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1. Presentació
1.1. Introducció
Per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, es realitza aquest
Estudi d’Impacte i d’Integració Paisatgística E.I.I.P. Segla Segona, per avaluar les afeccions
sobre el medi que potencialment poden derivar-se de l'aprovació de la modificació puntual de
les Normes Subsidiàries de Planejament número 36 i que efecta a la concreció de l’àmbit de
sòl de protecció de les banquetes de la Segla Segona Principal del Canal d’Urgell al seu pas
pel terme municipal de Vallfogona de Balaguer. Es tracta de prevenir els impactes
d’actuacions sobre aquesta segla i tot el seu àmbit qualificat de clau d’especial protecció E.P.
Aquest document es redacta tenint en compte les consideracions del document emès per la
Comissió d’Urbanisme de Lleida Expedient : 2018/066588/L. Aquest Estudi és part de la
documentació necessària per a completar la tramitació de la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries puntual número 36 de planejament urbanístic vigent de Vallfogona de
Balaguer i que ha de ser objecte de l’acord d’aprovació provisional per part del municipi.
En resum, la redacció d’aquest estudi respon fonamentalment a la necessitat que l’exercici
de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic
sostenible.
1.2. Antecedents
El municipi de Vallfogona de Balaguer disposa de Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal per aprovació definitiva de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Lleida. El seu
dia es fa la concreció de l’espai en clau EP de la modificació puntual de NN. SS del
planejament feta i segons consta a l’expedient de la C.T.U. Lleida aprovada definitivament
en data 8.9.1999 i publicada al D.O.G.C. número 3001 de 25.10.1999 (Exp.1999/363/L) i
que es tracta de delimitar l’ambit de la clau EP a les banquetes amb aquest expedient de
modificació puntual de Normes que es presenta actualment.
El Pla territorial parcial de Ponent ja afecta aquesta zona i més territori que ho qualifica de
sistema d’espai oberts com a Sòl de protecció especial i amb un àmbit des del centre de la
segla segona principal de 50m per banda. Per tant afecta sòls públics (20,00m franja
central) i sòls contigus (les franges laterals de 40,00m cadascuna).
En data 23 de gener de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida emet un
informe d’interpretació de l’afecció de la zona d’especial protecció clau EP de les Normes
Subsidiàries del planejament del terme municipal de Vallfogona de Balaguer Expedient
2017/064867/L. En data 19 de juliol de 2018 la Comissió d’Urbanisme emet el document
definitiu de determinació de l’amplada de la zona d’especial protecció clau EP de la Segla
Segona i demana completar la seva regulació Expedient:2018/066588/L. En aquest
expedient ja es concreta quin és l’espai o zona de E.P. a tenir en compte així com a
desenvolupar el text per tal de completar l’expedient de modificació puntual de normes
subsidiàries número 36 endegat per l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer.
1.3. Objectius de l’E.I.I.P.
L’objectiu de l’EIIP, en base a la normativa que regula aquesta figura i al marc legal
urbanístic que la fa preceptiva en aquest cas, és fer una reflexió sobre el marc general en
base a l’estat del medi físic, biòtic i els seus valors principals- paisatgístics i naturals-. A
partir d’aquestes previsions cal determinar la millor alternativa, és a dir, la justificació de
l’ordenació proposada i finalment, establir mesures i recomanacions per a minimitzar
determinats impactes. Així doncs, de cara a la consecució dels objectius principals caldrà:
a) obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre l'àmbit d’estudi.
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b) descriure la situació actual del medi afectat (físic, biòtic, paisatgístic)
c) descriure i avaluar les principals pertorbacions sobre els sistemes naturals que es
derivaran de les actuacions que s´hi puguin preveure
d) concretar mesures i recomanacions preventives, correctores o compensatòries per
minimitzar les possibles afeccions.
1.4. Marc legal
En base als principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de
tractats, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en l’art. 3 i 9 LU, on es
defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’estableix que l’exercici de les
competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic
sostenible.
1.5. Contingut i metodologia de l’E.I.I.P.
El contingut de l’EIIP en referir-se a un àmbit de valor paisatgístic i ambiental, la seva
estructura i contingut és la següent:
MEMÒRIA i paisatge
•

Justificació

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
•

Localització territorial, inundabilitat de l’àmbit, seccions transversals, punts singulars
i d’altres,

1.6. Relació del Planejament vigent i les modificacions en àmbits de S.N.U. amb altres
Plans: el Pla Territorial Parcial de Ponent
El Pla Territorial Parcial de Ponent que va ser aprovat inicialment a l’octubre de 2006,
incorpora una sèrie d’objectius en matèria ambiental i que s’han de tenir en compte. Entre
altres, el PTP parla de:
1. Afavorir la diversitat biològica i el manteniment dels processos naturals, preservant de
la urbanització, l’artificialització i la degradació els sòls de més valor natural i de
connexió i els processos que hi tenen lloc, tant pels seus valors intrínsecs com pels
patrimonials culturals, identitaris i paisatgístics i per la seva consideració com a actiu
econòmic que ha de contribuir a un major desenvolupament del món rural.
2. Evitar la urbanització dels sòls potencialment sotmesos a riscos naturals coneguts.
3. Establir reserves estratègiques de sòl que evitin la seva urbanització per a usos que
poden encabir-se perfectament en una altra ubicació i que mantinguin la seva
disponibilitat per a possibles actuacions futures d’interès general.
4. Determinar els sòls dels quals el planejament urbanístic pot retreure els estrictament
necessaris per al creixement dels nuclis d’acord amb les seves respectives estratègies
de desenvolupament assignades pel Pla.
5. Garantir la coherència del model territorial i la continuïtat de l’activitat agrària i del
paisatge rural.
6. Mantenir i incrementar la qualitat de vida dels habitants del territori.
7. Contribuir al desenvolupament sostenible.
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2. Descripció de l’E.I.I.P.
2.1. Objectius
D’acord a la realitat socioeconòmica del municipi i les intencions expressades pels actors
locals en la fase de suggeriments, es poden establir unes grans línies per acarar el futur de
la zona clan E.P. Es tracta de criteris, objectius i solucions generals estretament
relacionades, que quant al paisatge, i el sòl no urbanitzable, que derivaran en actuacions
concretes i tindran en compte el següent:
La base territorial com a referent físic i patrimonial de gran qualitat ambiental,
El paisatge agrari com a patrimoni, per al desenvolupament de les qualitats
culturals de Vallfogona de Balaguer.
Establir un conjunt d’indrets de qualitat en base a un sistema d’espais lliures a
escala supramunicipal si s’hi afegeixen municipis del voltant afectats pel pas de la
Segla.
Augmentar la qualitat amb traçats d’eixos cívics i itineraris marcadament peatonals,
carrils-bici, partint de l’existència d’alguns traçats que ja tenen caràcter idoni per
aquests mitjans (Segla segona principal del Canal d’Urgell).
Espais que formen la estructura complementària del sistema d’espais lliures:
Espais verds lineals: espais lliures que acompanyen a infraestructures de rec i, en
alguns casos, als eixos viaris d’una certa jerarquia en la xarxa rural.
Vol estendre la protecció als elements del territori que aportin un contingut de qualitat:
protecció del paisatge, valors del patrimoni històrico-arquitectònic, patrimoni
arqueològic i millora del paisatge urbà.
És important garantir la conservació en xarxes d’espais d’interès natural, de mostres
suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i els àmbits de
connexió per a la dispersió d’espècies i altres elements del patrimoni natural d’interès
geològic, paisatgístic.
Cal fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents en
el territori i protegir les unitats més excepcionals i que donen identitat al municipi.
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3. Descripció del medi
3.1. Medi físic
3.1.1. Situació i característiques generals
El municipi de Vallfogona de Balaguer se situa a la Depressió central lleidatana, a la Plana
d’Urgell encara que emplaçat a la comarca de la Noguera, limitant amb els municipis de
Bellcaire d’Urgell, Bellvís i Linyola a l’est, Bellvís i Térmens al sud, Térmens i Balaguer a
l’oest i Balaguer, Bellcaire d’Urgell i La Sentiu de Sió al nord.
El municipi recull les característiques pròpies de la plana: pendents molt febles en sentit EO lleugerament inclinats a NO, i predomini de les formes planeres.
Cal tenir en compte que el municipi està inclòs íntegrament en la zona de recs històrics
dels Canals d’Urgell. Aquest canal i les seves sèquies principals van canviar radicalment la
fesomia d’aquest territori a finals del segle XIX convertint gradualment una terra de secà
en un país de regadiu.
3.1.2. Climatologia
Les característiques climàtiques de la zona, es corresponen amb un clima xerotèric
continental, caracteritzat per una escassa precipitació anual, de l’ordre dels 350 mm3
anuals, repartides molt irregularment al llarg de l’any, amb màxims durant els mesos de
tardor i primavera. La temperatura mitjana anual és de 13,6°C, amb fortes oscil·lacions
entre els diferents mesos de l’any i caracteritzada per altes temperatures estivals durant els
mesos de juny, juliol, agost i setembre, i per 3 mesos de temperatures baixes (desembre,
gener i febrer), durant els quals, existeix risc de gelada.
Cal destacar l’existència de boires, en ocasions, de caràcter gebrador (fonamentalment
durant els mesos de desembre i gener), i coincidint amb situacions anticiclòniques.
Aquestes boires solen ser persistents i, en ocasions, de llarga durada. Durant aquests
períodes, les temperatures experimenten oscil·lacions molt lleugeres al llarg del dia.
D’altra banda, els microrelleus creats per les suaus conques del municipi aporten diferències
microclimàtiques que fan que els fondals i obagues tinguin una major exposició a les
gelades.
3.1.3. Geomorfologia i geologia
a)

Geomorfologia

Tal i com s’ha comentat, la part de la comarca on s’ubica Vallfogona de Balaguer forma
part de la Depressió Central, on predominen les formes amb pendents mínims i formes
planeres. Les alçades del terme oscil·len als voltants dels 222,0 m.
En tractar-se d’una zona agrícola de regadiu, històricament els pagesos han tendit al
replanament mecànic de les finques per a facilitar el rec per inundació.
b)

Geologia

El TM de Vallfogona de Balaguer en la seva major part està situat a la Depressió Central
de la Depressió Geològica de l’Ebre, formada per materials del Període Terciari (Eocè,
Oligocè). Aquests materials són de l’oligocè i pertanyen a la Formació Urgell. Part
d’aquests materials oligocens es troben recoberts per materials quaternaris d’origen fluviolacustre, la qual cosa determina una certa permeabilitat dels materials que afavoreix la
formació de llacunes endorreïques.
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La constitució litològica dels materials oligocens és, fonamentalment, de lutites ocres i
grogues, amb intercalacions de gresos feldespàtics, generalment amb geometria de
palecanals (Mata- Perelló, 1994).
3.1.4. Hidrologia i xarxa hidràulica
L’àmbit d’estudi pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre, a la subconca del Segre, amb la
qual es relaciona mitjançant una densa xarxa de canals, sèquies i clamors.
Si s’observa conjuntament amb els TM veïns, la configuració topogràfica del territori fa
de Vallfogona de Balaguer d’un lloc de pas d’aigües i desguàs cap al riu Segre. El
municipi recull les característiques pròpies de la plana: pendents molt febles en sentit EO lleugerament inclinats a NO, i predomini de les formes planeres.
Aquests cursos d’aigua o escorrenties naturals, que en èpoques passades podien
mostrar-se secs en superfície una part de l’any, actualment recullen aigües que
provenen dels drenatges i les aigües sobrants de les finques.
Quant a la xarxa hidràulica, cal destacar la construcció del Canal Principal d’Urgell (1863),
les sèquies principals i el canal Auxiliar d’Urgell (1932) que han permès irrigar amb les
aigües del Segre més de 70.000 ha que fins al segle XIX constituïen un secà rigorós. El
terme de Vallfogona de Balaguer es troba inclòs des del principi en l’àmbit de la zona
regable dels Canals d’Urgell. L’obra del Canal, amb els anys ha anat acompanyada de la
construcció d'una complexa xarxa de sèquies i drenatges que arriben a irrigar fins al nivell
més menut de parcel.lació. Molts dels turons i ondulacions que antigament formaven part
del paisatge han esdevingut camps de conreu i les lleres naturals han estat modificades,
sovint soterrades.
De la complexa xarxa dels Canals d’Urgell, pel terme de Vallfogona de Balaguer
concretament hi transcorre en sentit E-O la Segla Primera Principal dels Canals d'Urgell
que aporta l’aigua a la xarxa de distribució per al rec de les finques d’aquest sector nord
del municipi. La pròpia Segla Segona Principal del Canal d’Urgell objecte d’aquest estudi
i també de sentit est oest E-O. També hi transcorre el Canal Auxiliar del Canal d’Urgell
que comença al Partidor del Riu Segre a l’alçària de Gerb i va de nord a sud N-S i en
arribar a La Ràpita es dirigeix en sentit oest est O-E, aquestes aigües van en sentit
contrari que les de les Segles i de l’escorrentia del subsòls i pendents dels terrenys. La
Segla Segona Principal del Canal d’Urgell en alguns indrets es creua amb el Reguer dit
de Vallfogona que fa cap al municipi de Térmens, els sentit de les aigües és el mateix
però els pendents diferents del de la Segla, sempre la Segla creua per damunt del
Reguer.
Cal dir que a més en aquest indret prop de la Segla Segona, el sistema hídric local es
completa finalment amb els pantans reguladors i les basses, que s’han construït per a
facilitar i millorar la regulació de les disponibilitats i rotacions dels torns de rec agrícola.
3.1.5. Hidrogeologia
Segons la zonació d'Àrees Hidrogeològiques de Catalunya del Servei Geològic de
Catalunya [1992], ens situem en la unitat hidrogeològica número 206 (plànol 5),
corresponent a l'Àrea de l'oligocè detrític de Lleida i dins la conca hidrogràfica del Segre.
Aquesta àrea es circumscriu en el sector hidrogeològic segon, és a dir, en les
anomenades àrees centrals enclavades entre l’anticlinal de Sanaüja i els dipòsits
lacustres.
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3.2. Medi
biològic 3.2.1.
Vegetació
3.2.1.1. Context biogeogràfic
El caràcter sec i continental del clima, unit al predomini de tipus de sòls també molt
especials, semblants als que es troben en terres desèrtiques i estèpiques, fa que, dins la
regió biogeogràfica mediterrània, les planes de l'Ebre mitjà, on pertany en l'aspecte
fisiogràfic el terme de Vallfogona de Balaguer, tinguin una vegetació molt particular rica en
espècies nordafricanes. Com a la resta de les planes de l'Ebre, el substrat geològic conté
carbonat càlcic. En formar-se els sòls, sota el clima sec predominant, no sols no
desapareixen els carbonats, sinó que sovint també es mantenen els sulfats (guixos) i es
donen així fenòmens d’endorreïsme, dels quals l’exemple més remarcable seria l'antic
estany d’Ivars.
El clima mediterrani de tendència continental de la plana urgellenca (on pertany de fet el
municipi) provoca, a partir de les acaballes de la primavera i sobretot a l'estiu, una notable
evaporació que es tradueix en la formació de crostes salines sobre la superfície del sòl,
que en punts concrets no intervinguts, determina extremament les espècies de flora que
apareixen.
3.2.1.2. Vegetació potencial
Atenent les condicions de secada estival, però sense arribar a les condicions extremes
de la part baixa del Segre i el Cinca, l’àrea d’estudi correspondria al domini climàtic del
carrascar o alzinar continental (Quercetum rotundifoliae) tot i que probablement estaríem
en una zona de transició entre aquest i la màquia de garric i arçot (RhamnoCocciferetum).
El carrascar, bosc dens i ombrívol, però pobre, amb poques espècies arbustives i
herbàcies, si que hauria ocupat les bones terres profundes si l'home no l'hagués
destruït. D’altra banda, els indrets més assolellats i amb sòls més pobres estarien
ocupats per espècies més resistents a la secada com la màquia de garric (Quercus
coccifera) i arçot (Rhamnus lycioides), amb espècies associades com la savina comuna
(Juniperus phoenicea) i el càdec (Juniperus oxicedrus).
Alhora, en indrets específics, com a les ribes dels cursos d’aigua més importants s’hi
desenvoluparien espècies de vegetació de ribera, helofítica i halòfila.
3.2.1.3. Vegetació actual
Les successives transformacions i els canvis d’ús del sòl practicats per l’home al llarg
dels segles, que inclou la transformació en conreus, primer de secà i després en conreus
de reg, han configurat un paisatge vegetal molt diferent del potencial amb predomini de
terrenys de conreu (fruiters, farratges i cereals de rec) i amb marges subespontanis de
vegetació ruderal i arvense, que és el que es troba actualment al voltant de la segla
segona.
Així, actualment la vegetació natural queda relegada als marges dels conreus, a les
parcel·les no conreades, i les ribes dels ambients aigualosos com les clamors, els
desguassos.

14

Estudi d’Impacte i d’Integració Paisagístic de la segla segona principal del Canal d’Urgell
al seu pas pel terme municipal de Vallfogona de Balaguer

3.2.1.4. Arbres i arbredes monumentals i d'interès en sòl no urbanitzable
Segons informació de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat de la Generalitat de
Catalunya, a la zona d'estudi no s'hi troba cap arbre o arbreda monumental o d'interès
declarat per l'Ordre de 8 de febrer de 1990, no es declaren arbres i arbredes monumentals
i es dóna publicitat a l'inventari dels arbres i les arbredes d'interès comarcal i local en
aquest terme. No obstant, per la seva notorietat, antiguitat, valor o interès paisatgístic o
natural al TM de Vallfogona de Balaguer poden destacar-se algunes arbredes i exemplars
aïllats. Les arbredes més importants, no obstant estan constituïdes per masses arbrades
que no es veuran afectades per aquest fet, com ara les Banquetes de la Segona de la
Segla, element molt important que li dona la personalitat i distintiu de localització de la
Segla.
3.2.2. Fauna
3.2.2.1.
Introducció
En general, la fauna és la típica de les zones agrícoles de regadiu amb conreus de fruiters,
cereals de rec i farratges. Tanmateix, dins l’àmbit d’estudi existeix una sèrie de condicionants
i característiques que determinen la presència de les espècies així com l’estat de les
poblacions:
−

Conreus i marges. La parcel.lació al voltant de la Segla implica l’existència de marges
que aporten heterogeneïtat a l’ambient, refugis, alimentació i espai de cria per a moltes
espècies. La tendència de l’agricultura en els darrers anys ha estat l’eliminació dels
marges, el replanament i la concentració de parcel·les i l’aplicació intensiva de
productes químics. Tot plegat, ha anat en detriment del mosaic, del nombre i
d’espècies i llurs poblacions.

−

Arbres dispersos. L’existència d’arbres dispersos en els marges dels conreus, camins,
sèquies i edificacions rurals millora la presència d’espècies, especialment ocells, atès
que els ofereix lloc de nidificació, descans, alimentació i refugi. La tendència en els
darrers anys ha estat la eliminació d’aquests arbres repercutint negativament sobre les
poblacions.

−

Pantans, canals, clamors i sèquies. Els ambients aigualosos asseguren la presència
d'espècies d’amfibis i peixos, i també d'ocells aquàtics.

3.2.2.2. Mamífers
En l’àmbit d’estudi, s’han observat i es troben en abundància conills i llebres, i és fàcil
trobar rastres de mostela, teixó i guineu. Els fins ara caçadors citen l’existència prou
habitual de senglar, essent individus de pas. Pel que fa als micromamífers, s’observa,
sovint com a conseqüència d’atropellaments en camins, l’eriçó comú i rosegadors
diversos.
3.2.2.3. Ocells
Per les seves característiques, els ocells són el grup faunístic amb més mobilitat i àrees
de distribució més grans. D'altra banda, la diversa fenologia determina que moltes
espècies es puguin trobar de forma sedentària, estival, hivernant o de pas.
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3.2.2.4. Herpetofauna
Els rèptils són prou presents en aquesta zona, constatada la seva presència i tal com es
posa de relleu a la quadrícula corresponent a l'àrea d'estudi segons l'Atlas del amfibis i
rè ptils de Catalunya i Andorra que recull de manera exhaustiva la presència d'aquests
organismes.
Els amfibis són un grup faunístic íntimament lligat a medis aquàtics o zones amb
proximitat d’aigua. Per això, hi trobem vàries espècies que van lligades a zones de
conreu, construccions agrícoles i sèquies, recs i canonades, elements que formen part
del paisatge del municipi.
3.2.3. Paisatge i qualitat visual
El paisatge de l’àmbit d’estudi es caracteritza per la seva planura i vocació agrícola, i
més en concret, pel tipus de conreus, parcel.lació, xarxa viària i infrastructures
hidràuliques característiques dels recs històrics de l’Urgell. En efecte, la transformació
important es va portar a terme a finals del segle XIX, amb la construcció dels Canals
d'Urgell. El canvi ha estat progressiu i ha anat lligat al treball que des de llavors han
realitzat els pagesos fins a l’actualitat: aplanament de finques, construcció de sèquies,
primer a cel obert i després canalitzades, clamors, dessecació de "patamolls". Així s'ha
arribat a la situació actual on a nivell de paisatge es poden destacar com a elements
característics:
•

Els conreus de regadiu típics: pomeres i pereres, panís, alfals, cereals de rec,..
que dominen la major part del paisatge i darrerament, plantacions de xops per a
aprofitament forestal.

•

La parcel .lació d'aquestes finques força gran, la majoria són d’1 a 2 ha. És
significatiu com l'orientació i la disposició d'aquestes en el territori respon a l'eix
d'inclinació aproximat S-N que permet equilibrar la recepció de radiació solar a
les dues bandes dels rencs de fruiters o altres conreus (evitant una radiació
excessiva a la cara S i insuficient a la banda N).

•

El territori s’organitza en una xarxa radial de camins, que partint del nucli,
comuniquen amb els pobles veïns i les principals partides. D’aquesta xarxa en
deriven els camins de finca i camins transversals. La xarxa de carreteres ha
modificat parcialment aquesta radialitat.

•

La xarxa de recs, sèquies i pantans, i en especial la banqueta de la Sèquia
Segona del Canal d’Urgell, que amb els seus plataners, el camí de servei i els
trams de canal sense revestir, aporten relleu i idiosincràsia al paisatge.

•

Edificacions rurals, bàsicament coberts i construccions relacionades amb
l’activitat agrícola: magatzems, coberts i granges de vegades acompanyades de
l’habitatge que han proliferat entre la dècada dels 70 i 90. En general, la
edificació més recent no ha vingut acompanyada per cap criteri d’integració
paisatgística.

En aquest paisatge d’elements característics i estructuradors, l’antropització ve
caracteritzada per:
• Ruralitat, l’activitat agrícola també influencia el paisatge urbà i encara més, el
periurbà: la vegetació dominant són conreus, la major part d’elements antròpics
(camins, cabanes, marges, desguassos,...) presents pel terme es vinculen a
l’activitat agrícola, la presència d’aigua, ... Per això, per garantir la qualitat del
paisatge cal mantenir els elements vertebradors del caràcter rural del terme en
aquest cas important la Segla Segona.
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• Elements naturalitzats, com la vegetació arbrada que separa les parcel·les i les
finques i les basses de rec. La vegetació del canal d’Urgell i de les basses
d’aigua ha estat un element introduït i naturalitzat per l’home en un ambient de
secà, que ha cobrat un alt valor ecològic i paisatgístic.
• Elements accessoris, indústries, magatzems, estacions de servei i grans vies de
comunicació, etc. introduïdes per l’home que disminueixen la qualitat visual del
paisatge en introduir elements aliens a l’estructura del territori que eliminen la
coberta vegetal, impermeabilitzen el territori visualment, i n’augmenten la fragilitat
visual. Per tant, per a mantenir la qualitat d’aquest paisatge, cal assignar els usos
residencials, industrials i viaris tenint en compte tècniques d’integració i
minimització de l’impacte visual, a tenir en compte al voltant de la Segla Segona.
En tot cas, la capacitat d’absorció d’impactes en aquesta zona és mitjana atesa la
fragilitat paisatgística d’un medi en el qual la presència d’elements de distorsió no es
massa alta.
3.3. Medi humà
En aquest apartat ens referirem a la implantació de la població, usos del sòl i activitats
econòmiques que es desenvolupen al municipi, i el seu patrimoni arqueològic,
arquitectònic, civil i altres.
•

Entre 1860 i 1900, en quaranta anys, els municipis petits de la zona augmenten
lentament, aquesta població augmenta fonamentalment a la construcció del Canal
d’Urgell i el ferrocarril que aporten creixement als municipis. Així, l’aprofitament de
l’aigua i la millora de les comunicacions permeten un augment de l’activitat econòmica.
Així les Segles són elements dinamitzadors de les poblacions com Vallfogona ja que
l’aigua és un recurs importanatíssim.

3.3.2. Usos del sòl
Tal i com s’ha comentat, en el context en què ens trobem predominen els usos agraris
en gairebé el 100% del sòl no urbanitzable del municipi. La transformació que al seu
moment va iniciar-se amb la posada en marxa del Canal d’Urgell ha suposat irrigar tot
aquest territori i amb el temps la conversió ha estat gairebé total.
El municipi es troba inclòs a la zona vulnerable per contaminació per nitrats segons el
Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables a la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries,
a) Caça i pesca
La caça en aquest territori és un recurs que ha anat perdent importància a mesura que
s’ha anat intensificant l’agricultura, s'han eliminat marges, s'ha culminat la transformació de
secà a reg, s'han canalitzat sèquies i desguassos, ...
La pesca en aquest indret es considera nul·la.
3.3.2. Comunicacions: xarxa viària, carrerades i vies verdes
Les característiques topogràfiques, la situació dels nuclis veïns i en l’entorn regional i el
procés històric de parcel.lació han configurat el sistema viari que determina el model de
comunicacions del municipi. Entre els elements d’aquesta xarxa es pot establir la
següent classificació en funció de les característiques i ús principal:
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a) Vies verdes: les banquetes
Les banquetes són els camins de servei que ressegueixen els traçats principals dels
Canals d’Urgell constituint un element singular del paisatge que ofereix una atractiva
panoràmica. Són propietat de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
(CGRCU) i històricament han estat formades per un camí a una o les dues bandes
externes flanquejat per una filera d’arbres -generalment plataners- que fan la funció de
sosteniment de la riba del caixer i han esdevingut atractius paisatgístics de primer ordre i
elements naturals essencials com a refugi per a la fauna i corredor biològic. En alguns
municipis, aquesta estructura de banqueta s’ha alterat per la canalització amb peces
prefabricades o projecció de formigó al caixer (gunita) practicada en alguns trams cosa que
li ha rebaixat el factor paisatgístic i el caràcter de via verda. Tradicionalment, en els trams
arbrats la CGRCU ha mantingut l’explotació forestal basada en tales periòdiques,
manteniment dels rebrots i plantació de nous peus. En altres punts, ja des de fa anys,
s’han practicat tales intensives sense reposició de rebrots.
3.3.3. Canals, segles i pantans
En l’apartat d’hidrologia (apartat 3.1.5) s’ha descrit el funcionament hidrològic d’aquest
territori profundament determinat per l’existència de la xarxa hidràulica que configuren els
canals d’Urgell i les seves sèquies principals, els desguassos generals i “reguers” que
recullen les aigües naturals que condueixen les conques del municipi i les aigües sobrants
dels recs, les clamors i al riu Segre.
En efecte, el conjunt d’infrastructures hidràuliques són importants en nombre i tipus: en
primer lloc, la Segona Sèquia del Canal d’Urgell que, travessa el TM en aproximadament
5,2 km.
Els pantans són infrastructures d’emmagatzematge d’aigua que han anat construint les
Col·lectivitats de regants i les propietats més grans per a una millor gestió de l’aigua.
Permeten l’acumulació d’aigua per uns dies, la possibilitat de regar simultàniament per
diferents llocs i eviten la incomoditat del reg nocturn.
3.3.4. Patrimoni arqueològic, arquitectònic i civil en sòl no urbanitzable
Fora del nucli urbà, cal esmentar La Segla com a element singular o característic del
patrimoni:
• Elements estructurals de suport a la Segona Segla del Canal d’Urgell. La
construcció del Canal necessàriament anava acompanyada d’una sèrie d’elements
destinats a la regulació i distribució de l’aigua que, en estat variable, han perdurat fins
als nostres dies. En un principi a partir de la segona meitat del s. XIX, un dels
materials utilitzats fou la pedra (ponts, salts, comportes, recobriments dels trams
previs als salts i comportes, pous de finca, etc. i fins i tot, alguns mòduls) i les
totxanes d’argila fonamentalment, per als mòduls de regulació.
En el tram de la Segla Segona Principal del canal d’Urgell al terme de Vallfogona de
Balaguer, té elements singulars arquitectònics d’enginyeria com és el pont del tres
ulls a sobre del Reguer de Vallfogona. Altres elements sigulars encara que no de
valor arquitectònic són les preses amb salt d’aigua afrofintant els canvis de nivell del
sól. També cal tenir en compte els ponts de pedra amb arc de mig punt i originals de
l’època al pas pel creuament del camí de Mollerussa i de Bellvís. Altres sigulars són
el creuament amb la carretera C-13 i a la via del ferrocarril com a més importants.
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4. Diagnosi i anàlisi ambiental del territori
4.1.1. Risc d’inundacions
La geomorfologia de l'àmbit d'estudi i la xarxa de sèquies de rec, constitueixen un factor
de prevenció implícit davant el risc d'avingudes o inundació que podria derivar-se d'un
episodi de precipitacions extrem i continuat ja que la manca de relleu ostensible evita
l'existència de torrents o barrancades i la concentració de les aigües i l’existència de les
clamors i sèquies fan la funció de drenatge. Per tant, pot parlar-se de laminació i per tant,
de repartiment de les aigües per tots els ramals hidràulics que normalment s'utilitzen per
al rec i desguàs de les finques. l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a partir de la
modelització hidràulica, ha identificat dues àrees de risc en la delimitació de zones
potencialment inundables i que afecten la Segla Segona i també El Reguer de
Vallfogona per a la redacció de l’INUNCAT. Des del punt de vista hidrològic, al TM
apareix una àrea mullada per un període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys, a la vora
mateix del Riu Segre i que no afecta en cap cas la Segla Segona.
Des d’un punt de vista geomorfològic, no es detecta cap àrea de cons de dejecció
elaborat per l’ACA, tal com reflecteix el plànol de cons de dejecció que té elaborat l’ACA.
4.1.2. Altres riscos
a)

Risc geològic

Segons l’estudi de camp i la consulta de les diferents fonts, no s’han identificat riscos
geològics apreciables que obliguin a determinar i descriure mesures correctores en
aquest sentit. Així, no hi ha perill de barrancades, fonamentalment per absència de
torrents, o moviments de massa, per l’absència de cons de dejecció, ni tampoc
fenòmens d’erosió deguts a arrossegament de partícules i materials, per l’absència de
pendents
b)

Risc d’incendis forestals

Segons l’anàlisi de risc que es va realitzar al Pla Especial d’Emergències per a incendis
forestals de Catalunya (INFOCAT) a l’any 2003, Vallfogona presenta un perill baix i una
vulnerabilitat baixa.
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5. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural
Criteris d'ordenació i mesures adoptades
1. Considerar la zona humida i franges de vegetació contigües (desguassos i canals) de
la Segla Segona com a corredor o connectors biològics.
2. Considerar i potenciar la zona d’interès natural i connector (àrees de marge i vora
amb vegetació subespontània) i paisatgístic i la seva funció ecològica de la Segla
Segona.
3. Evitar la fragmentació territorial i afavorir la permeabilitat evitant instal·lacions o
elements que representin barreres al pas de la fauna.
4. Permeabilitat biològica de la infraestructura i els tancaments.
La implantació de noves infraestructures lineals al territori (carreteres, ferrocarril, etc), o
la reforma de las ja existents, que suposin l’aparició d’una barrera física caldrà que tingui
en compte mesures correctores per assegurar la seva permeabilitat biològica. Aquestes
mesures contemplaran específicament solucions permeables quan travessin aquesta
xarxa hídrica d'interès natural. Es preveuran els passos suficients que garanteixin la
continuïtat i connectivitat a les persones, cavalls i bicicletes, per tal de facilitar la relació
peatonal entre el seu territori.
Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries o
superfícies ocupades pel parc de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació amb
les mateixes espècies de la zona, amb una densitat adequada, determinada pels serveis
municipals competents”.
Quant a les tanques restringeix molt el seu ús ja que condiciona la seva instal·lació a un
valor que han de reunir determinades condicions de permeabilitat si es fan prop de l’àrea
protegida, no obstant s’admet la instal·lació de tanques per a granges. Sempre amb
tanques calades de malla de simple torsió o arbustives.
Recomanacions i/o condicionants ambientals
1. Es tracta d’afavorir el manteniment dels marges o banquetes amb vegetació natural i
arbres.
2. Vetllar per la restauració i recondicionament dels espais degradats.

14

Estudi d’Impacte i d’Integració Paisagístic de la segla segona principal del Canal d’Urgell al
seu pas pel terme municipal de Vallfogona de Balaguer

6. Conclusions .Síntesi i avaluació global

Tenint en compte els condicionanats anteriors es produirà un impacte compatible segons
s'observin els criteris d'ordenació resultants de l’apartat de criteris d’ordenació de mesures a
adoptar ambientals i recomanacions previstes expressament i les corresponents normatives
sectorials.
Així es proposa que les mesures a tenir en compte enactuacions a la Segla Segona seran:
1. En el cas de la implantació de noves infraestructures lineals al territori (carreteres,
ferrocarril, etc), o la reforma de las ja existents, que suposin l’aparició d’una barrera
física caldrà que tingui en compte mesures correctores per assegurar la seva
permeabilitat biològica. Aquestes mesures contemplaran específicament solucions
permeables quan travessin aquesta xarxa hídrica d'interès natural. Es preveuran els
passos suficients que garanteixin la continuïtat i connectivitat a les persones, cavalls i
bicicletes, per tal de facilitar la relació peatonal entre el seu territori.
2. Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries o
superfícies ocupades pel parc de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació
amb les mateixes espècies de la zona, amb una densitat adequada, determinada pels
serveis municipals competents”.
3. Quant a les tanques restringeix molt el seu ús ja que condiciona la seva instal·lació a un
valor que han de reunir determinades condicions de permeabilitat si es fan prop de
l’àrea protegida, no obstant s’admet la instal·lació de tanques per a granges.
4. Es podran actuar sobre les infraestructures de funcionament de la mateixa segla que
siguin de millora i/o de manteniment.

A Vallfogona de Balaguer a setembre de 2018
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JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente por
JOSEP CASES ROCA
Fecha: 2018.10.02
18:09:05 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 10:39:24
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:09:28 +02'00'

LLOBERA
SERENTIL
L, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 10:51:51
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:09:57
+02'00'

signed by
LLOBERA Digitally
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICA cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 10:56:25
CIÓN)
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:10:24
+02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 10:58:13
+02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
JOSEP
CASE por
CASES ROCA
Fecha:
S
2018.10.02
18:10:49
ROCA +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:00:07
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:11:14 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:02:02
+02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
por JOSEP
ROCA
CASES CASES
Fecha:
ROCA 2018.10.02
18:11:41 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICACIÓ
N)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:03:55 +02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:12:07 +02'00'

Digitally signed by LLOBERA
LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
SERENTILL,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICACI cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:05:54
ÓN)
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:12:34 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:07:51
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado digitalmente
por JOSEP CASES ROCA
Fecha: 2018.10.02
18:13:02 +02'00'

Digitally signed by LLOBERA
LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICAC cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:09:51
IÓN)
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:13:35 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL
, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:12:13
+02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
por JOSEP
ROCA
CASES CASES
Fecha:
ROCA 2018.10.02
18:14:08 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICAC
IÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:14:25
+02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
por JOSEP
ROCA
CASES CASES
Fecha:
ROCA 2018.10.02
18:14:38 +02'00'

Digitally signed by LLOBERA
LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICAC cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:21:47
IÓN)
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:15:07 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:23:59
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:15:49 +02'00'

LLOBERA
SERENTIL
L, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:30:22
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:16:19 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:32:36
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente por
JOSEP CASES
ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:16:51 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:34:45
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:17:48 +02'00'

Digitally signed by
LLOBERA
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICA cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:47:45
CIÓN)
+02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
por JOSEP
ROCA
CASES CASES
Fecha:
ROCA 2018.10.02
18:18:20 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES, serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA, givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:50:05 +02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:18:58 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:52:27
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:19:31 +02'00'

LLOBERA
SERENTIL
L, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:56:02
+02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
por JOSEP
ROCA
CASES CASES
Fecha:
ROCA 2018.10.02
18:20:04 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 11:58:23
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:20:38 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:01:11
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:21:13 +02'00'

Digitally signed by
LLOBERA
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICA cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:03:30
CIÓN)
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:21:48 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICACIÓ
N)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:06:05 +02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:22:23
+02'00'

Digitally signed by
LLOBERA
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICA cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:08:29
CIÓN)
+02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
por JOSEP
ROCA
CASES CASES
Fecha:
ROCA 2018.10.02
18:23:00 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:11:07
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente por
JOSEP CASES
ROCA
Fecha: 2018.10.02
18:23:37 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:13:34
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:24:17
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado digitalmente
por JOSEP CASES ROCA
Fecha: 2018.10.02
18:24:58 +02'00'

LLOBERA
SERENTIL
L, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:16:10
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:25:37 +02'00'

signed by
LLOBERA Digitally
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICA cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:20:00
CIÓN)
+02'00'

LLOBERA
SERENTILL
, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:22:32
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:26:18 +02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado digitalmente
por JOSEP CASES ROCA
Fecha: 2018.10.02
18:26:59 +02'00'

Digitally signed by LLOBERA
LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
SERENTILL, DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
RAMON
givenName=RAMON,
SERENTILL,
(AUTENTICAC cn=LLOBERA
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:25:53
IÓN)
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:27:42 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:28:29
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente por
JOSEP CASES
ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:28:25 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL
, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:31:07
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:29:06 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICA
CIÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:33:57
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente por
JOSEP CASES
ROCA
Fecha: 2018.10.02
18:29:49 +02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICACIÓN
)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA, givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:36:44 +02'00'

JOSEP Firmado
digitalmente
JOSEP
CASE por
CASES ROCA
Fecha:
S
2018.10.02
18:30:37
ROCA +02'00'

Digitally signed by LLOBERA
LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
SERENTILL,
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
RAMON
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
(AUTENTICACIÓ cn=LLOBERA SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:39:42 +02'00'
N)

JOSEP
CASE
S
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:31:31
+02'00'

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTICACI
ÓN)

Digitally signed by LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON, cn=LLOBERA
SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:42:27 +02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:32:17
+02'00'

LLOBERA
SERENTILL
, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:45:11
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

LLOBERA
SERENTILL
, RAMON
Firmado
digitalmente (AUTENTIC
por JOSEP
ACIÓN)
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:33:05 +02'00'

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:54:20
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

LLOBERA
SERENTILL,
RAMON
(AUTENTIC
ACIÓN)

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:33:52 +02'00'

Digitally signed by
LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES,
serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA,
givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:51:28
+02'00'

JOSEP
CASES
ROCA

Firmado
digitalmente
por JOSEP
CASES ROCA
Fecha:
2018.10.02
18:34:55
+02'00'

LLOBERA
SERENTIL
L, RAMON
(AUTENTI
CACIÓN)

Digitally signed by LLOBERA SERENTILL,
RAMON (AUTENTICACIÓN)
DN: c=ES, serialNumber=40876217L,
sn=LLOBERA, givenName=RAMON,
cn=LLOBERA SERENTILL, RAMON
(AUTENTICACIÓN)
Date: 2018.10.03 12:57:26 +02'00'

