futur
pavelló esportiu, relacionant-lo amb la trama urbana consolidada, i
completant l’àrea esportiva municipal.
Aquest Pla Parcial preveu canvis substancials en l’àmbit del Camí dels Arcs i
en el carrer Llorenç Pijuan Folguera, atès que suposaria la urbanització
10
FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.

Hash Signatura Coac: y07Ys8kBXufwEeBbSuolKdOAk8A=

MUSEU 30-32, 1r. 2a. 08912 BADALONA.

TEL. 934642327

E-mail: fst@coac.net

PLA PARCIAL ÀMBITS CR. NOGUERA I ZONA ESPORTIVA, VALLFOGONA DE BALAGUER

MemoriaPlaP_140

d’ambdós carrers, conformant una façana d’accés a Vallfogona per la seva
banda oest.
Tots aquests aspectes s’estan traduint en l’actualitat en una forta demanda
de sòl residencial, localitzada fonamentalment en l’àrea veïnal que envolta el
sector a desenvolupar, ja que es troba junt al nucli urbà i zona d’equipaments
esportius.
Referent a l’article 66.2 de la Llei d'Urbanisme, on es demana la justificació de
l'adequació de la promoció de qualsevol pla parcial urbanístic de delimitació,
l’Ajuntament aprova la viabilitat d’aquesta proposta basant-se en les
necessitats detectades en el municipi:
-

-

-

Ampliació de la delimitació de sòl urbà. El municipi ha sofert un
increment de població important, sobre tot a partir de l’any 2003 (veure
annex núm 2), degut principalment a la immigració i a l’increment
constant d’habitants tant en el municipi com en la comarca. També
bona part de la població activa de la zona resideix fora de Vallfogona i
ha de desplaçar-se fins el municipi per desenvolupar la seva tasca
laboral; aquestes persones i el seu grup familiar són susceptibles de
convertir-se en nous veïns de la ciutat. L’activitat econòmica del
municipi creix de manera sostinguda.
La millora en les infraestructures de la zona i la proximitat a nuclis com
Balaguer i Lleida ha provocat la demanda, sobre tot de gent jove que
busca la seva primera residència, de sòl i habitatges econòmicament
més assequibles.
Aquest increment de població te un efecte directe en les necessitats
del municipi, en relació a: nous equipaments, espais verds, etc...
Necessitat de sòl urbà a la zona esportiva per construir un PAV-2;

Als plànols d’ordenació es concreta aquesta delimitació del sector, i es dóna
el seu índex d’edificabilitat bruta (0,48 m² Sòl / m² Sostre), la densitat màxima que no supera els cent habitatges per hectàrea (es proposen 36,03
habitatge/Ha) -, els usos principals i compatibles, i els estàndards que
determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i
equipaments.
2.2. Objectius i criteris de l’ordenació
Els criteris i els objectius de l’ordenació són els següents:
a) Relligar el teixit existent, donant continuïtat entre els nous sectors i la trama
urbanística actual del nucli.
b) L’actuació preveu millorar la qualitat de la zona, definir la ubicació de les
cessions i 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
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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 funcions de
transició, protecció i qualitat de l’entorn.
c) Crear una reserva de sòl, serveis i comunicació per a l’equipament que el
municipi demana: un pavelló esportiu (PAV-2), junt a la zona esportiva
consolidada i amb una topografia interessant per a aquest tipus
d’equipament.
d) S’urbanitzaran carrers amb nous serveis que beneficiaran no únicament els
àmbits del Pla Parcial sinó també el conjunt del sòl urbà on està enclavat.
2.3.

Descripció de l’ordenació

2.3.1. Estructura general de l’ordenació
L’àmbit s’estructura com ampliació del sòl urbà consolidat, relligant els vials
existents. Per veure l’estructura general d’ordenació, veure els plànols 07a i
07b: Nova Ordenació.
En l’ordenació proposada hi ha una zona verda ubicada a l’àmbit 1, unint el
carrer Llorenç Pijuan Folguera amb el nou vial, amb una superfície de 2.113,48
m² (10,29%).
L’equipament es troba tot concentrat a l’àmbit 2, al costat est de la zona
esportiva del poble, amb una superfície de 2.292,84 m² (11,16 %).
La zona de serveis tècnics es troba a l’àmbit 1 amb una superfície de 89,26 m².
Aquí s’ubicaran 2 transformadors elèctrics que serviran tant a la zona
residencial de nova creació del Pla Parcial com a les zones veïnes.
L’ordenació de l’edificació s’estructura en tres 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)

3.183,48

15,50

9.391,30

45,72

TOTAL SUP. SÒL PRIVAT
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Es troben les següents tipologies arquitectòniques:
•
•
•

Habitatges unifamiliars aïllats (clau 2.2)
Habitatges unifamiliars en filera (clau 2.3)
Habitatge plurifamiliar entre mitgeres (clau 2.4)

Totes les zones residencials, i les seves tipologies arquitectòniques derivades,
en realitat corresponen a sub-zones de la Clau 2, existent a les finques veïnes i
normalitzat a les Normes Subsidiàries de Vallfogona de Balaguer.
2.3.2. Sistema viari i d’aparcaments
Es projecta un nou carrer dins el sistema viari del sector, que travessa l’àmbit 1
de nord a sud amb una amplada de 10 metres. La superfície total destinada a
vialitat és de 6.653,33 m², que suposa un 32,39 % del Sector.
Tots els carrers són de dos sentits amb una part de superfície destinada a la
implantació d’aparcaments públics. Els carrers tenen una amplada d'entre 10
i 12 metres. A l’àmbit del cr. de la Noguera, el nou vial que travessa en sentit
nord-sud, tindrà un ús més restringit, amb unes voreres més amples i arbrat.
El carrer de l’àmbit 2 actualment es troba parcialment urbanitzat.
Les amplades dels carrers es troben dins els paràmetres per donar compliment
a l’article 6 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionats urbanístics i
de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.
Es contemplen zones d’aparcaments en tot el sector ja que la secció dels vials
fa possible l’aparcament als carrers; en alguns casos aquesta reserva es
formalitza en la senyalització de la calçada. De totes maneres, a totes les
tipologies edificatòries plantejades en el Pla Parcial les places d’aparcament
queden dins l’aprofitament privat. Per veure l’amplada dels carrers, la reserva
d’aparcaments que es fan dins el sector i les seves seccions, veure els plànols
07a i 07b: Nova Ordenació, i 20a – 20e: Vialitat: perfils i seccions.
2.3.3. Sistema de zones verdes
Els terrenys de cessió obligatòria destinada a zones verdes i espais lliures, s’han
procurat unificar per crear una zona verda única a la part sud del sector,
àmbit 1, junt a la nova zona residencial, i destinada a la implantació d’una
zona d’esbarjo.
La superfície total destinada a zona verda dins del Pla Parcial és de 2.113,48
m2, que suposa el 10,29 % del sector, i es correspon a la superfície destinada a
zona verda segons el decret 1/2005.
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2.3.4. Sistema d’equipaments
Es troba situat en una única finca original de 2.292,84 m2 en la part superior del
polígon, àmbit 2, al límit nord-est del mateix, al que s’accedeix des del carrer
Bellcaire per un vial parcialment urbanitzat, i equivalent al 11,16 % de la
superfície ordenada, agrupant al màxim aquesta cessió per millorar el seu
aprofitament.
2.3.5. Sistema de serveis tècnics
Es fa una reserva de 89,26 m2 , representant el 0,43 % del sector, per donar
cabuda a dues estacions transformadores i al quadre d’enllumenat.
2.3.6. Sòl susceptible d’aprofitament privat
Les àrees de sòl per a ús privat, se situen a les illes que determina la xarxa
viària 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. del Decret Legislatiu 1/2005 (Llei d’urbanisme) als
plànols de reparcel·lació se senyalen les parcel·les, de propietat privada, on
es construiran els habitatges de protecció pública. Tot i que la parcel·lació
presentada és només orientativa, aquesta no s’ha de fixar fins el procés de
reparcel·lació, l’habitatge protegit es planteja exclusivament dins la zona
d’edificació plurifamiliar, entenent que és la millor tipologia per aquest fi.
Veure els plànols 08a i 08b: Parcel·lació.
La superfície total d’aprofitament privat és de 9.391,30 m2, que correspon a un
45,72 % del total del Sector. El 30 % del sostre que se’n derivi serà per construir
habitatge protegit.
2.3.7. Justificació 10% d’aprofitament mig
D’acord amb l’article 45.1.a del Decret Legislatiu 1/2005 (Llei d’urbanisme)
s’ha de cedir gratuïtament a l’administració actuant, dins el sector de sòl
urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a
edificar el sostre corresponent al 10 % de l’aprofitament urbanístic del sector.
Segons l’article 45.3. aquest sòl podrà ser substituït pel seu equivalent en altres
terrenys fora del sector o pel seu valor econòmic, sempre que el seu
equivalent es destini a conservar o ampliar el patrimoni públic de sòl.
Sostre sector S: 10.470,90 m²
Índex d’edificabilitat neta: 1,11 m² st / m² s
La cessió obligatòria i gratuïta d’aquest 10 % de l’aprofitament mitjà del
sector, s’efectuarà en el procés de reparcel·lació i correspondrà al sòl
necessari que permeti un sostre de 1.047,09 m². Aquest aprofitament es
ponderarà amb els coeficients d’homogeneïtzació en funció del diferent valor
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de l’aprofitament de cadascuna de les zones previstes d’acord amb
l’avaluació econòmica efectuada.
La situació del mateix es determinarà en el projecte de parcel·lació.
2.3.8. Xarxes de serveis
Les característiques de les xarxes d’infraestructures i serveis a implantar al
sector, es reflecteixen en un avanç als plànols del Pla Parcial, que
corresponen al projecte bàsic d’urbanització. Amb el projecte d’urbanització
complementari es donaran els detalls corresponents als treballs de
pavimentació de calçades i voravies, arbrat, escales, enllumenat públic,
disseny urbà amb mobiliari, jardineria, parcs i recs. Als amidaments i a la
memòria del projecte d’urbanització, s’especificaran en detall les
descripcions dels materials a emprar.
•

Electrificació: Es preveu el subministrament elèctric del sector amb 2
centres de transformació, situats a la zona de serveis tècnics. La
proposta presentada als plànols haurà de ser aprovada o si s’escau
redissenyada per la companyia distribuïdora FECSA ENDESA, que
presentarà tanmateix la seva proposta. Probablement no diferirà molt
de la que ara es presenta, ja que els condicionants de potència i
distribució estan prou definits, i s’ha treballat d’acord amb els
paràmetres estàndards de la companyia FECSA ENDESA.
Disposició general.
S’ha dotat de potència elèctrica per a cada parcel·la en baixa tensió,
amb la carrega prevista segons el servei esperat, a partir d’un nou
centre de transformació a instal·lar en el lloc indicat als plànols. Totes les
canalitzacions son soterrades. Als plànols s’inclouen els diferents
elements que formen part de les xarxes de Mitja i Baixa tensió, els detalls
constructius de les canalitzacions i les seccions de les rases.
Mitja Tensió.
A partir de la xarxa existent a la població, es realitzarà un ramal entrada
–sortida de conductor 18/30 kV en canalització soterrada per la vorera
del carrer de la Noguera fins a una nova estació transformadora
situada al límit del pla parcial, en una parcel·la destinada a serveis
tècnics també al carrer de la Noguera. L’estació transformadora serà
del tipus prefabricat Ormazabal model PFU 4 o equivalent, instal·lada
en superfície sobre llit de sorra. La potència del transformador serà la
normalitzada per FECSA ENDESA de 635 kVA, suficient segons el càlcul
per atendre les necessitats del nou polígon residencial, amb una reserva
de potència per a altres usos i ampliacions.
Baixa Tensió.
La xarxa de baixa tensió es farà de forma mallada a partir del centre de
transformació. Es disposarà de diversos circuits amb protecció per
15
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fusibles en capçalera dins les cel·les de baixa tensió al centre de
transformació. La xarxa estarà constituïda per conductors d’alumini
unipolars de 240 mm2, RV 0,6/1 kV, en canalització soterrada per la
vorera. A cada parcel·la s’instal·larà una caixa general de protecció de
superfície (CGP), en mòdul de formigó prefabricat sobre pedestal
d’obra, per tal de poder atendre a les futures edificacions. Les CGP
disposaran de fusibles adaptats als serveis que han de suportar, entre 80
i 400 A. Seran del tipus esquema 9 UNESA d’entrada i sortida. Hi haurà
una caixa per a cada parcel·la en edificació unifamiliar, i dues per a
cada parcel·la d’edificació plurifamiliar. S’haurà d’eliminar qualsevol
línia aèria existent dins l’àmbit del Pla Parcial, i integrar-la a la nova
xarxa.
Dimensionat.
Per al dimensionat de la xarxa de baixa tensió, i la justificació de la
potencia del centre de transformació, s’ha atès a allò que determina el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, i el càlcul de previsió de
càrregues que preveu. El desenvolupament dels càlculs es descriurà al
projecte d’urbanització.
Redisseny de la xarxa.
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la
companyia distribuïdora FECSA ENDESA i el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión. 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 FECSA ENDESA hauran d’estar presents en la
direcció d’obra i se’ls comunicarà tot els detalls del procés executiu.
Proves.
La xarxa se sotmetrà a les proves d’aïllament, càrrega i continuïtat que
determini el protocol de FECSA ENDESA per tal de poder garantir el seu
correcte funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió.
La xarxa elèctrica es defineix gràficament als plànols 13a i 13b: Xarxa
baixa i mitja tensió.
•

Enllumenat: Es defineixen les característiques de les instal·lacions
d'enllumenat públic, o enllumenat exterior d'acord amb la instrucció
ITC-BT 009, per al Pla Parcial.
Potència elèctrica prevista.
La potència elèctrica prevista és:
22 làmpades de 150 W de V.S.A.P. 3300 W
11 làmpades de 1000 W de V.S.A.P. 1100 W
Potència total instal·lada d'enllumenat: 4400 W
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Tensió de subministrament.
La tensió de subministrament serà: 3 * 400/230 Volts
Disposició general.
La instal·lació s'efectuarà amb conductors aïllats multipolars tipus UNE
0.6/1 RV soterrats en les voreres o paviments sota tubs de PVC corrugat i
conductor de posada a terra de coure nu en contacte amb el terreny.
Les lluminàries previstes són amb làmpades de descàrrega de vapor de
sodi d’alta pressió de 150 W i 100 W. S'ha previst per al càlcul dels circuits
multiplicar la potència prevista de les làmpades pel factor 1.8.
S'efectuarà la compensació del factor de potència fins a un valor no
inferior a 0.85. L'encesa i apagada de la instal·lació serà automàtica per
medi de rellotge interruptor horari amb reserva de marxa de 100 hores.
S'ha previst la instal·lació de reactàncies de simple flux al quadre
general comandat per rellotge astronòmic. S’instal·larà un reductor de
flux mitjançant un reductor de tensió en capçalera, que reduirà la tensió
d’alimentació de les làmpades en horari de matinada. S’aconsegueix
d’aquesta forma un estalvi energètic i econòmic sense afectar el servei,
ja que la utilització de la instal·lació en aquest tram horari (entre les 1 h i
les 5 h de la matinada, per exemple) és en general molt baixa.
Escomesa.
L'escomesa serà a la xarxa enterrada de baixa tensió existent al sector,
al lloc indicat als plànols adjunts. S'efectuarà d'acord amb les normes
de la Companyia subministradora (FECSA-ENDESA), amb conductors
aïllats tipus UNE 0.6/1 RV.
Caixa general de protecció.
La caixa general de protecció anirà instal·lada dins l'armari de
comandament de la instal·lació. Estarà constituïda per un mòdul de
doble aïllament amb caixa de polièster i fibra de vidre amb tapa de
policarbonat i juntes de polipropilè que contindrà els fusibles generals
de la instal·lació i la barra del neutre.
Comptadors elèctrics.
Els comptadors s’instal·laran en mòduls de doble aïllament, construïts
amb polièster i fibra de vidre, amb tapes de policarbonat i juntes de
polipropilè. S’instal·laran comptadors trifàsics electrònics multifunció,
amb discriminació horària (de doble o triple tarifa), de l'amperatge
nominal indicat a l'informe de la Companyia subministradora.
Circuits principals.
La instal·lació consta de tres circuits per a enllumenat, segons el que es
descriu a l'esquema elèctric unifilar adjunt. S’instal·larà a més un circuit
independent a l'interior del quadre per a comandament i maniobra. En
el quadre es deixarà espai per a la connexió d’una línia més de reserva
per a l’ampliació de l’enllumenat.
17
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Quadre general de comandament i protecció.
El lloc indicat als plànols adjunts s'hi instal·larà el quadre general de
comandament i protecció, en mòduls de doble aïllament, que allotjarà
els dispositius de comandament i protecció contra els contactes
indirectes, (interruptors diferencials), curtcircuits i sobrecàrregues,
(interruptors magnetotèrmics) i interruptor de control de potència
magnetotèrmic, (ICPM) i interruptor general automàtic (IGA). Cadascun
dels circuits disposarà de contactors connectats al control seu accionament automàtic, segons l'esquema elèctric unifilar adjunt. Tots els
elements descrits s’instal·laran en mòduls de doble aïllament de
polièster i fibra de vidre amb tapes de policarbonat transparent. Tots
aquests mòduls i també els corresponents a la caixa general de
protecció i als comptadors elèctrics s’instal·laran dins d'un armari de
xapa d'acer inoxidable, amb teulada i tanca amb pany normalitzat de
la Companyia, de 1090 x 55 x 350 mm., tipus ARELSA model ARI, o
equivalent, instal·lat en un sòcol de totxo calat de 500 mm d'alçada,
d'acord amb els plànols de detall adjunts.
Canalitzacions i conductors elèctrics.
Conductors: La instal·lació s'efectuarà exclusivament amb conductors
multipolars de coure amb coberta de PVC, de 1.000 Volts, tipus UNE
VV/RV-0.6/1 KV. No propagadors de flama.
Canalitzacions aèries: No es contempla en aquest projecte, però si
s’escau els conductors, també multipolars i del mateix tipus, discorreixin
per les façanes dels edificis s’instal·laran grapats directament a
aquestes, amb grapes cada 30 cm., amb aparellatge amb grau de
protecció mínim IP-54. En aquest cas la secció mínima serà de 4 mm5 o
bé encastats a l'obra de fàbrica sota tubs de PVC corrugat. Quan no hi
hagi façana per a suportar-los s’instal·laran sospesos per un cable fiador
d'acer galvanitzat de 10 mm5 de secció amb anelles del mateix
material separades cada 30 cm.
Canalitzacions soterrades: Quan els conductors discorreixin soterrats en
vorera, la secció nominal mínima dels conductors serà de 6 mm2 i
s’instal·laran sota tubs de PVC corrugat de 75 ó 110 mm de secció
nominal, resistència a la compressió superior a 450 Newton, soterrats a
una profunditat mínima de 0.40 metres, amb una capa de protecció a
base de sorra lliure de pedres per sota dels conductors, i coberts fins a la
cota de col·locació de paviment amb formigó de resistència mínima de
150 Kg/cm2. Quan els conductors travessin guals es protegiran
addicionalment amb formigonat en cub. Quan els conductors travessin
les calçades ho faran sempre en sentit perpendicular a l'eix del vial,
protegint-se la canalització dins d'un tub de fibrociment de 150 mm de
diàmetre nominal, o de polietilè corrupta doble capa de 110 mm de
diàmetre nominal, instal·lant-se 3 canalitzacions addicionals de les
mateixes característiques i diàmetre per a passos de reserva i
protegint-se tots els amb un dau de formigó de 50 x 50 cm. amplada i
alçada respectivament i al llarg de tota la travessada. Quan
els
conductors s’instal·lin enterrats seran sempre de tipus multipolar. Les
18
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rases es podran fer a mà i retroexcavadora o, preferiblement, amb
rasadora mecànica. A tal efecte, es preveurà una partida per als
possibles desperfectes que es puguin produir en les instal·lacions
existents. Les reparacions que ultrapassin la quantitat assignada en
aquesta partida correran a càrrec del contractista.
Derivacions i empalmaments: No s'efectuaran empalmaments ni
derivacions de conductors dins de les tronetes col·locades al paviment,
sinó en les caixes de seccionament i protecció situades dins les
columnes o junt a cada lluminària, o també situades encastades en
murs o parets dels edificis.
Canvis de línia aèria a enterrada: Els canvis de línia aèria a enterrada
s'efectuarà instal·lant tronetes de registre de 40 x 40 x 45 cm i protegint
els conductors baixants amb un tub d'acer galvanitzat de 1 1/2" de DN
o perfil rectangular tancat del mateix material de 30x60 mm., elevant-se
fins a una alçada de 2.50 metres i segellat amb màstic per a evitar
l'entrada d'aigua. Els canvis de direcció del traçat de les línies
soterrades es faran amb tronetes de registre de 40 x 40 x 45 cm i fons de
maó calat per evitar l’acumulació d’aigua.
Conductors auxiliars: Els conductors per a la línia de maniobra de
l'encesa reduïda (si s’instal·la aquest sistema) seran del mateix tipus UNE
RV/VV-0.6/1 KV, de 2*2.5 mm5 de secció nominal, instal·lats en paral·lel
amb els citats i de mateixa forma.
Altres: Quan els conductors discerneixin per l'interior de les columnes o
braços de les lluminàries, seran del mateix tipus UNE o.6/1 KV i d'una
secció nominal mínima de 2.5 mm2. Tot això instal·larà d'acord amb els
plànols de detall adjunts.
Suports de les lluminàries.
Els braços i suports de les llumeneres estaran dimensionats de forma que
puguin suportar les càrregues permanents i l'acció del vent amb un
coeficient de seguretat de 3.5. Estaran construïts amb perfils
troncocònics d'acer galvanitzat amb soldadures exclusivament
longitudinals, de dimensions i espessors adequats i d'acord amb les
"Especificacions Tècniques de Canelobres Metàl·lics" del Ministeri
d'Indústria i Energia vigents, i d’acord a allò que s’especifica als
amidaments. Les columnes i bàculs (que seran sempre del tipus
denominat Reforçat) disposaran a una alçada de 0.30 metres del sòl
d'una portella metàl·lica amb tanca que només es pugui obrir amb
dispositius especials on s'hi allotjaran els fusibles de protecció de la
lluminària, de 6 A d'intensitat nominal màxima, dins d'una caixa aïllant
seccionable, amb grau de protecció mínima equivalent a UNE IP-44,
marca CLAVED model 1465/4P-2, subjectada rígidament a la columna.
En els braços murals i columnes de tipus complementari, l'esmentada
caixa de seccionament i protecció instal·larà adossada a la façana a
una alçada aproximada de 4 metres com a mínim. Els conductors
elèctrics dins dels bàculs, columnes i braços murals seran tipus UNE
VV-0.6/1 KV de secció mínima 2.5 mm2, sense empalmaments. Tots els
suports i altres elements d’urbanització (papereres, senyals, semàfors,
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etc...) que siguin accessibles i susceptibles d’estar en tensió
connectaran a terra.

es

Lluminàries.
Les lluminàries a instal·lar seran dels tipus indicats al projecte, o que
puguin garantir les mateixes característiques lumíniques i de qualitat,
amb grau de protecció mínim UNE IP-54 per a les de tipus asimètric i per
a les tipus jardí. En cap cas, no serà acceptada cap lluminària que
tingui una projecció de llum de l’hemisferi superior més gran del 10%.
Estaran construïdes amb carcassa de fosa d'alumini, reflector de xapa
d'alumini anoditzat i coberta de vidre, metacrilat, policarbonat o
polièster segons s'indiqui a l'estat d'amidaments i pressupost. Les
lluminàries hauran de ser capaces d'allotjar en el seu interior l'equip
d'encesa de doble nivell de les làmpades si en el futur s’instal·lessin. Els
conductors seran amb aïllament de silicona, capaç de resistir les altes
temperatures existents en la proximitat de la làmpada. El sistema de
fixació al braç serà adaptable a diferents diàmetres a fi de facilitar-ne el
muntatge.
Protecció contra els contactes directes i indirectes.
Protecció contra els contactes directes: La protecció contra els
contactes directes s'efectuarà amb cartutxos fusibles de 6 A d'intensitat
nominal com a màxim, col·locats a cada lluminària (a no ser que ja es
protegeixin així amb 6 A com a màxim des de l'origen en el quadre
general) i amb els interruptors magnetotèrmics d'intensitat adequada a
cada ramal de sortida del quadre o quan hi hagi un canvi de secció si
així ho requereix, tot això d'acord amb el que es descriu en l'esquema
unifilar adjunt.
Protecció contra els contactes indirectes: La protecció contra els
contactes indirectes s'efectuarà amb la posada a terra de les masses
més els dispositius de tall per intensitat de defecte, (interruptors
diferencials), que seran de mitjana sensibilitat, (300 mA.). A fi efecte que
la protecció sigui selectiva la instal·lació d'enllumenat es protegirà amb
un interruptor diferencial per cada línia de sortida, sigui de potència o
auxiliar, de rearmament automàtic. El valor màxim que podrà tenir la
resistència a terra perquè la tensió de defecte de qualsevulla massa
metàl·lica sigui inferior a 24 Volts serà (ITC 021 2.8):
24
R < ------- = 80 Ω
0.3
Malgrat això es reduirà el valor de la resistència a terra fins a un valor
inferior a 25 ohm.
Instal·lació de presa de terra: La instal·lació de posada a terra consistirà
en l'estesa d'un conductor despullat de coure de 35 mm5 de secció
nominal que discorrerà paral·lel i per l'exterior de les canalitzacions elèctriques enterrades en el paviment i que connectarà amb cada bàcul o
columna per medi d'una abraçadora prevista a l'efecte. Es connectarà
a més a una pica d'acer galvanitzat i courejat de 1500 mm de llarg i 16
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mm de gruix enterrades junt al quadre elèctric de protecció i en el
primer i darrer bàcul de cada circuit. Els braços murals només es
connectaran a terra quan siguin accessibles, i ho seran per medi d'un
conductor despullat de coure de 16 mm5 de secció nominal que
s'enterrarà verticalment en el paviment i connectarà amb una placa
d'acer galvanitzat igual a les indicades. El muntant vertical es protegirà
d'acord amb els muntants tipus indicats en els plànols de detall.
Qualsevol element metàl·lic situat a menys de dos metres de qualsevol
punt de llum haurà d’estar connectat al sistema de terres de
l'enllumenat públic amb conductors aïllats tipus RV-0.6/1 KV de 6 mm2
de secció nominal mínima instal·lats sota tub de PVC flexible i blindat
tipus Reflex en muntatge enterrat, per tal de poder garantir una
protecció equipotencial.
Càlcul dels circuits i lluminotècnics.
El càlcul es facilitarà en la redacció del projecte d’urbanització, donant
el seu dimensionament, seguint les instruccions del vigent R.E.B.T. Els
càlculs lluminotècnics s'efectuaran per l'anomenat "mètode dels 12
punts" que permet conèixer les il·luminacions mitjanes i les uniformitats, i
permet dibuixar les corbes isolux resultants sobre el terreny.
Els nivells lluminosos a obtenir seran:
- Zona de verdes i per a vianants:
Il.luminància mitjana: Em = 10 a15 lux
Uniformitat mitjana mínima: um = 0.3 com a mínim
- Zones de vials de vehicles:
Il.luminància mitjana: Em = 20 a 25 lux
Uniformitat mitjana: um = 0.50 com a mínim
Uniformitat extrema: ue = 0.30 com a mínim
L’enllumenat es defineix gràficament als plànols 14a i 14b: Enllumenat
públic.
•

Aigua: Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa
d’aigua potable per al Pla Parcial. Aquesta definició és una proposta
que haurà de ser aprovada o si s’escau redissenyada per la companyia
concessionària del servei, SOREA.
Cabals previstos.
Els cabals previstos son de 100 litres/dia per habitant, 400 litres/dia per
habitatge. Hi ha 24 habitatges unifamiliars i 50 habitatges en 7/9 bateries
d’habitatge plurifamiliar. En total, s’haurà de garantir un cabal total en
el ramal d’entrada de 32.4 m3 /dia. Tanmateix, la xarxa caldrà
dimensionar-la per atendre els hidrants exteriors per a incendi H-100, de
forma que en el cas mes desfavorable caldrà garantir un cabal de 30 l/s
en un dels hidrants. Aquest fet és el que mes condiciona el dimensionat
de la xarxa. Els hidrants estaran disposats de forma que en cap cas
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s’hagi de recórrer més de 100 m en espais comuns per tal de trobar-ne
un.
Pressió de subministrament.
La pressió de subministrament serà de 3.5 kg/cm2 en el punt mes
desfavorable.
Disposició general.
La xarxa s’ha disposat de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa
existent. Es garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la
corresponent sectorització amb les vàlvules necessàries per poder aïllar
avaries o reparacions. Les canonades estaran dins de rases al efecte,
en llit de sorra i cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en
vorera, i en dau de formigó en calçada, segons detalls constructius en
plànols adjunts i segons el plec de condicions. Les derivacions i unions es
faran amb accessoris d’acer, amb juntes de neoprè. Els canvis de
direcció estaran embeguts en daus de formigó HM-15 per evitar
moviments en cas de cops d’ariet o sobrepressions.
Dimensionat.
El dimensionat s’ha fet amb l’ajut de computadora, amb el 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.
Comptadors.
Els comptadors s’instal·laran en el cas dels habitatges unifamiliars a la
façana de la finca, en armari a l'efecte, amb tapa normalitzada i clau
gis21, i desguàs amb sifó. Les arquetes i les derivacions en T d’aquestes
parcel·les s’executaran en el procés d’urbanització per evitar posteriors
actuacions a les voreres acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars,
s’instal·laran bateries de comptadors en armaris ventilats, i amb desguàs
amb sifó. Disposaran tanmateix de clau general de pas a la vorera.
Redisseny de la xarxa.
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la
companyia gestora del servei SOREA. Tanmateix, caldrà sotmetre a la
companyia aquest disseny per tal que els seus serveis tècnics en 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.
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Proves.
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 xarxa d’aigua es defineix gràficament als plànols 12a i 12b: Xarxa
d’aigua.
•

Clavegueram: Es construirà una xarxa separativa de recollida d’aigües
residuals i pluvials amb canonades de ø 315 i 400 mm de polietilè
corrugat.
Les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa d’embornals i seran
conduïdes, per gravetat, fins les sèquies existents pròximes.
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 ø 315 mm fins a la connexió amb la xarxa de sanejament
existent situada carrer Llorenç Pijuan Folguera amunt.
El clavegueram es defineix gràficament als plànols 11a i 11b: Xarxa de
sanejament.

•

Reg per l’enjardinament: Es preveu una xarxa de reg per
l’enjardinament que regarà tota la zona verda i l’arbrat del nou vial. Les
aigües per al reg s’alimentaran amb part de les aigües pluvials.
Aquestes es dipositaran en un pou, des d’on es bombejaran amb
bomba submergible i distribuiran amb tubs de ø 32 i 16 mm.
El reg per a l’enjardinament es defineix gràficament al plànol 17a: Reg
per a l’enjardinament.

•

Telecomunicacions: Es defineixen les característiques de les
instal·lacions de la xarxa de telefonia per al Pla Parcial. Aquesta
definició és una proposta que haurà de ser aprovada o si s’escau
redissenyada per la companyia distribuïdora Telefónica de España, la
qual presentarà tanmateix la seva proposta. Probablement no diferirà
molt de la que ara es presenta, ja que els condicionants de potència i
distribució estan prou definits, i s’ha treballat d’acord amb els
paràmetres estàndards de la companyia Telefónica de España.
Disposició general.
La disposició serà l'habitual en les xarxes que desenvolupa Telefónica
arreu.
Xarxa Troncal: Es construirà una xarxa troncal amb arquetes dobles D de
100x100x100 amb tapa de formigó a la vorera, en els extrems dels
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carrers i canvis de direcció. Al costat d’aquestes arquetes, en superfície
en vorera i al límit de les parcel·les, se situaran les caixes repartidores
d’escomeses. Les caixes seran plàstiques, model normalitzat de
telefònica, sobre pedestal d’obra amb canalitzacions fins l’arqueta. Les
arquetes estaran connectades entre si amb conductors multiparell
pressuritzats, amb empalmaments a les arquetes i derivacions a les
caixes repartidores. La xarxa troncal es connectarà a la xarxa existent
de la vil·la, ampliant-la. Els conductors aniran en canalització soterrada,
en dos tubs de polietilè de 150mmØ dins de prisma de formigó
d’arqueta a arqueta.
Xarxa d’escomeses: De cada caixa repartidora sortiran les escomeses
per a cada edifici o parcel·la. A tal efecte, davant de cada parcel·la o
previsió d’edifici se situarà a la vorera una arqueta tipus H de 40x40x40
cm, amb tapa de fosa de ferro. Les arquetes H estaran connectades
entre si i amb les arquetes dobles D amb dos tubs de 63 mm Ø, també
en prisma de formigó, en canalització soterrada a la vorera. Cada
edificació a la parcel·la corresponent haurà de connectar la seva xarxa
interior amb l'arqueta H que li correspongui. S’haurà d’eliminar qualsevol
línia aèria existent dins l’àmbit del Pla Parcial, i integrar-la a la nova
xarxa.
Dimensionat.
Per al dimensionat de la xarxa telefonia s’ha pres com a referència els
habituals paràmetres de la companyia Telefónica de España per a
noves urbanitzacions. La xarxa podrà admetre les exigències actuals de
comunicacions per cable, i amb capacitats suficient per a posteriors
ampliacions en el servei.
Redisseny de la xarxa.
Caldrà sotmetre a la companyia Telefónica de España aquest disseny
per tal que els seus serveis tècnics en puguin aportar els aspectes que
considerin oportuns i si s’escau, la seva aprovació. Tanmateix, els tècnics
de Telefònica de España hauran d’estar presents en la direcció d’obra i
se’ls comunicarà tot els detalls del procés executiu.
Proves.
La xarxa se sotmetrà a les proves d’aïllament, càrrega i continuïtat que
determini el protocol de Telefònica de España per tal de poder garantir
el seu correcte funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió.
Les telecomunicacions es defineixen gràficament als plànols 15a i 15b:
Xarxa de telecomunicacions.
•

Gas natural: Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la
xarxa de subministrament de gas natural per al Pla Parcial. Aquesta
definició és una proposta que haurà de ser aprovada o si s’escau
redissenyada per la distribuïdora GAS NATURAL.
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Cabals previstos.
Tot i que el Pla Parcial preveu un màxim de 74 habitatges, els cabals
previstos són per alimentar 75 habitatges:
Mercat
Caldera
consum
consum
domèstic habitatges te/h
calefacció m3(n)/h
kWh/h
Nous
habitatges 75
20/20
100%
72,09
838,4
PCS mig de referència per al càlcul en kWh: 10.000Kcal/m3(n)
Pressió de subministrament.
La pressió de subministrament serà Mitja Pressió A 1500 amb una pressió
de garantia de 50 mbar, a la connexió a la xarxa existent.
Disposició general.
La xarxa s’ha disposat de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa
existent. Es garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la
corresponent sectorització amb les vàlvules necessàries per poder aïllar
avaries o reparacions. Les canonades estaran dins de rases a l'efecte,
en llit de sorra i cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en
vorera, i en dau de formigó en calçada, segons detalls constructius en
plànols adjunts i segons el plec de condicions, a la profunditat indicada
i respectant les distancies mínimes a altres serveis. No es considera la
instal·lació de cap estació ERM ja que el nombre d’abonats és
relativament petit, i la xarxa existent hauria de poder suportar amb
garanties l’augment del consum.
Dimensionat.
El dimensionat s’ha fet segons els habituals paràmetres emprats per la
companyia Gas Natural a la instal·lació de xarxes de distribució. Per a
un modelat de la xarxa i el seu comportament a nivell d’anàlisi teòric i
simulació, caldrà disposar dels estudis de la companyia Gas Natural, i
especialment el comportament de la xarxa existent que alimenta els
actuals habitatges de l'entorn, i com suportarà l’augment de consum.
La canonada serà del tipus polietilè per a gas natural, de color groc
segons les especificacions de Gas Natural, PE-110. La dimensió ha de
permetre el subministrament d’aquests habitatges, i d’altres que es
puguin edificar més enllà en el futur i que per tant hauran d’utilitzar
també aquesta xarxa.
Comptadors.
Els comptadors, del tipus G-4 s’instal·laran en el cas dels habitatges
unifamiliars a la façana de la finca, en armari a l'efecte, amb tapa
normalitzada i clau gis, ventilats. Les arquetes i les derivacions en T
d’aquestes parcel·les s’executaran en el procés d’urbanització per
evitar posteriors actuacions a les voreres acabades. En el cas dels
edificis plurifamiliars, s’instal·laran bateries de comptadors en armaris
ventilats. Disposaran tanmateix de clau general de pas a la vorera.
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Redisseny de la xarxa.
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la
companyia subministradora GAS NATURAL. Tanmateix, caldrà sotmetre
a la companyia aquest disseny per tal que els seus serveis tècnics en
puguin aportar els aspectes que considerin oportuns i si s’escau, la seva
aprovació. Tanmateix, els tècnics de GAS NATURAL estaran presents en
la direcció d’obra i se’ls comunicarà tot els detalls del procés executiu.
Proves.
La xarxa se sotmetrà a les proves de pressió, estanquitat i sanitaris que
determini el protocol de Gas Natural per tal de poder garantir el seu
correcte funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió. En tot cas en
tractar-se d’una xarxa MPA 1500 s’haurà de preveure els criteris previstos
com a instal·lació receptora i principalment la proba d’estanquitat serà
a 1bar.
La xarxa de gas natural es defineix gràficament als plànols 16a i 16b:
Xarxa de gas natural.
2.4.

Pressupost de les obres i dels serveis

Les despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris comprenen els
conceptes establerts en l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2005 (Llei
d’urbanisme).
El cost de desviament o supressió de les instal·lacions i infraestructures urbanes
no ajustades a l’ordenació del Pla Parcial, així com de les instal·lacions i
serveis de companyies subministradores està comprès en el propi projecte
d’urbanització.
El pressupost d’execució material calculat per al projecte d’urbanització és de
1.239.306,91 €.
2.5. Pla d’etapes i divisió poligonal
Atesa la voluntat del promotor, l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, de
tirar endavant la totalitat del Sector, i tot i la discontinuïtat del mateix, amb
dos àmbits separats però pràcticament veïns, es preveu que tot el Sector és
un únic polígon d'actuació.
Els terminis de gestió es fixen en 18 mesos des de l’aprovació i vigència del Pla.
L’edificació s’haurà d’iniciar en 4 anys des de la recepció de les obres
d’urbanització i haurà de finalitzar la seva execució en 3 anys des del seu inici.
Per a iniciar les obres dels edificis per habitatge protegit es donen uns terminis
de 2 anys des de la recepció de les obres d’urbanització i hauran de finalitzar
la seva execució desprès de 2 anys des del seu inici.
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2.6. Justificació de les determinacions respecte de la mobilitat sostenible
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 el sector es pot dir que garanteixen la mobilitat
interna del Sector.
2.7. Determinació del sistema d’actuació
D’acord amb allò que es determina als articles 115 i posteriors del Decret
1/2005 d’Urbanisme de Catalunya, en especial als articles 129, 130, 131 i 132,
per a la gestió del Pla Parcial es fixa el sistema d’actuació urbanística de
reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació, ja que la iniciativa
correspon a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer conjuntament amb el
propietari de la finca que representa més del 25% de la superfície total del
polígon d’actuació urbanística.
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3. QUADRES DE DADES
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3. QUADRES DE DADES
La superfície del sector és de 20.540,21 m2.
Superfícies
Percentatges
16.371,37 m²
79,70%
4.168,84 m²
20,30%
20.540,21 m²
100,00%

Superfície àmbit 1
Superfície àmbit 2
Superfície total Polígon

Cessions per a sistemes:
El sòl de cessió obligatòria per sistemes serà de 11.148,91 m2 (54,27%)
CESSIONS PER A SISTEMES
Sistema d'espais lliures (V)
Sistema d'equipaments (E)
Sistema de serveis tècnics (T)
Sistema de vials (C)
Sòl de cessió obligatòria per sistemes

Superfícies
Percentatges
2.113,48 m²
10,29%
2.292,84 m²
11,16%
89,26 m²
0,43%
6.653,33 m²
32,39%
11.148,91 m²
54,27%

Aprofitament privat:
El sòl susceptible d’aprofitament privat serà de 9.391,30 m2 (45,72%)
L’edificabilitat neta: len=1,11 m²st/m²sòl.
El sostre màxim que s’admetrà en tot el sector del Pla serà de 10.470,90 m².
APROFITAMENT PRIVAT
Superfícies
Percentatges
Zona residencial unifamiliar aïllada (clau 2.2)
3.345,56 m²
16,29%
Zona residencial unif. en filera (clau 2.3)
2.862,26 m²
13,93%
Zona residencial plurifamiliar (clau 2.4)
3.183,48 m²
15,50%
Sòl susceptible d'aprofitament privat
9.391,30 m²
45,72%

EDIFICABILITATS
Zona residencial unifamiliar aïllada (clau 2.2)
Zona residencial unif. en filera (clau 2.3)
Zona residencial plurifamiliar (clau 2.4)
Edificabilitat neta
Edificabilitat bruta

0,60000 m²st/m²sòl
1,11831 m²st/m²sòl
1,65312 m²st/m²sòl
1,11 m²st/m²sòl
0,51 m²st/m²sòl

SOSTRE
Sòl
Edificabilitat Sostre
Zona residencial unifamiliar aïllada (clau 2.2)
3.345,56 m²
0,60000
2.007,34 m²st
Zona residencial unif. en filera (clau 2.3)
2.862,26 m²
1,11831
3.200,89 m²st
Zona residencial plurifamiliar (clau 2.4)
3.183,48 m²
1,65312
5.262,67 m²st
Totals
9.391,30 m²
1,11
10.470,90 m²st
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Cessió del 10% d’aprofitament mig:
El sòl necessari que permeti un sostre de 1.047,09 m2.
La seva situació es determinarà quan es faci el projecte de reparcel·lació.
Resum comparatiu de superfícies:
Decret legislatiu 1/2005 (m²)
Superfície total
Sistema viari (clau C)
Espais lliures i zones verdes
(clau V)

Pla parcial
20.540,21 m²
6.653,33 m²

Cessió Ajuntament

10% sostre

2.054,02
2.113,48 m²
2.094,18
1.027,01
2.382,10 m²
2.094,18
1.047,09 1.051,26 m² sostre *

Habitatge protegit (general)
Habitatge protegit (concertat)

20% sostre
10% sostre

2.094,18 2.105,86 m² sostre *
1.047,09 1.052,93 m² sostre *

Equipaments (clau E)

10% Sòl
20m² Sòl / 100m² Sostre
5% Sòl
20m² Sòl / 100m² Sostre

Edificabilitat bruta

0,51 m²/m²

Densitat bruta

36,03 hab/Ha

Núm. màxim d'habitatges

74 habitatges

* Les superfícies del Pla Parcial referents al sostre de l’habitatge protegit i 10% de cessió,
corresponen a la parcel·lació presentada, que és orientativa.
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4. AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL PLA PARCIAL
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4. AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL PLA PARCIAL
D’acord amb l’art. 36 del Reglament de la Llei d’urbanisme, es valora amb
criteris objectius i general totes les superfícies d’aprofitament privat que
resulten de l’ordenació del Pla Parcial. La valoració es realitza en unitat de
valor.
Les superfícies de les zones edificables es valoren en funció de l’edificabilitat
assignada pel Pla parcial, per ésser el valor del seu aprofitament directament
proporcional a les intensitats netes d’edificació i aplicant un coeficient de
correcció que té en compte les diferencies de valor de l’ús i de la seva
intensitat, la rigidesa de la demanda i la repercussió del valor de la
urbanització.
El valor total de l’aprofitament del polígon és:
APROFITAMENT POLÍGON

Edific.
Zona

Sòl

Coef.
Homog.

Unitat Valor

Zona residencial unifamiliar aïllada (clau 2.2) 3.345,56 m²

0,60

0,90

1.806,60

Zona residencial unif. en filera (clau 2.3)

2.862,26 m²

1,12

1,00

3.205,73

- Habitatge de venda lliure 1.228,63 m²

1,65

0,80

1.621,79

1,65

0,40

526,85

Zona residencial plurifamiliar (clau 2.4):
- Habitatge protegit

798,26 m²

Valor total d'aprofitament del polígon

7.160,97

El valor de l’aprofitament mitjà aplicable, d’acord amb l’anterior, que resulta
de les determinacions del Pla parcial s’obté dividint les unitats de valor entre la
superfície del sector (la total de finques aportades).
Aprofitament mitjà aplicable:
APROFITAMENT MITJÀ APLICABLE

Sòl
Unitat Valor UV / m²sòl
20.540,21 m²
7.160,97
0,35

El pressupost d’execució material de les obres d’urbanització és:
Zones verdes

2.113,48 m²

Sistema viari

6.653,33 m²

30,28 €/m²

63.996,17 €

176,65 €/m²
El pressupost d'Execució
Material obres:

1.175.310,74 €
1.239.306,91 €

La repercussió dels costos d’urbanització per metre quadrat de sòl privat és
de:
1.239.306,91 € / 9.391,30 m² =

131,96 € / m² de sòl privat
32

FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.

Hash Signatura Coac: y07Ys8kBXufwEeBbSuolKdOAk8A=

MUSEU 30-32, 1r. 2a. 08912 BADALONA.

TEL. 934642327

E-mail: fst@coac.net

MemoriaPlaP_140

PLA PARCIAL ÀMBITS CR. NOGUERA I ZONA ESPORTIVA, VALLFOGONA DE BALAGUER

La repercussió dels costos d’urbanització per metre quadrat de sostre
edificable és de:
1.239.306,91 € /

10.470,92 m² =

118,36 € / m² de sostre edificable

Resum dels costos:
topografia
2.000,00 €
Modificació de NN.SS.
5.950,00 €
Memòria Ambiental
1.200,00 €
Pla Parcial
13.125,00 €
Tramitació del Planejament
900,00 €
Reparcel·lació
10.275,00 €
Tramitació de reparcel·lació
2.000,00 €
Projecte/s d'urbanització
48.199,00 €
Cost d'urbanització
1.239.306,91 €
TOTAL DESPESES D'EXEC. 1.322.955,91 €

El cost d’execució d’urbanització per metre quadrat de sostre és:
1.322.955,91 € /

10.470,92 m² =

126,35 € / m² de sostre edificable
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5. NORMES REGULADORES D’ÚS I D’EDIFICACIÓ
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5. NORMES REGULADORES D’ÚS I D’EDIFICACIÓ DEL SÒL
5.1. Disposicions generals
Art. 1. Àmbit d’aplicació
Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat del Sector, que inclou els
dos àmbit del Pla Parcial, al terme municipal de Vallfogona de Balaguer,
segons queda delimitat als plànols que s’adjunten.
Aquest Pla Parcial entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord de
l’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat i mantindrà la
vigència indefinidament mentre no es procedeixi a la seva revisió o a la de les
Normes Subsidiàries vigents.
Art. 2. Marc legal de referència
Aquest Pla Parcial s’ha redactat d’acord amb allò que amb caràcter general
es disposa als articles 65 i 66 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, d’Urbanisme de
Catalunya i als articles 79, 80 i 81 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, i
desenvolupa les determinacions de planejament urbanístic establertes a les
vigents Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de Balaguer.
En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat en aquestes
ordenances o sigui de dubtosa interpretació, s’estarà al que es determini a les
NN.SS. de Vallfogona de Balaguer vigents.
Art. 3. Desenvolupament del Pla Parcial
Per al desenvolupament del present Pla Parcial es redactarà el Projecte
d’Urbanització.
Aquest s’ajustarà al que disposa l’article 70 de la Llei d’urbanisme i al que
disposa la secció vuitena: Projecte d’Urbanització, del capítol I: Figures de
Planejament urbanístic del títol quart del Reglament de la Llei d’Urbanisme. En
cap cas el Projecte d’urbanització podrà modificar les determinacions del Pla
Parcial que executa.
Igualment, incorpora amb caràcter indicatiu la parcel·lació del sòl susceptible
l’aprofitament privat, per tal de servir d’orientació al projecte de
reparcel·lació o, si és el cas, sigui assumida per aquell.
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Art. 4. Modificacions del Pla Parcial
Les modificacions d’aquest Pla Parcial hauran de respectar les
determinacions, per ordre de jerarquia, establertes a les NN.SS. de Vallfogona
de Balaguer i s’ajustaran al que prescriu a l’article 94 del Decret 1/2005,
d’Urbanisme de Catalunya.
Es permetrà la reordenació de volums mitjançant el corresponent pla especial
sempre i quan afecti a una o més illes i no alteri els màxims permesos
d’ocupació, edificabilitat i volumetria d’aquest Pla Parcial.
No serà supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions
ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny del projecte
d’urbanització sempre que no suposin modificacions superiors al 3% en la
superfície.
5.2. Règim urbanístic del sòl
Art. 5. Qualificació del sòl
1. El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla Parcial es qualifica en zones i
sistemes.
2. S’entén per zona aquella part del terreny dins de la qual, i atenent a les
previsions d’aquest Pla Parcial, es poden exercir els drets relatius a
l’aprofitament privat.
3. S’entén per sistemes, els terrenys que en virtut de l’aplicació dels articles 34 i
35 del Decret 1/2005 d’Urbanisme de Catalunya, constitueixen l’estructura del
Sector i són de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Vallfogona de
Balaguer.
Art. 6. Zones
El Pla Parcial defineix les següents zones, les quals es localitzen gràficament als
plànols 07a i 07b: Nova Ordenació.
Habitatge unifamiliar aïllat (clau 2.2)
Habitatge unifamiliar en filera (clau 2.3)
Habitatge plurifamiliar entre mitgeres (clau 2.4)
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Art. 7. Sistemes
El Pla Parcial defineix els següents sistemes, que es localitzen als plànols 07a i
07b: Nova Ordenació.
CESSIONS PER A SISTEMES
Sistema d'espais lliures (clau V)
Sistema d'equipaments (clan E)
Sistema de serveis tècnics (clau T) – inclòs en el sistema anterior –
Sistema de vials (clau C)

5.3. Normes particulars per a sistemes
5.3.1. Sistema comunicacions (clau C)
Art. 8. Definició
El sistema de comunicacions comprèn totes les infraestructures necessàries per
a la mobilitat de les persones i de les mercaderies i les àrees d’aparcament de
vehicles. Està format per la xarxa viària i és on es realitzen les funcions de
drenatge de les aigües, accés a les edificacions, il·luminació i pas de les
xarxes de servei.
La xarxa viària que defineix aquest Pla Parcial està constituïda per les vies que
fixen els plànols d’ordenació 07a i 07b: Nova Ordenació. L’ample, el traçat,
alineacions, rasants i seccions figuraran en els plànols 19a i 19b: Vialitat:
Alineacions, rasants, perfils longitudinals i seccions transversals.
Art. 9. Usos admesos
La xarxa definida pertany al sistema viari local destinada essencialment a la
distribució del trànsit local i mantenint els nivells convenients de mobilitat,
d’accessibilitat i estacionament entre les diferents zones del Pla Parcial. La
delimitació dels vials es distingeix als plànols d’ordenació 07a i 07b: Nova
Ordenació. L’ample, el traçat, alineacions, rasants i seccions figuraran en els
plànols 19a i 19b: Vialitat: Alineacions, rasants, perfils longitudinals i seccions
transversals.
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Art 10. Normes generals d’aplicació
La xarxa viària definida en aquest Pla, s’executarà d’acord amb les
especificacions que es contenen en el present Pla Parcial i en el corresponent
projecte d’urbanització.
El Pla Parcial determina les rasants dels diferents carrers dins els plànols
corresponents 19a i 19b: Vialitat: Alineacions, rasants, perfils longitudinals i
seccions transversals, així com les xarxes de sanejament, aigua potable, gas,
baixa i mitja tensió, enllumenat públic, telecomunicacions i enjardinament;
encara que serà el corresponent projecte d’urbanització que determinarà
aquestes xarxes definitivament.
Per tot allò que no s’especifiqui en aquestes ordenances envers el sistema
viari, s’estarà al que disposa les NN.SS. de Vallfogona de Balaguer.
Serà d’estricte compliment el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març
de desplegament, de la Llei 20/1991 de 15 de novembre de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.
El projecte d’urbanització es redactarà d'acord amb les determinacions i
tramitacions establertes en l'article 70 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, Llei
d’Urbanisme de Catalunya. També s’haurà de donar compliment al Decret
241/1994, de 26 de juliol i al Código Técnico de Edificación (DB-SI), sobre
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. A l’hora
de dimensionar l’aigua potable, s’ha tingut en compte totes les premisses de
la llei.
5.3.2. Sistema d’espais lliures (clau V)
Art. 11. Definició
Comprèn aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial reserva per a
espais lliures i zones verdes destinades íntegrament a parcs i jardins així com
zones d’esbarjo a l’aire lliure.
La delimitació d’aquest sòl s’efectua als plànols d’ordenació 07a i 07b: Nova
Ordenació.
Art. 12. Usos permesos
En aquest espai només s’hi admeten els usos públics de lleure i descans,
culturals i esportius que siguin compatibles amb la utilització general d’aquest
sòl.
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Art. 13. Usos i regulació de les condicions d’edificació de les zones verdes
L’ordenació de les zones verdes s’efectuarà mitjançant arbrat, jardineria i
elements accessoris propis a les funcions previstes per aquest tipus d’espai.
Solament es permetran edificacions destinades a usos vinculats
intrínsecament a l’espai verd, com poden ser glorietes, quioscos, instal·lacions
del reg i construccions esportives i culturals, que hauran de respectar les
següents condicions:
- El total d’elements auxiliars del parc no donarà lloc a una ocupació superior
al 5% de la seva superfície total.
- Igualment la construcció d’edificis i instal·lacions d’ús compatible que se
situïn al parc no podran ultrapassar el 5% de la seva superfície total.
- L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions projectades no serà
superior als 5 metres.
- Els elements escultòrics es poden excloure del compliment d’aquests
paràmetres.
L’ús fonamental és el de descans, passeig i esbarjo de la població.
S’admetran les ocupacions temporals per a instal·lacions mòbils, en espais no
enjardinats i amb finalitats exclusivament recreatives o culturals.
Art 14. Normes Generals d’aplicació
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’espais
públics, s’estarà al que disposa les Normes Subsidiàries de Planejament de
Vallfogona de Balaguer per aquest sistema.
5.3.3. Sistema d’equipaments comunitaris (clau E)
Art. 15. Definició
Comprèn aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial reserva per a
la construcció d’equipaments col·lectius d’interès públic i social.
La delimitació d’aquest sòl s’efectua als plànols d’ordenació 07a i 07b: Nova
Ordenació.
Art. 16. Usos i condicions de l’edificació
L’ edificació haurà d’ajustar-se a les necessitats funcionals de l’equipament i a
les condicions del seu entorn.
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Els paràmetres urbanístics que han de regir la seva construcció són:
Tipus d’ordenació: aïllada.
Edificabilitat: 1,00 m2 de sostre/m2 de sòl.
Alçada màxima: 10 m corresponents a planta baixa i dos pisos, llevat
dels elements singulars de les instal·lacions o que per l’especial
funcionalitat de l’equipament es requereixi una alçada superior,
sempre que es justifiqui degudament.
Ocupació màxima: 60 % de la superfície de parcel·la.
Ús assignat: Esportiu i socio-cultural.
Art 17. Normes Generals d’aplicació
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema
d’equipament i de serveis tècnics, s’estarà al que disposa les Normes
Subsidiàries de Vallfogona de Balaguer.
5.3.4. Sistemes de serveis tècnics (clau T)
Art. 18. Definició
Comprèn els sòls afectats per a la localització de tota classe d’instal·lacions
per dotar a l’àmbit del Pla Parcial els serveis tècnics de depuració d’aigües
terminals, de clavegueram del sector, d’aigua potable, instal·lacions
elèctriques o altres serveis necessaris per generar la seva activitat.
La delimitació d’aquest sòl s’efectua als plànols d’ordenació 07a i 07b: Nova
Ordenació.
Art. 19. Usos i condicions de l’edificació
El tipus d’ordenació és el de volumetria específica, ajustada a la
reglamentació tècnica especifica.
Només es permetran els usos per la implantació de les estacions
transformadores i quadres d’enllumenat o comptadors.
Art 20. Normes Generals d’aplicació
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema
d’equipament i de serveis tècnics, s’estarà al que disposa les Normes
Subsidiàries de Vallfogona de Balaguer.
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5.4. Normes particulars per a zones d’aprofitament privat
5.4.1. Disposicions de caràcter general
Art. 21. Norma general
Els conceptes utilitzats en la definició i descripció de les ordenances
particularitzades d’edificació i altres circumstàncies relatives als sols amb
aprofitament urbanístic privat, es basen en les prescripcions de les NN.SS. de
Vallfogona de Balaguer, a més de les precisions introduïdes per les presents
Normes Reguladores.
Per tal de protegir l’entorn, caldrà tramitar les llicències municipals d’acord
amb el que preveu la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la 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 annexos.
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 (DOG núm. 2126 de 10/11/95).
Art. 22. Tipus d’ordenació de l’edificació
Els terrenys pertanyents al present Pla Parcial que resultin edificables, es
regularan mitjançant els tipus d’ordenació i paràmetres específics que es
definiran per les zones següents:
Zona d’habitatges unifamiliars aïllats (clau 2.2)
Zona d’habitatges unifamiliars en filera (clau 2.3)
Zona d’edificació plurifamiliar entre mitgeres (clau 2.4)

5.4.2. Determinacions per a la zona d’habitatges unifamiliars aïllats (clau 2.2)
Art 23. Definició
Aquesta zona ordena les construccions per a habitatges unifamiliars segons
edificació aïllada. Veure plànol 07a: Nova ordenació.
El Pla Parcial estableix una parcel·lació, que el projecte de reparcel·lació
podrà ajustar, si és el cas, als efectes de realitzar adjudicacions el més
ajustades al dret inicial possible. Aquest Pla proposa 8 parcel·les; veure plànol
08a: Parcel·lació. El nombre màxim d’habitatges serà d’un per parcel·la.
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Art 24. Condicions de la parcel·lació
S’estableix com a parcel·la mínima, aquella que assoleixi els següents
determinants:
Superfície mínima: 400 m2
Façana mínima de parcel·la: 12 m
Art 25. Condicions d’edificació
Edificabilitat neta: 0,60 m2st/m2s
Ocupació màxima: 50 %
Densitat màxima: 1 habitatge per parcel·la mínima
Separació llindars:
Façana vial: 3 m
Posterior: 3 m
Lateral: 2 m
Alçada reguladora màxima: 7,00 m (fins a l’arrencada de la coberta)
Nombre màxim de plantes: PB+1PP.
Cossos sortints: No s’admeten fora de les alineacions.
Edificacions auxiliars: No s’admeten
Aparcament: 1 plaça / habitatge
Tanques: L’alçada màxima de la tanca serà de 1,80 m. En la línia de
façana el primer 1,00 m serà d’obra i la resta de material tipus tanca
metàl·lica, o fusta.
Cobertes: Pendent màxim 35%. En cas de teulada, es regularà la seva
alçada màxima 40 cm per sobre del darrer forjat.
Sotacoberta: Els espais amb alçada mínima de 1,5 m computen a
efectes d’edificabilitat.
Espai Lliure: Verd privat, no edificable a tots els efectes.
Art 26. usos principals i compatibles
Als efectes de la compatibilitat d’usos, aquesta zona es considera de tipus
eminentment residencial.
Com a usos compatibles hi ha:
a) Docent: es permeten centres de llar d’infants, amb una proporció
màxima del 30% respecte el sostre total de la zona.
b) Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sostre
total de la zona (no es permeten bars musicals, pubs i clubs nocturns).
c) Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20%
respecte el sostre total de la zona.
d) Garatge al servei de l’habitatge.
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Art 27. Ordenacions alternatives
S’admet la tipologia aparellada sempre que es respectin les condicions
d’edificació fixades en aquest Pla Parcial i a traves d’un projecte unitari de
conjunt.
5.4.3. Determinacions per a la zona d'habitatges unifamiliars en filera (clau 2.3)
Art 28. Definició
Aquesta zona ordena les construccions per a habitatges unifamiliars en filera,
o entre mitgeres. Veure plànol 07a: Nova ordenació.
El Pla Parcial estableix una parcel·lació, que el projecte de reparcel·lació
podrà ajustar, si és el cas, als efectes de realitzar adjudicacions el més
ajustades al dret inicial possible. Aquest Pla proposa 2 agrupacions de 8
unitats cadascuna; però no és condició realitzar tota l’agrupació a traves
d’un projecte unitari de conjunt. Veure plànol 08a: Parcel·lació. El nombre
màxim d’habitatges serà d’un per parcel·la.
Art 24. Condicions de la parcel·lació
S’estableix com a parcel·la mínima, aquella que assoleixi els següents
determinants:
Façana mínima de parcel·la: 5,50 m
Façana mínima de parcel·la a l’extrem: 7,50 m
Art 25. Condicions d’edificació
Ocupació màxima: Ve definida pels gàlibs màxims establerts en el
plànol d’ordenació.
Separació llindars:
Façana vial: 5 m
Lateral en parcel·les a l’extrem: 2 m
Fondària edificable: 12 m (17 m des de línia carrer).
Alçada reguladora màxima: 10,00 m (fins a l’arrencada de la
coberta).
Nombre màxim de plantes: PB+2PP.
Cossos sortints: No s’admeten fora de les alineacions.
Edificacions auxiliars: No s’admeten
Aparcament: 1 plaça / habitatge
Tanques: L’alçada màxima de la tanca serà de 1,80 m. En la línia de
façana el primer 1,00 m serà d’obra i la resta de material tipus tanca
metàl·lica, o fusta.
Cobertes: Pendent màxim 35%. En cas de teulada, es regularà la seva
alçada màxima 40 cm per sobre del darrer forjat.
Sotacoberta: Els espais amb alçada mínima de 1,5 m computen a
efectes d’edificabilitat.
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Espai Lliure: Verd privat, no edificable a tots els efectes.
Art 26. usos principals i compatibles
Als efectes de la compatibilitat d’usos, aquesta zona es considera de tipus
eminentment residencial.
Com a usos compatibles hi ha:
a) Docent: es permeten centres de llar d’infants, amb una proporció
màxima del 30% respecte el sostre total de la zona.
b) Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sostre
total de la zona (no es permeten bars musicals, pubs i clubs nocturns).
c) Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20%
respecte el sostre total de la zona.
d) Garatge al servei de l’habitatge.
5.4.3. Determinacions per a la zona d’edificació plurifamiliar entre mitgeres
(clau 2.4)
Art 28. Definició
Aquesta zona ordena les construccions per a edificis
plurifamiliars entre mitgeres. Veure plànol 07a: Nova ordenació.

d’habitatges

El Pla Parcial estableix una parcel·lació, que el projecte de reparcel·lació
podrà ajustar, si és el cas, als efectes de realitzar adjudicacions el més
ajustades al dret inicial possible. Aquest Pla proposa 7 parcel·les, que es
poden executar independentment o en agrupacions.
Art 24. Condicions de la parcel·lació
S’estableix com a parcel·la mínima, aquella que assoleixi els següents
determinants:
Superfície de parcel·la mínima: 300 m2
Façana mínima de parcel·la: 14 m
Art 25. Condicions d’edificació
Ocupació màxima: Ve definida pels gàlibs màxims establerts en el
plànol d’ordenació.
Separació llindars:
Façana vial 1 (Camí dels Arcs): 3 m
Façana altres vials: alineació de vial, sempre
dins gàlibs màxims
Fondària edificable: Sempre a partir del vial 1 (Camí dels Arcs) 15 m
(18 m des de línia carrer).
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Alçada reguladora màxima: 10,00 m (fins a l’arrencada de la
coberta).
Nombre màxim de plantes: PB+2PP.
Densitat d’habitatges: Màxim 1 habitatge per cada 100 m2 de sostre a
edificar. El nombre d’habitatges s’establirà sempre per defecte en
unitats senceres.
Cossos sortints: No s’admeten fora de les alineacions.
Edificacions auxiliars: No s’admeten.
Aparcament: 1 plaça / habitatge.
Planta soterrani: Aquella planta situada per sota de la planta baixa.
Tanques: L’alçada màxima de la tanca serà de 1,80 m. En la línia de
façana no hi ha la condició d’instal·lar tanca, els 3 m de separació
poden tenir un caràcter més públic. En cas de tanca en façana, el
primer 1,00 m serà d’obra i la resta de material tipus tanca metàl·lica,
o fusta.
Cobertes: Pendent màxim 35%. En cas de teulada, es regularà la seva
alçada màxima 40 cm per sobre del darrer forjat.
Sotacoberta: Els espais amb alçada mínima de 1,5 m computen a
efectes d’edificabilitat.
Espai Lliure: Verd privat o col·lectiu, no edificable a tots els efectes.
Art 26. usos principals i compatibles
Als efectes de la compatibilitat d’usos, aquesta zona es considera de tipus
eminentment residencial.
Com a usos compatibles hi ha:
a) Docent: es permeten centres de llar d’infants, amb una proporció
màxima del 30% respecte el sostre total de la zona.
b) Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sostre
total de la zona (no es permeten bars musicals, pubs i clubs nocturns).
c) Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20%
respecte el sostre total de la zona.
d) Garatge al servei de l’habitatge.
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6. JUSTIFICACIÓ DELS OBJECTIUS
DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
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6. JUSTIFICACIÓ DELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE I DE LES DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

URBANÍSTIC

Aquest Pla Parcial justifica el seu interès en la regularització i l’ordenació dels
àmbits del carrer de la Noguera i zona esportiva.
En aquest Pla 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, determinant les superfícies i
ubicacions de les parcel·les pels serveis. A part, es comuniquen totes les xarxes
de serveis amb les ja existents, i tota la xarxa viària del nou sector s’urbanitza
amb la xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua potable i incendis, xarxa de
baixa i mitja tensió, enllumenat públic i xarxa de gas natural.
La nova ordenació permetrà la consolidació real de l'illa urbana conformada
al final del carrer Pau Casals, amb els carrer de la Noguera i Camí dels Arcs,
que amb les NN.SS. 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.
Es pot comprovar dins els 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 del sol urbà.
L’ordenació proposada té una zona verda, amb accés 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.
Els arbres es planten dins la zona verda del polígon i al nou vial, on es
barregen espècies perennes amb caduques, per donar una varietat
cromàtica a l’enjardinament durant els diferents mesos de l'any.
També es col·locaran bancs i papereres. Es col·loquen passos de vianants per
comunicar totes les illes i per disminuir la velocitat dels vehicles en aquests
punts, evitant així mateix la contaminació acústica.
A part de les papereres, distribuïdes al llarg dels vials i zona verda, es
col·locaran contenidors en diversos punts dels carrers, i es destina un lloc per a
la recollida d’escombraries selectiva, facilitant així el reciclatge als habitants
de la zona.
El Pla proposa 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
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baixa més dos plantes pis respectivament; però convinant-los amb edificis
d’habitatges plurifamiliars de la mateixa alçada (PB+2PP), que permeten una
major sostenibilitat de les infraestructures i una major varietat de residents.
La distribució volumètrica que es proposa dins el Pla Parcial, es considera que
és sostenible amb el medi i amb la resta d’edificis, seguin les pautes
urbanístiques marcades per les Normes i l’estètica de les construccions del
voltant.
Els terrenys corresponents són sòls aptes per a urbanitzar, amb un lleuger
pendent nord-oest a sud-oest, lluny de superar el pendent del 20 % que marca
la Llei d’urbanisme.
Es proposa una utilització racional dels recursos hídrics del sector, amb una
conducció separativa per les aigües pluvials i les 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.
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.
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 a 15 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 del 10%.
Per tots aquests 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 del planejament urbanístic que determinen els
articles 3 i 9 del Decret 1/2005, de 26 de juliol.
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7. MEMÒRIA SOCIAL
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7. MEMÒRIA SOCIAL.
Vallfogona de Balaguer des de l’any 2003 absorbeix un continuat creixement
de població. Aquests últims anys s’han construït, i estan en fase d’execució,
diverses promocions d’habitatges. Una part important en l’àmbit immediat al
Sector del Pla Parcial que es presenta. Això comporta la racionalització i
desenvolupament de zones destinades a aquesta finalitat; afavorint alhora el
seu creixement.
La demanda de nou sòl residencial és conseqüència del dèficit d’habitatge
produït pel fenomen migratori de les ciutats grans cap a zones més tranquil·les
i menys poblades.
Segons el Decret 1/2005, de 26 de juliol, el Pla Parcial Urbanístic ha d’incloure
la memòria social que defineixi la producció d’habitatge protegit, segons
exposa la Disposició transitòria cinquena en el punt 2: “Els instruments de
planejament urbanístic derivat que desenvolupen planejament urbanístic
general aprovat definitivament abans de l’entrada en vigor de la modificació
d’aquesta llei i que no continguin la memòria social que exigeix l’article 59
n’han d’incorporar una que defineixi els objectius de producció d’habitatge
protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la
llei.”.
Tota la zona d’aprofitament privat es concentra a l’àmbit 1. El Pla comportarà
la construcció de 74 habitatges dins d’aquest sector de 20.540,21 m2. Aquesta
baixa concentració d’habitatges dins el sòl ordenat vol afavorir la construcció
d’habitatges unifamiliars, però convinant-los amb edificis d’habitatges
plurifamiliars, que permeten una major sostenibilitat de les infraestructures i
una major varietat de residents; tal i com ja es dóna en els edificis
d’habitatges consolidats veïns, especialment amb les últimes promocions que
han estat plurifamiliars. L’alçada màxima correspon a planta baixa més dos
plantes pis.
Com s’acaba d’esmentar, en aquest part del municipi s’està consolidant la
convivència entre habitatge unifamiliar aïllat o en filera, junt a l’habitatge
plurifamiliar de baixa alçada. En aquest Pla Parcial es pretén ordenar
aquestes tres tipologies i no deixar-ho a la lliure elecció del promotor, com
entenem que s’està produint. Les tipologies plurifamiliars es concentren en
part del perímetre de l’àmbit 1, seguint les alineacions (o profunditats
edificables de 18,00 m) normalitzades al final del carrer Pau Casals, i donant
façana als vials més importants; i al centre es proposen les tipologies
unifamiliars.
Per això, la distribució volumètrica proposada en el Pla Parcial, considerem
que és sostenible amb el medi i plenament compatible amb la resta d’edificis
existents a la zona, seguint les pautes urbanístiques marcades per les Normes
en el sol urbà adjacent, ja consolidat, amb clau 2.
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D’acord amb l’article 57.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es reserva per a la construcció
d’habitatges assequibles de protecció el 30% del sostre qualificat per a l’ús
residencial. Com que es proposen 10.470,90 m2 de sostre edificable, es
destinarà un mínim de 3.141.27 m2 de sostre per habitatge protegit. En la
proposta de parcel·lació, per confirmar en el projecte de reparcel·lació,
l’habitatge protegit s’inclourà en la subzona de clau 2.4., zona residencial
plurifamiliar, ja que és en aquesta tipologia on considerem que millor es pot
desenvolupar l’habitatge social.
Tal i com es demana a l’article 65.1.g del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, s’estableixen uns terminis per iniciar les obres dels edificis per habitatge
protegit en 2 anys des de la recepció de les obres d’urbanització i hauran de
finalitzar la seva execució en 2 anys des del seu inici.
El Pla Parcial intenta adoptar un desenvolupament sostenible, per assegurar a
tots els veïns de la zona afectada una qualitat de vida adequada, controlant
els factors ambientals, la qualitat dels recursos hídrics, el paisatge i sobretot el
consum del sòl, malbaratant el mínim i economitzant el màxim.

A Badalona, 8 d’abril de 2008,
Signatura

FRANC SALÓ i TEJEDOR – arquitecte
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ÍNDEX PLÀNOLS
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ:
01
02
03
04a
04b
05a
05b
06a
06b

SITUACIÓ
EMPLAÇAMENT
RELACIÓ AMB EL NUCLI URBÀ
TOPOGRAFIA I SERVEIS EXISTENTS. ÀMBIT 1
TOPOGRAFIA I SERVEIS EXISTENTS. ÀMBIT 2
ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. ÀMBIT 1
ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. ÀMBIT 2
PLANEJAMENT VIGENT. ÀMBIT 1
PLANEJAMENT VIGENT. ÀMBIT 2

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
07a
07b
08a
08b
09a
09b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b
14c
15a
15b
15c
16a
16b
17a
18a
18b
19a
19b
20a
20b
20c
20d
20e
21a
21b

NOVA ORDENACIÓ. ÀMBIT 1
NOVA ORDENACIÓ. ÀMBIT 2
PARCEL·LACIÓ. ÀMBIT 1
PARCEL·LACIÓ. ÀMBIT 2
DEMOLICIONS. ÀMBIT 1
DEMOLICIONS. ÀMBIT 2
PAVIMENTACIÓ. ÀMBIT 1
PAVIMENTACIÓ. ÀMBIT 2
XARXA DE SANEJAMENT. ÀMBIT 1
XARXA DE SANEJAMENT. ÀMBIT 2
XARXA D’AIGUA. ÀMBIT 1
XARXA D’AIGUA. ÀMBIT 2
XARXA BAIXA I MITJA TENSIÓ. ÀMBIT 1
XARXA BAIXA I MITJA TENSIÓ. ÀMBIT 2
ENLLUMENAT PÚBLIC. ÀMBIT 1
ENLLUMENAT PÚBLIC. ÀMBIT 2
ENLLUMENAT PÚBLIC. DETALLS
XARXA DE TELECOMUNICACIONS. ÀMBIT 1
XARXA DE TELECOMUNICACIONS. ÀMBIT 2
XARXA DE TELECOMUNICACIONS. DETALLS
XARXA DE GAS NATURAL. ÀMBIT 1
XARXA DE GAS NATURAL. ÀMBIT 2
REG PER L’ENJARDINAMENT. ÀMBIT 1
MOBILIARI URBÀ. ÀMBIT 1
MOBILIARI URBÀ. ÀMBIT 2
VIALITAT: ALINEACIONS I RASANTS. ÀMBIT 1
VIALITAT: ALINEACIONS I RASANTS. ÀMBIT 2
VIALITAT: PERFILS I SECCIONS. VIAL 1
VIALITAT: PERFILS I SECCIONS. VIAL 2
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Informe tècnic

Desenvolupament social, econòmic i parc d’habitatges de

Vallfogona de Balaguer
Valoració tècnica de les darreres dades estadístiques disponibles.
Font de les dades: Banc d’estadístiques de municipis i províncies. Idescat.
Les dades que presenta aquest informe estan disponibles a la següent adreça electrònica:
http://www.idescat.net/territ/BasicTerr?TC=6&V0=1&CTX=B&ALLINFO=TRUE&V1=25240&VOK=Confirmar

Han estat extretes el 3 de maig de 2008. Les dades incloses en aquest informe són les
darreres disponibles fetes públiques a la base de dades de municipis i províncies en la data de
referència.

Dades generals de la població
Població (any 2007) 1.660
Superfície 27 km2
Densitat de població 61,5 hab./km2
Unitats utilitzades: nombre d’habitants, nombre d’empreses, nombre
d’establiments, nombre de llars (habitatges principals), nombre
d’habitatges.

Desenvolupament social
•

El nombre d’habitants residents en Vallfogona de Balaguer creix de
manera sostinguda durant els darrers anys, amb una accentuació, prou
significativa durant 2007, amb un increment del 3,7%, més del doble que
l’any precedent.
Vallfogona de Balaguer. Població. Sèrie temporal

1.700

1.660

1.650

1.601
1.600

1.550

1.577

1.511

1.526

1.500

1.450
2003

2004

2005

2006

2007

Població
Font: Banc de dades de municipis i províncies. Idescat

1
Hash Signatura Coac: y07Ys8kBXufwEeBbSuolKdOAk8A=

Informe tècnic

•

El nombre de llars (habitatges principals) formades en el municipi també
augmenta de forma sostinguda. Segons les darreres dades disponibles,
entre 1991 i 1996 l'augment va ser de 8,1 punts, i entre el 1996 i el 2001,
de 8,6 punts.
Nombre de llars. Vallfogona de Balaguer. Sèrie temporal
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•

Bona part de la població activa de la zona resideix fora de Vallfogona i
ha de desplaçar-se fins el municipi per desenvolupar la seva tasca
laboral. Aquestes persones i el seu grup familiar són susceptibles de
convertir-se en nous veïns de la ciutat.

Vallfogona de Balaguer. Localització del lloc d'ocupació laboral.
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•

Vallfogona ha passat de ser una població exportadora de població a
receptora de població. El canvi de tendència comença del 2000 al 2001,
i es manté, més pronunciat, en l’actualitat. Entre 2005 i 2006, la
immigració en el municipi es va més que triplicar, i entre el 2004 i el
2006 es va produir un augment del +39,1%.
Migracions. Vallfogona de Balaguer. Sèrie temporal
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Desenvolupament econòmic
•

L’activitat econòmica del municipi creix de manera sostinguda. En els
darrers anys es manté la tendència a l’alça iniciada l’any 2000. Creixen,
sobre tot, les petites i mitjanes empreses: societats limitades i les
empreses constituïdes per persones físiques. Entre el 2000 i el 2002
l’augment va ser del + 7,8%.
Empreses (IAE). Valfogona de Balaguer. Sèrie temporal
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•

2002

Creix també el nombre d’establiments d’empreses i professionals
presents a la localitat, amb un repunt intens a partir de 2000-2001
(+9,8%).
Establiments (IAE). Valfogona de Balaguer. Sèrie temporal
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•

El sector serveis és predominant en nombre d’establiments a la població,
i també és el sector més dinàmic, el que presenta un creixement més
intens a partir de 2000-2001 (+11,6%).
Establiments. Vallfogona de Balaguer. Sèrie temporal
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Serveis

Detall dels establiments del sector serveis per branques d’activitat (IAE).
• Vallfogona compta amb un bon nombre d’establiments empresarials
dedicats als serveis personals (un 28% del total en 2002) i també de
comerç al detall (que amb 28 locals significaven el 22,4% dels
establiments el 2002) i a l’engròs (el 16% dels locals), de transport i
comunicacions (12,8% el 2002) i hostaleria (9,6% del total el 2002).
Establiments del sector serveis. Vallfogona de Balaguer. 2002
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Parc d’habitatges
•

La gran part dels habitatges de Vallfogona són residències principals (el
91,4% del total d’habitatges el 2001).
Habitatges principals i no principals. Vallfogona de
Balaguer. 2001
45

Residències principals

478

Residències no principals

Font: Banc d'estadístiques de municipis i províncies.

•

La major part del conjunt d’habitatges principals són de propietat (un
87% del parc el 2001) ja sigui compra o herència; tot i que existeix una
bossa de lloguer i de llars cedides a baix preu significativa (un 5,2% dels
habitatges principals en ambdós casos).
Habitatges principals i no principals. Vallfogona de
Balaguer. 2001
12
25
25

416

De propietat
De lloguer
Cedits a baix preu
Altra forma

Font: Banc d'estadístiques de municipis i províncies.
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•

Una part significativa del parc d’habitatges principals de Vallfogona és de
construcció anterior a 1950 (un 19,7% del parc en 2001), i un 25%, va
ser construït entre 1951 i 1970.
• El gruix més important del parc (el 40,6% amb dades de 2001) es va
construir entre 1971 i 1991.
L’evolució en els anys de construcció de les llars principals de la localitat
pot observar-se en la gràfica següent.
Antiguitat dels habitatges principals. Any de construcció
Vallfogona de Balaguer
250

194
200

Anteriors a 1950
1951-1970

119

150

94

71

100

1971-1991
1992-2001

50
0
Anteriors a
1950

1951-1970

1971-1991

1992-2001

Font: Banc d'estadístiques de municipis i províncies. Idescat

Superfície útil de les llars principals
• A 2001, en el parc d’habitatges principals, només un 3,3% de les llars
tenien 70m2 o menys. Predominen, doncs, les llars mitjanes i grans.
• Un 38,3% de les llars tenen entre 91 i 110 m2. Li segueixen les llars
d’entre 111 i 130m2, un 23% del parc d’habitatges. I en tercer lloc se
situen les llars d’entre 151 i 210 m2, un 13% del parc posseeix aquest
metratge útil.
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Superfície útil dels habitatges principals. Any de construcció
Vallfogona de Balaguer. 2001
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
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Fins a 50m2
51-70
71-90
91-110
111-130
131-150

111

62

56
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151-210
Més de 210m2

39
11

51-70

71-90

91-110

111-130

131-150

151-210

Més de
210m 2

Font: Banc d'estadístiques de municipis i províncies. Idescat

Conclusions
El municipi ha sofert un increment de població important, sobre tot a partir de
l’any 2003 degut principalment a la immigració i a l’increment constant
d’habitants tant en el municipi com en la comarca. També bona part de la
població activa de la zona resideix fora de Vallfogona i ha de desplaçar-se fins
el municipi per desenvolupar la seva tasca laboral; aquestes persones i el seu
grup familiar són susceptibles de convertir-se en nous veïns de la ciutat.
Acompanyant aquest creixement poblacional, l’activitat econòmica del municipi
creix de manera sostinguda.
Per això, sembla coherent que l’Ajuntament pretengui l’ampliació de sòl per a
edificar, tot urbanitzant noves zones del municipi.
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MEMÒRIA
1. Introducció
La xarxa de sanejament prevista és del tipus separatiu amb una conducció
per aigües pluvials i una altra per aigües residuals.
La xarxa d’aigües pluvials es projecta amb canonades de ø 315 i 400 mm de
polietilè corrugat, amb un pendent aproximat del 0,5%.
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 fins les sèquies existents pròximes.
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.
Per a la recollida d’aigües pluvials i residuals de les parcel·les qualificades com
a habitatge unifamiliar en filera s’ha previst la instal·lació de tronetes
prefabricades amb dues finestres de formigó de ø 30 cm mínim que recolliran
les aigües de dues parcel·les veïnes. Per a les escomeses domiciliàries
s’instal·larà una peça especial amb sortida de ø 200 mm.
Es projecten 13 pous de registre prefabricats de ø 1 m i tapa de foneria de ø
600 mm.
El clavegueram es defineix gràficament als plànols 11a i 11b: Xarxa de
sanejament.
Reg per l’enjardinament: Es preveu una xarxa de reg per l’enjardinament que
regarà tota la zona verda i l’arbrat del nou vial. Les aigües per al reg
s’alimentaran amb part de les aigües pluvials. Aquestes es dipositaran en un
2
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pou, des d’on es bombejaran amb bomba submergible i distribuiran amb tubs
de ø 32 i 16 mm.
El reg per a l’enjardinament es defineix gràficament al plànol 17a: Reg per a
l’enjardinament.
2. Càlcul d’aigües pluvials
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.
1- Àmbit 1: Considerant la xarxa projectada les superfícies són les següents:
Vials =
Parcel·les =

4.888,62 / 2 =
9.480,56 / 2 =

2.444,31 m2
4.740,28 m2

Dividit entre 2, fent la hipòtesi que només la meitat de l’aigua va a parar als
embornals. Aplicant el coeficient d’escorrentiu d’ 1,00 als vials i de 0,80 a les
parcel·les en la següent fórmula:
Q=

CxIxA
3.600
on C= Coeficient d’escorrentiu, I= Intensitat horària per tc., A= Superfície
Qvials =

1,00 x

67,97 l/h x

2.444,31 m2 =
3.600,00

46,15 l/s

Qparcel·les = 0,80 x

67,97 l/h x

4.740,28 m2 =
3.600,00

71,60 l/s

S’obté un cabal:
Q=

117,75

l/s

(Qvial = 46,15 l/s; Qparcel = 71,60 l/s )
Per aquests cabals i pendents mitges del 0,5%, el diàmetre resultant segons la
fórmula de MANNING, amb η= 0,008 corresponent a canonades de polietilè
és igual a 400 mm.
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Equació de Manning:

S’obté un diàmetre:
d = 0,307 m
1- Àmbit 2: Considerant la xarxa projectada les superfícies són les següents:
Vials =

1.764,71 / 2 =

882,36 m2

Parcel·les =

2.292,84 / 2 =

1.146,42 m2

Dividit entre 2, fent la hipòtesi que només la meitat de l’aigua va a parar als
embornals. Aplicant el coeficient d’escorrentiu d’ 1,00 als vials i de 0,80 a les
parcel·les en la següent fórmula:
Q=

CxIxA
3.600
on C= Coeficient d’escorrentiu, I= Intensitat horària per tc., A= Superfície
Qvials =

1,00 x

67,97 l/h x

882,36 m2 =

16,66 l/s

3.600,00
Qparcel·les = 0,80 x

67,97 l/h x

1.146,42 m2 =

17,32 l/s

3.600,00
S’obté un cabal:
Q=

33,98

l/s

(Qvial = 16,66 l/s; Qparcel = 17,32 l/s )
Per aquests cabals i pendents mitges del 0,5%, el diàmetre resultant segons la
fórmula de MANNING, amb η= 0,008 corresponent a canonades de polietilè
és igual a 315 mm.
Amb l’equació de Manning, s’obté un diàmetre:
d = 0,192 m
3. Característiques de la xarxa d’aigües pluvials
La xarxa d’aigües pluvials es projecta amb diàmetres exteriors de 315 i 400,
essent el seu pendent aproximadament 0,5%.
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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.
Es projecten 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 s'han projectat amb tubs de
polietilè amb maneguet d’unió i junta elàstica amb una rígida corresponent a
la Classe 4.
Les aigües pluvials es recullen mitjançant embornals directes connectats a la
xarxa d’aigües pluvials amb canonades de polietilè de 200 mm de diàmetre.
Per a la recollida d'aigües de les parcel·les, s'han previst tronetes
uniparcel·laries i biparcel·laries 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.
El clavegueram es defineix gràficament als plànols 11a i 11b: Xarxa de
sanejament, on es troben dibuixades totes les canonades d’aigües pluvials i
residuals amb els pous de registre.
4. Càlcul d’aigües residuals
Per calcular la xarxa d’aigües residuals que es pot produir a la urbanització de
la zona es tenen en compte els cabals mitjans pels diferents aparells que es
poden trobar dins els habitatges: banys, lavabos, inodors, etc.
Es considera un cabal punta d’aigües residuals per habitatge de 0.30 l/s,
tenint en compte que dins del sector hi ha projectades com a màxim 75
habitatges, surt un cabal punta de 22,50 l/s d’aigües residuals, tot procedent
de l’àmbit 1.
Segons les taules per canonades de polietilè corrugat, aplicant la formula de
Manning, per un diàmetre exterior de 315 mm i interior de 271 mm, amb un
pendent del 0,5%, un coeficient de rugositat del 0.007 i una alçada de la
làmina del 94 %, el cabal que pot dur és de 108,20 l/s. Amb això es pot
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comprovar que hi ha un diàmetre suficient per poder donar servei a tot el
polígon (108,20 l/s > 22,50 l/s).
Equació de Manning: Q = 1/n * Rn2/3 * I1/2 * S
on n = Rugositat de la canonada, Rn= Radi hidràulic de la secció (àrea /
perímetre mullat), I = pendent, S = Superfície.
S’obté un cabal:
Q = 108,20 l/s
Aquest sobredimensionament de la canonada, va destinat a possibles
ampliacions de la zona, tanmateix, és més difícil el poder produir-se un embús
de la canonada degut al major diàmetre de la mateixa.
5. Característiques de la xarxa d’aigües residuals
La xarxa d’aigües pluvials es projecta als dos àmbits amb diàmetre exterior de
315, essent el seu pendent aproximadament 0,5%.
Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapa de
foneria dúctil de 650 mm de diàmetre.
Totes les conduccions s'han projectat amb tubs de polietilè. Així mateix per la
recollida d'aigües de les parcel·les, s'ha previst instal·lar tronetes prefabricades
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 residuals de l’àmbit 1, corresponents a tota la nova zona
residencial, es connectarà amb el carrer Saulons, al nord-est del polígon. A la
part nord, on per gravetat ho permet, 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 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.
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.
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El clavegueram es defineix gràficament als plànols 11a i 11b: Xarxa de
sanejament, on es troben dibuixades totes les canonades d’aigües pluvials i
residuals amb els pous de registre.
6. Càlculs de l’aigua potable
Els cabals previstos son de 100 litres/dia per habitant, 400 litres/dia per
habitatge. Hi ha 24 habitatges unifamiliars i 50 habitatges en 7/9 bateries
d’habitatge plurifamiliar. En total, s’haurà de garantir un cabal total en el
ramal d’entrada de 32.4 m3 /dia. Tanmateix, la xarxa caldrà dimensionar-la
per atendre els hidrants exteriors per a incendi H-100, de forma que en el cas
mes desfavorable caldrà garantir un cabal de 30 l/s en un dels hidrants.
Aquest fet és el que mes condiciona el dimensionat de la xarxa. Els hidrants
estaran disposats de forma que en cap cas s’hagi de recórrer més de 100 m
en espais comuns per tal de trobar-ne un.
La pressió de subministrament serà de 3.5 kg/cm2 en el punt mes
desfavorable.
El dimensionat s’ha fet 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.
La xarxa d’aigua es defineix gràficament als plànols 12a i 12b: Xarxa d’aigua.
7. Característiques de la xarxa d’aigua potable i incendis
Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa d’aigua
potable per al Pla Parcial. Aquesta definició és una proposta que haurà de ser
aprovada o si s’escau redissenyada per la companyia concessionària del
servei, SOREA.
La xarxa s’ha disposat de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa
existent. Es garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la corresponent
sectorització amb les vàlvules necessàries per poder aïllar avaries o
reparacions. Les canonades estaran dins de rases a l'efecte, en llit de sorra i
cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en vorera, i en dau de
formigó en calçada, segons detalls constructius en plànols adjunts i segons el
plec de condicions. Les derivacions i unions es faran amb accessoris d’acer,
amb juntes de neoprè. Els canvis de direcció estaran embeguts en daus de
formigó HM-15 per evitar moviments en cas de cops d’ariet o sobrepressions.

7
FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.

Hash Signatura Coac: y07Ys8kBXufwEeBbSuolKdOAk8A=

MUSEU 30-32, 1r. 2a. 08912 BADALONA.

TEL. 934642327

E-mail: fst@coac.net

PLA PARCIAL ÀMBITS CR. NOGUERA I ZONA ESPORTIVA, VALLFOGONA DE BALAGUER

Informe-aigua_140

Els comptadors s’instal·laran en el cas dels habitatges unifamiliars a la façana
de la finca, en armari a l'efecte, amb tapa normalitzada i clau gis21, i desguàs
amb sifó. Les arquetes i les derivacions en T d’aquestes parcel·les s’executaran
en el procés d’urbanització per evitar posteriors actuacions a les voreres
acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars, s’instal·laran bateries de
comptadors en armaris ventilats, i amb desguàs amb sifó. Disposaran
tanmateix de clau general de pas a la vorera.
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la
companyia gestora del servei SOREA. Tanmateix, caldrà sotmetre a la
companyia aquest disseny per tal que els seus serveis tècnics en 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 xarxa d’aigua es defineix gràficament als plànols 12a i 12b: Xarxa d’aigua.
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