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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
1.1 Introducció
L’objecte del present document és la redacció del Document Ambiental Estratègic de la
Modificació Puntual Núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que comprèn els
articles VII.3.2.1 i VII.3.3.2 (POUM, d’ara en endavant) del terme municipal de Vilagrassa,
aprovat el 29/04/2010 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida (en endavant
CTUL), amb número d’expedient 2010 / 039365 / L i publicat al DOG 5655 el 22/06/2010.
L’ajuntament de Vilagrassa promou aquest DAE per avaluar les afeccions sobre el medi
que potencialment poden derivar-se de l’aprovació i el desplegament de la modificació
puntal, i així prevenir els impactes i definir i analitzar l’estratègia envers el
desenvolupament urbanístic sostenible del municipi en l’àmbit del pla.

1.2 Objectius de la proposta
La modificació puntual del POUM de Vilagrassa objecte del present document es localitza
en aquest mateix terme municipal.
En aquest s’ha detectat que la regulació d’usos i edificacions existents en Sòl no
Urbanitzable és molt més estricte que la disposició transitòria 15.3 del Text refós de la
Llei d’Urbanisme i que l’article 2.14.2 del Pla Territorial Parcial de Ponent. En concret els
articles VII.3.2.1 i VII.3.3.2 determinen la impossibilitat d’ampliació de les edificacions,
considerant que les implantacions actuals en sòl no urbanitzable tenen poca rellevància
en el terme municipal i que no tenen implicacions paisatgístiques significatives, es
proposa des de l’Ajuntament de Vilagrassa que es puguin autoritzar ampliacions en els
termes establerts a la Disposició Transitòria 15.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanismes
i al article 2.14.2 del Pla Territorial Parcial de Ponent. Aquesta proposta de modificació no
té cap repercussió econòmica a les finances municipals.
El present Document Ambiental Estratègic (DAE) té com a objecte l’estudi i anàlisi
d’aquest àmbit que comprèn una superfície d’unes 46 Ha aproximadament, ubicada als
espais coneguts com “Les Eres i Lo Pla” i amb aquesta modificació es preveu corregir i
resoldre i donar resposta a aquestes necessitats.
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Figura 1. Àmbit d’Actuació de la MP 4 del POUM de Vilagrassa
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Aquesta modificació es localitza en el terme municipal de Vilagrassa; d’aquesta manera
esdevé la sol·licitud del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per
l’emissió de l’informe ambiental estratègic per part de l’òrgan ambiental. Aquest informe
s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, d’acord amb les
directives europees, estatals i catalanes.

Fotografia 1. Vista de la Zona des de la N-II PK-504.

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)
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Fotografia 2. Vista de la Zona des de la N-II PK-503,7

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)

Fotografia 3. Vista de la Zona des de la N-II PK-503,5

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)

Pàgina 5 de 84

DAE Modificació Puntual 4 del POUM de Vilagrassa

Fotografia 4. Vista de la Zona des del lateral de la A-2 PK-503

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)

Fotografia 5. Vista de la Zona des de la C-148

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)
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Fotografia 6. Vista de la Zona des de la C-148, enllaç amb la C-53

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)

Fotografia 7. Vista de la Zona des de la C-148

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)
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Fotografia 8. Vista sud des del camí rural dels Plans

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)

Fotografia 9. Vista sud des del camí rural dels Plans

FONT: Fons propi ARUM (novembre 2020)
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1.3 Justificació i descripció de la proposta
Aquesta modificació núm. 4 del POUM es redacta per encàrrec de l’ajuntament de
Vilagrassa i tenint pressent els criteris establerts a les diferents reunions que s’han
mantingut amb el Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida, toca aspectes que afecten
bàsicament als ARTICLES VII.3.2.1 i VII.3.2.2 del redactat i la normativa vigent que
determinen la impossibilitat d’ampliació de les edificacions com es mostra a continuació:

SECCIÓ PRIMERA. REGULACIÓ D’USOS I EDIFICACIONS EXISTENTS EN SÒL NO
URBANITZABLE
Art. VII. 3.2
Edificacions existents en sòl no urbanitzable
1. Les edificacions actualment existents dins del sòl no urbanitzable amb més de cinquanta anys d’antiguitat
des de la data d’aprovació inicial del POUM, i les edificacions que estiguin legalitzades, sempre que no es
trobin fora d’ordenació, queden reconegudes com a realitats plena i legalment vàlides. Podran fer-se obres
d’adaptació, de millora i de modificació, sense canviar el perímetre envoltant del volum actualment construït.
Caldrà, en tot cas, que es compleixin les condicions higièniques establertes en els apartats corresponents a
l’edificació en el sòl urbà. Per a poder canviar d’ús caldrà que es sol·liciti la corresponent llicència i el nou ús
haurà de ser un dels admesos en el tipus de sòl no urbanitzable en el que es trobi l’edifici.
2. Les edificacions esmentades en l’apartat anterior, que es trobin en situació de volum disconforme respecte
al planejament vigent, s’hi podran autoritzar exclusivament obres de conservació i manteniment.
3. Les edificacions existents en sòl no urbanitzable que per raó de l’aprovació del planejament urbanístic,
quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament, tindran la
consideració de fora d’ordenació i serà d’aplicació l’article 102.2 i 102.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DL 1/2005), no podent-se autoritzar obres de consolidació, d'augment de volum o de modernització, però sí
les de reparacions que exigeixi la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de
les dites construccions i instal·lacions.
4. Les construccions ramaderes existents en la proximitat del sòl urbà o urbanitzable que incompleixin les
condicions de separació del sòl urbà, només podran mantenir la seva activitat amb la concessió de la
llicència municipal, en la que es fixaran les condicions de renovació i el termini de caducitat, d’acord amb
allò que estableix la secció quarta del títol III de la normativa del POUM.
Art. VII. 3.3
Règim dels usos i edificacions existents en el sòl no urbanitzable
1. Les edificacions i usos legalment implantades que s’ajustin als supòsits d’usos permesos en sòl no
urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se si es compleixen els requisits del present POUM-SNU a què
estiguin subjectes.
2. Les edificacions residencials legalment implantades que no s’ajustin als supòsits d’usos permesos per la
vigent llei d’urbanisme, i que per tant actualment no serien autoritzables, podran romandre sobre el territori
si es compleixen els requisits del present POUM a què estiguin subjectes. Aquestes edificacions hauran de
mantenir l‘ús autoritzat en el seu moment, podran realitzar obres d’ampliació, reforma i consolidació, sempre
que no s’hagin de refer en la seva totalitat llurs fonaments i parets mestres. Les ampliacions s’ajustaran a la
normativa d’aquest POUM.
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S’exclou també la possibilitat de posar-hi una piscina. S’exclou que puguin obtenir nous subministres de les
xarxes de serveis.
Les edificacions legalment implantades per a usos diferents que l’habitatge o dels propis de la naturalesa
agrària o ramadera que no s’ajustin al règim d’ús del sòl no urbanitzable que estableix la Llei d’Urbanisme,
poden romandre sobre el territori en tant es mantingui l’ús concret que va ser objecte d’autorització, si el
present POUM no ho impedeix. No es permetran ampliacions d’aquestes edificacions i usos. Els canvis d’ús
s’han d’ajustar a les determinacions de la Llei d’Urbanisme, llevat que es tracti de reprendre el mateix ús
concret que va ser objecte de l’autorització.
3. En el cas d’edificacions o usos existents implantats il·legalment, en els quals hagi prescrit l’acció de
reposició, s’haurà d’aplicar estrictament el règim de fora d’ordenació, d’acord amb l’article 102.7 del DL
1/2005. Si l’acció de reposició no ha prescrit, no pot autoritzar-se cap tipus d’obra ni d’ús i s’han d’aplicar les
mesures de protecció de la legalitat urbanística que preveu la Llei d’Urbanisme. Per les edificacions o usos
fora d’ordenació, s’executaran les actuacions necessàries que dicti l’Ajuntament de Vilagrassa per tal de
minimitzar els impactes que produeixin.
4. Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, l’Ajuntament de Vilagrassa adoptarà
mesures per al desmuntatge o enderroc de les construccions no catalogades destinades a activitats
subjectes a autorització ambiental quan aquestes cessin definitivament. S’entendrà que una activitat ha
cessat definitivament quan es produeix un període d’inactivitat superior a un any.

Considerant que les implantacions actuals en sòl no urbanitzable tenen poca rellevància
en el terme municipal i que no tenen implicacions paisatgístiques significatives, es
proposa que es puguin autoritzar ampliacions en els termes establerts a la Disposició
Transitòria 15.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanismes

i al article 2.14.2 del Pla

Territorial Parcial de Ponent. Aquesta proposta de modificació no té cap repercussió
econòmica a les finances municipals.
El text modificat que es proposa es el següent:

SECCIÓ PRIMERA. REGULACIÓ D’USOS I EDIFICACIONS EXISTENTS EN SÒL NO
URBANITZABLE
Art. VII. 3.2
Edificacions existents en sòl no urbanitzable
1. Les edificacions actualment existents dins del sòl no urbanitzable amb més de cinquanta anys d’antiguitat
des de la data d’aprovació inicial del POUM, i les edificacions que estiguin legalitzades, sempre que no es
trobin fora d’ordenació, queden reconegudes com a realitats plena i legalment vàlides. Podran fer-se obres
d’adaptació, de millora i de modificació. Les obres d’ampliació s’adequaran a la legislació urbanística i
territorial vigent. Caldrà, en tot cas, que es compleixin les condicions higièniques establertes en els apartats
corresponents a l’edificació en el sòl urbà. Per a poder canviar d’ús caldrà que es sol·liciti la corresponent
llicència i el nou ús haurà de ser un dels admesos en el tipus de sòl no urbanitzable en el que es trobi
l’edifici.
2. Les edificacions esmentades en l’apartat anterior, que es trobin en situació de volum disconforme respecte
al planejament vigent, s’hi podran autoritzar exclusivament obres de conservació i manteniment.
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3. Les edificacions existents en sòl no urbanitzable que per raó de l’aprovació del planejament urbanístic,
quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament, tindran la
consideració de fora d’ordenació i serà d’aplicació l’article 102.2 i 102.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DL 1/2005), no podent-se autoritzar obres de consolidació, d'augment de volum o de modernització, però sí
les de reparacions que exigeixi la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de
les dites construccions i instal·lacions.
4. Les construccions ramaderes existents en la proximitat del sòl urbà o urbanitzable que incompleixin les
condicions de separació del sòl urbà, només podran mantenir la seva activitat amb la concessió de la
llicència municipal, en la que es fixaran les condicions de renovació i el termini de caducitat, d’acord amb
allò que estableix la secció quarta del títol III de la normativa del POUM.
Art. VII. 3.3
Règim dels usos i edificacions existents en el sòl no urbanitzable
1. Les edificacions i usos legalment implantades que s’ajustin als supòsits d’usos permesos en sòl no
urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se si es compleixen els requisits del present POUM-SNU a què
estiguin subjectes.
2. Les edificacions residencials legalment implantades que no s’ajustin als supòsits d’usos permesos per la
vigent llei d’urbanisme, i que per tant actualment no serien autoritzables, podran romandre sobre el territori
si es compleixen els requisits del present POUM a què estiguin subjectes. Aquestes edificacions hauran de
mantenir l‘ús autoritzat en el seu moment, podran realitzar obres d’ampliació, reforma i consolidació, sempre
que no s’hagin de refer en la seva totalitat llurs fonaments i parets mestres. Les ampliacions s’ajustaran a la
normativa d’aquest POUM.
S’exclou també la possibilitat de posar-hi una piscina. S’exclou que puguin obtenir nous subministres de les
xarxes de serveis.
Les edificacions legalment implantades per a usos diferents que l’habitatge o dels propis de la naturalesa
agrària o ramadera que no s’ajustin al règim d’ús del sòl no urbanitzable que estableix la Llei d’Urbanisme,
poden romandre sobre el territori en tant es mantingui l’ús concret que va ser objecte d’autorització, si el
present POUM no ho impedeix. Les obres d’ampliació s’adequaran a la legislació urbanística i territorial
vigent. Els canvis d’ús s’han d’ajustar a les determinacions de la Llei d’Urbanisme, llevat que es tracti de
reprendre el mateix ús concret que va ser objecte de l’autorització.
3. En el cas d’edificacions o usos existents implantats il·legalment, en els quals hagi prescrit l’acció de
reposició, s’haurà d’aplicar estrictament el règim de fora d’ordenació, d’acord amb l’article 102.7 del DL
1/2005. Si l’acció de reposició no ha prescrit, no pot autoritzar-se cap tipus d’obra ni d’ús i s’han d’aplicar les
mesures de protecció de la legalitat urbanística que preveu la Llei d’Urbanisme. Per les edificacions o usos
fora d’ordenació, s’executaran les actuacions necessàries que dicti l’Ajuntament de Vilagrassa per tal de
minimitzar els impactes que produeixin.
4. Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, l’Ajuntament de Vilagrassa adoptarà
mesures per al desmuntatge o enderroc de les construccions no catalogades destinades a activitats
subjectes a autorització ambiental quan aquestes cessin definitivament. S’entendrà que una activitat ha
cessat definitivament quan es produeix un període d’inactivitat superior a un any.

1.4 Marc normatiu
En aquest context, i d’acord amb l’establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental (AA) (BOE núm. 296, 11.12.13), cal realitzar l’avaluació ambiental
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estratègica simplificada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal dels següents espais,
per analitzar els possibles efectes significatius del mateix sobre el medi ambient.
La present modificació pretén una reordenació dels usos del sòl de diferents equipaments
o serveis tècnics, amb l’ objectiu de configurar un nucli urbà més definit, millorar la vialitat
i alhora incrementar la superfície dels espais destinats a zona verda i a equipaments.
El marc legal aplicable a aquesta tramitació ve definit per:
Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació
dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009 pels articles 21
al 24 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa.
D’acord amb la disposició derogatòria de la Llei 21/2013, aquesta és d’aplicació com a
legislació bàsica a les comunitats autònomes transcorregut el termini d’un any des de la
seva entrada en vigor en cas que no s’hagi aprovat nous textos normatius adaptats a
aquesta llei, és a dir, és d’aplicació en el territori català a partir del 12 de desembre de
2014.
D’altra banda, l’avaluació ambiental estratègica s’integra en la tramitació del Pla parcial
seguint el procedint establert en la següent legislació.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics,
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
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L’apartat d) de l’art. 8 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes,
especifica que s’hauran de sotmetre a Avaluació Ambiental en funció de decisió prèvia els
plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha
estat objecte d’avaluació ambiental.
Tenint en compte el marc de la nova Llei 21/2013, es sol•licita d’inici de l’avaluació
ambiental estratègica simplificada d’acord al seu article 29, i per aquest motiu la
documentació del pla s’acompanya d’un Document ambiental estratègic.

1.4.1 Objectius i criteris generals del pla
El present DAE del terme municipal de Vilagrassa té com a objecte establir les mesures
que permetin desenvolupar amb criteris ambientalment sostenibles les ampliacions de les
naus ja existents a la zona d’estudi, les quals estan ubicades en sòl SNU sense protecció.
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2. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA
2.1 Objectius de protecció ambiental predeterminats
En aquest apartat es detallen els diferents objectius de protecció ambiental fixats en els
diferents àmbits, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic
que facin referència i siguin aplicables en l’àmbit d’estudi que es desenvolupa en el
present document.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Nivell comunitari:
o

VII Programa de medi ambient de la Unió Europea.

o

Estratègia europea de desenvolupament sostenible.

Nivell estatal:
o

Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible.

Nivell autonòmic:
o

Pacte Nacional per les Infraestructures.

OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Nivell internacional:
o

Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992).

o

Conveni de Rio sobre la diversitat biològica (1992).

Nivell comunitari:
o

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística (1995).

o

Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (2011) i Pla d’acció per a la
biodiversitat (2006).

o

Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i
flora silvestres.

o

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30/11/2009,
relativa a la conservació de les aus silvestres.
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Nivell estatal:
o

Estratègia espanyola per a la conservació i ús sostenible de la Diversitat Biològica
(1999).

o

Reial Decret 1997/1995 de 07/12/1995, pel que s’estableixen mesures per a
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals
i de la fauna i flora silvestres.

o

Llei 43/2003, de 21/11/2003, de forests.
o

Llei 10/2006, de 28 d’abril, per la que es modifica la llei 43/2003, de 21 de
novembre, de forests.

o

Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21
de novembre, de forests.

o

Reial Decret 1274/2011, de 16/09/2011, pel que s’aprova el Pla estratègic del
patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la llei 42/2007, de
13/12/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

o

Reial Decret 556/2011, de 20/04/2011, per al desenvolupament de l’Inventari
Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

o

Reial decret 630/2013, de 02/08/2013, pel que es regula el Catàleg espanyol
d’espècies exòtiques invasores.

Nivell autonòmic:
o

Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica.

o

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (2006).

o

Ordre de 5 de novembre de 1984, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.

o

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, incloent plans derivats com el Pla
d’Espais d’Interès Natural, l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari
d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.

o

Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres monumentals, d’interès
comarcal i local.

o

Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals i les ordres
que el despleguen.
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o

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals,
d'interès comarcal i d'interès local, estableixen el procediment per a la declaració
d'arbres i arbredes monumentals i les ordres que el despleguen.

o

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès
Natural i les modificacions posteriors.

o

Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya i les modificacions posteriors.

o

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

o

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

o

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals i les seves modificacions. .

o

Decret 172/2008, de 26 d’agost, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de
creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

o

Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació,
descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora
amenaçada de Catalunya.

Nivell territorial i supramunicipal:
o

Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida).

AIGUA
Nivell comunitari:
o

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de
2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües (Directiva Marc de l’Aigua, DMA) i les modificacions posteriors.

o

Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre
de 2008, relativa a les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la política
d’aigües

Nivell estatal:
o

Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Domini
Públic Hidràulic i les modificacions posteriors.
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o

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Aigües i les modificacions posteriors.

o

Reial Decret – Llei 4/2007, de 13 d’abril, per el que es modifica el text refós de la
Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

o

Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de
seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat
ambiental i les seves modificacions.

Nivell autonòmic:
o

Decret legislatiu 3/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria
d’aigües a Catalunya i les modificacions posteriors.

o

Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) i Pla de
Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 2003 (PSARI 2003).

o

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals
i d'ecoeficiència en els edificis.

MEDI AMBIENT ATMOSFÈRIC
Nivell comunitari:
o

Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental i les
modificacions posteriors.

o

Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més
neta a Europa i les modificacions posteriors.

Nivell estatal:
o

Llei 37/2003 de 17 de novembre, de Soroll i les modificacions posteriors.

o

Reial Decreto 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, des Soroll i les modificacions posteriors.

o

Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de
17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.

o

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera i
les modificacions posteriors.
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o

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.

o

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre de 2008, per el que s’aprova el
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

Nivell autonòmic:
o

Llei 22/1983 de 02 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric i les
modificacions posteriors.

o

Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació de mapes de vulnerabilitat i capacitat
del territori referits a la contaminació atmosfèrica.

o

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn i les modificacions posteriors.

o

Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn i les modificacions posteriors.

o

Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i les modificacions
posteriors.

o

Decret 245/2005, de 08 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a
l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.

o

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.

PRESERVACIÓ DE SÒLS
Nivell estatal:
o

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de sòl i rehabilitació urbana.
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RESIDUS
Nivell comunitari:
o

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i Consell del 19 de novembre de
2008.

Nivell estatal:
o

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Nivell autonòmic:
o

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i les seves
modificacions.

o

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i les seves modificacions.

o

Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica (Modificació
d’aspectes relacionats amb residus).

o

Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el
sector públic (Modificació d’aspectes relacionats amb residus).

o

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20).

o

Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020
(PINFRECAT20).

o

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
(Modificació d’aspectes relacionats amb residus).

CANVI CLIMÀTIC
Nivell internacional:
o

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

o

Protocol de Kyoto.

Nivell comunitari:
o

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I (2008-2012).
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o

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC II (2005-2010).

o

Acord del Paquet legislatiu Energia i Clima, del 6 d’abril de 2009, el Consell
Europeu, que conté les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les
energies renovables.

o

Objectius climàtics i energètics 2030.

o

Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 d’octubre de
2003 per la que s’estableix un règim pel comerç de drets d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle a la Comunitat y per la que es modifica la Directiva 96/61/CE
del Consell.

Nivell estatal:
o

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta, horitzó 2007-2012-2020
(EECCEL), aprovada pel Consell Nacional del Clima de 25 octubre de 2007 i el
Consell de Ministres de 2 de novembre de 2007.

o

Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regulen el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

o

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030

Nivell autonòmic:
o

Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020

o

Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC) Horitzó 2013-2020,
novembre 2012.

o

Informe de progrés a Catalunya del compliment dels objectius de Kyoto. Febrer
2020.

o

LIei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

o

DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

PAISATGE
Nivell comunitari:
o

Conveni europeu del paisatge.
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Nivell autonòmic:
o

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge.

o

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8
de juny, de protecció i gestió del paisatge.

MOBILITAT SOSTENIBLE
Nivell comunitari:
o

Llibre Blanc de la Comissió Europea COM (2001) 370 “La política europea de
transports al 2010”.

o

Reglament 1315/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de
2013, sobre les orientacions de la Unió per al desenvolupament de la Xarxa
Transeuropea de Transport, i per la que es deroga la Decisió nº 661/2010.

Nivell estatal:
o

Estratègia espanyola de mobilitat sostenible.

o

Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT).

Nivell autonòmic:
o

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

o

Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius nacionals de
mobilitat.

o

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada.

o

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya.

INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
Nivell estatal:
o

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions i les seves modificacions.

o

Reial decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat
electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.
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o

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que
estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les
emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions
radioelèctriques.

Nivell autonòmic:
o

Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de
telefonia mòbil

i

altres

instal·lacions

de

radiocomunicació

i

les

seves

modificacions.

2.2 Objectius ambientals específics
A continuació es detallen els objectius específics plantejats en la modificació esmentada,
tot tenint en compte els objectius de protecció predeterminats en l’àmbit internacional,
estatal, autonòmic o comarcal que estiguin relacionats amb l’àmbit d’actuació que el
present document ocupa.
A més a més, es defineixen els objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció
del pla, que ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. Es tenen
en compte els següents aspectes:
A- Model territorial i ocupació el sòl
B- Cicle de l’aigua
C- Qualitat de l’aire
D- Ambient atmosfèric
D- Gestió de materials i residus
E- Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural
F- Qualitat del paisatge
Els objectius ambientals definits a continuació corresponen amb els aspectes considerats
en els articles 3 i 9 del RD 1/2010, i alhora defineixen els criteris ambientals relacionats.
Aquests objectius es ponderen de forma jerarquitzada en funció de la seva importància
relativa.
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OBJECTIU GENERAL A. Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum del
sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model territorial globalment eficient.
OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i
infraestructures vinculades a aquests usos.
A.1.5 Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans
OBJECTIU ESPECÍFIC A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat
d’acollida del territori.
A-2.3 Evitar la fragmentació territorial, i, si és el cas, promoure actuacions
desfragmentadores.
A-2.5 Conjuminar l’assignació dels usos del sòl i l’edificació amb el manteniment i
la millora de la qualitat del paisatge i amb el manteniment dels signes d’identitat
del territori.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, bo
i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració orgànica.
A-4.1 Conservar i, si és el cas, recuperar l’estructura territorial, paisatgística i
funcional dels espais agroforestals.
A-4.4 Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió
ambientalment correcta.
A-4.5 Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics
A-4.6 Regulació acurada dels usos en el sòl no urbanitzable.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-5. Preservar els sòls rústecs d’interès i altres béns de valor.
A-5.1 Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció dels sòls d’interès
paisatgístic, històric, arqueològic, científic, ambiental o cultural que incloguin les
àrees ja protegides per plans de rang superior o en aplicació de legislacions
sectorials.

OBJECTIU GENERAL B. Cicle de l’aigua: comptabilitzar el planejament amb el cicle
natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial
globalment eficient.
OBJECTIU ESPECÍFIC B.1: Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes
importants

d’avingudes,

i

evitar

l’afectació

a

béns

i

persones.
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B-1.5 Evitar actuacions generadores d’erosió.
OBJECTIU ESPECÍFIC B.3: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
B-3.6 Adopció de sistemes estalviadors d’aigua.
B-3.7 Previsió, si és el cas, d’una ordenança d’estalvi d’aigua.
OBJECTIU ESPECÍFIC B.4: Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
B-4.3 Exigència de sistemes de depuració autònoms autoritzats per l’ACA quan no
sigui possible la connexió a la xarxa general.
B-4.5 En sòl no urbanitzable, definició de les condicions mínimes que hauran
d’establir les llicències d’edificació per a l’obtenció d’uns nivells de sanejament
adequats.

OBJECTIU GENERAL C. Qualitat de l’aire: Minimitzar els efectes del planejament sobre
la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, i, en general, reduir el màxim les immissions de
substàncies contaminants.
OBJECTIU ESPECÍFIC C.2.: Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir-ne
la contribució al canvi climàtic.
C-2.3 Condicions de configuració arquitectònica
C-2.5 Exigència en les noves edificacions, transformacions integrals i canvis d’ús
de sistemes mixtos de subministrament d’aigua calenta sanitària, amb utilització
de captadors solars i d’acumuladors, o d’altres energies renovables.
OBJECTIU ESPECÍFIC C.3.: Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants
C-3.1 Assignar els usos del sòl segons la capacitat del medi atmosfèric de
dispersar contaminants.
C-3.3 Regulació d’usos industrials: adequar a la zonificació els límits d’emissions
admissibles.

OBJECTIU GENERAL D. Ambient atmosfèric: prevenir i corregir la contaminació
acústica, lumínica i electromagnètica.
OBJECTIU ESPECÍFIC 1. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos
per la legislació.
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D-1.2 Adequar-se als mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal a què fa
referència la Llei 16/2002 i el DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, a les zones de sensibilitat
acústica que defineixen aquests mapes.
D-1.3 Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica
(infraestructures de transport, etc.) usos i activitats poc sensibles al soroll.
D-1.7 Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques.

OBJECTIU GENERAL E. Gestió de materials i residus: Fomentar el reciclatge i la
reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al
seu tractament i/o dipòsit.
Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en
general.
OBJECTIU ESPECÍFIC E.3: Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb
l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
E-3.4 Exigència als projectes relatius a llicències urbanístiques d’enderrocament,
excavació i/o construcció que continguin una avaluació dels volums i les
característiques dels residus originats pels enderrocs, les operacions de
destriament i de recollida selectiva projectades per als diversos tipus de residus
generats i les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran
en cas que no s’utilitzin o reciclin en l’obra mateixa.

OBJECTIU GENERAL F. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en
general: conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, i
promoure’n l’ús sostenible.
OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica
F-2.1. Dissenyar les àrees incloses en el sistema d’espais lliures, com a zona de
transició amb les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector.
F.2.6. Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de la xarxa
d’espais lliures.
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F.2.7. Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors
protegits o preservats i les finalitats perseguides pel planejament, transformin la
destinació o naturalesa dels sòls o bé lesionin o impedeixin la realització dels
valors i l’assoliment de les finalitats esmentades.
OBJECTIU ESPECÍFIC F.3: Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per
ecosistemes fràgils o escassos o altres d’interès general i per hàbitats d’espècies
amenaçades
F.3.3. Protegir els sòls agrícoles d’interès paisatgístic i els dedicats al conreu de
varietats locals.

OBJECTIU GENERAL G. Paisatge: Integrar el paisatge en tots els processos de
planejament territorial i urbanístic, i garantir-ne la qualitat.
OBJECTIU ESPECÍFIC G.1: Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit
afectat per l’ordenació i el seu entorn proper
G.1.1. Integrar paisatgísticament els nous sectors per assolir la no afectació de la
qualitat paisatgística de l’entorn, establint criteris d’integració paisatgística en
funció de les característiques de l’entorn, i tipologies arquitectòniques de la zona.
OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular
i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i
ambientals.
G-2.2 Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les condicions d’implantació,
les característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les
edificacions admissibles.
G-2.3 En sòl no urbanitzable, prèviament a la possible implantació de projectes
d’activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural,
elaboració de plans especials urbanístics o exigència d’estudis d’impacte
paisatgístic. Regulació de les condicions mínimes i dels continguts d’aquests
documents.
G-2.4 Exigència, en general, per a aquells projectes amb un impacte paisatgístic
significatiu susceptibles de ser autoritzats, d’incorporar mesures adequades de
restauració o de minimització com a condició per al possible atorgament de
llicència.
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2.3 Jerarquització d’objectius
Els objectius ambientals han de plantejar-se de forma jerarquitzada en funció del seu
grau d’importància relativa, amb la intenció de que aquells objectius que siguin prioritaris
o essencials es diferenciïn.
En aquest cas, per tal de jerarquitzar objectius, s’ha valorat l’objectiu en funció de dos
criteris:


Rellevància de l’objectiu: Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió,
tenint en compte la realitat física de l’àmbit territorial en el que s’emmarca el pla
objecte d’avaluació.



Aplicabilitat de l’objectiu: Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint
en compte l’abast i l’escala del pla, per a incidir sobre les causes i possibles
solucions de l’objectiu en qüestió.

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga una valoració en funció de si la seva
importància/incidència és alta (3), mitja (2) o baixa (1). A través de la suma de la valoració
feta sobre la rellevància i aplicabilitat de cada objectiu aconseguirem dur a terme la
jerarquització d’aquests. Nivells de jerarquització establerts:

NIVELL DE JERARQUITZACIÓ
Objectius prioritaris

6

Objectius rellevants

5

Objectius secundaris

De 1 a 4
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Objectiu

Rel

Apl.

Jerarquització ∑

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos
urbans i infraestructures vinculades a aquests usos.
OBJECTIU
ESPECÍFIC
A.1.5
Ordenar
acuradament les vores dels teixits urbans i els
espais periurbans

3

3

6

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la
capacitat d’acollida del territori.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-2.3 Evitar la
fragmentació territorial, i, si és el cas,
promoure actuacions desfragmentadores.

3

3

6

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2.5 Conjuminar
l’assignació dels usos del sòl i l’edificació amb
el manteniment i la millora de la qualitat del
paisatge i amb el manteniment dels signes
d’identitat del territori

3

3

6

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no
urbanitzat, bo i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració
orgànica.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.1 Conservar i, si
és el cas, recuperar l’estructura territorial,
paisatgística
i
funcional
dels
espais
agroforestals.

3

3

6

OBJECTIU
ESPECÍFIC
A-4.4
Protegir
estrictament els sòls agrícoles aptes per a una
gestió ambientalment correcta.

2

2

4

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.5 Protegir la funció
estructuradora dels sistemes hídrics

1

1

2

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.6 Regulació
acurada dels usos en el sòl no urbanitzable.

3

2

5

OBJECTIU ESPECÍFIC A-5. Preservar els sòls rústecs d’interès i altres béns
de valor.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-5.1 Delimitar en el
sòl no urbanitzable zones de protecció dels
sòls d’interès paisatgístic, històric, arqueològic,
científic, ambiental o cultural que incloguin les
àrees ja protegides per plans de rang superior
o en aplicació de legislacions sectorials.

3

2

5

OBJECTIU ESPECÍFIC B.1: Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar
períodes importants d’avingudes, i evitar l’afectació a béns i persones.
OBJECTIU
ESPECÍFIC
B-1.5
actuacions generadores d’erosió.

Evitar

3

2

5

OBJECTIU ESPECÍFIC B.3: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
OBJECTIU ESPECÍFIC B-3.6 Adopció de
sistemes estalviadors d’aigua.

2

2

4

OBJECTIU ESPECÍFIC B-3.7 Previsió, si és el
cas, d’una ordenança d’estalvi d’aigua.

2

2

4

OBJECTIU ESPECÍFIC B.4: Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
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Objectiu

Rel

Apl.

Jerarquització ∑

OBJECTIU ESPECÍFIC B-4.3 Exigència de
sistemes de depuració autònoms autoritzats pe
l’ACA quan no sigui possible la connexió a la
xarxa general.

2

1

3

OBJECTIU ESPECÍFIC B-4.5 En sòl no
urbanitzable, definició de les condicions
mínimes que hauran d’establir les llicències
d’edificació per a l’obtenció d’uns nivells de
sanejament adequats.

3

3

6

OBJECTIU ESPECÍFIC C.2.: Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i
reduir-ne la contribució al canvi climàtic.
OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.3 Condicions de
configuració arquitectònica

3

2

5

OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.5 Exigència en les
noves edificacions, transformacions integrals i
canvis d’ús de sistemes mixtos de
subministrament d’aigua calenta sanitària, amb
utilització de captadors solars i d’acumuladors,
o d’altres energies renovables.

2

2

4

OBJECTIU ESPECÍFIC C.3.: Prevenir i corregir les immissions i les fonts
contaminants
OBJECTIU ESPECÍFIC C-3.1 Assignar els
usos del sòl segons la capacitat del medi
atmosfèric de dispersar contaminants.

2

1

3

OBJECTIU ESPECÍFIC C-3.3 Regulació
d’usos industrials: adequar a la zonificació els
límits d’emissions admissibles.

1

1

2

OBJECTIU ESPECÍFIC D.1. Reduir la població exposada a nivells acústics no
permesos per la legislació.
OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.2 Adequar-se als
mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal
a què fa referència la Llei 16/2002 i el
DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos , a les zones de sensibilitat acústica
que defineixen aquests mapes.

1

2

3

OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.3 Localitzar al
voltant de les fonts importants de contaminació
acústica (infraestructures de transport, etc.)
usos i activitats poc sensibles al soroll

1

2

3

OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.7 Considerar
l’impacte acústic en les llicències urbanístiques

2

2

4

OBJECTIU ESPECÍFIC E.3: Ordenar el desenvolupament de l’activitat
constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials
utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
OBJECTIU ESPECÍFIC E-3.4 Exigència als
projectes relatius a llicències urbanístiques

3

2

5
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Objectiu

Rel

Apl.

Jerarquització ∑

d’enderrocament, excavació i/o construcció
que continguin una avaluació dels volums i les
característiques dels residus originats pels
enderrocs, les operacions de destriament i de
recollida selectiva projectades per als diversos
tipus de residus generats i les instal·lacions de
reciclatge i disposició del rebuig on es
gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin
en l’obra mateixa.
OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica
OBJECTIU ESPECÍFIC F-2.1. Dissenyar les
àrees incloses en el sistema d’espais lliures,
com a zona de transició amb les àrees
específiques d’interès natural, ecològic o
connector.

2

2

4

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2.6. Introduir el
concepte de connectivitat biològica en el
disseny de la xarxa d’espais lliures.

2

2

4

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2.7. Establir les
mesures necessàries per evitar usos que,
atenent els valors protegits o preservats i les
finalitats
perseguides
pel
planejament,
transformin la destinació o naturalesa dels sòls
o bé lesionin o impedeixin la realització dels
valors i l’assoliment de les finalitats
esmentades.

2

3

5

OBJECTIU ESPECÍFIC F.3: Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls
ocupats per ecosistemes fràgils o escassos o altres d’interès general i per
hàbitats d’espècies amenaçades
OBJECTIU ESPECÍFIC F.3.3. Protegir els sòls
agrícoles d’interès paisatgístic i els dedicats al
conreu de varietats locals.

3

2

5

OBJECTIU ESPECÍFIC G.1: Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en
l’àmbit afectat per l’ordenació i el seu entorn proper
OBJECTIU
ESPECÍFIC
G.1.1.
Integrar
paisatgísticament els nous sectors per assolir
la no afectació de la qualitat paisatgística de
l’entorn,
establint
criteris
d’integració
paisatgística en funció de les característiques
de l’entorn, i tipologies arquitectòniques de la
zona.

3

2

5

OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el
manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels
processos socials, econòmics i ambientals.
OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.2 Regulació
adequada en sòl no urbanitzable de les
condicions d’implantació, les característiques
tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i
de les edificacions admissibles.

3

3

6

OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.3 En sòl no
urbanitzable, prèviament a la possible

3

2

5
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Objectiu

Rel

Apl.

Jerarquització ∑

2

2

4

implantació de projectes d’activitats o
equipaments d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en el medi rural, elaboració de
plans especials urbanístics o exigència
d’estudis d’impacte paisatgístic. Regulació de
les condicions mínimes i dels continguts
d’aquests documents.
OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.4 Exigència, en
general, per a aquells projectes amb un
impacte paisatgístic significatiu susceptibles de
ser
autoritzats,
d’incorporar
mesures
adequades de restauració o de minimització
com a condició per al possible atorgament de
llicència.

2.3.1 Objectius prioritaris
OBJECTIUS PRIORITARIS
OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i
infraestructures vinculades a aquests usos.
OBJECTIU ESPECÍFIC A.1.5 Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais
periurbans
OBJECTIU ESPECÍFIC A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat
d’acollida del territori.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-2.3 Evitar la fragmentació territorial, i, si és el cas, promoure
actuacions desfragmentadores.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-2.5 Conjuminar l’assignació dels usos del sòl i l’edificació amb el
manteniment i la millora de la qualitat del paisatge i amb el manteniment dels signes
d’identitat del territori
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat,
bo i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració orgànica.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.1 Conservar i, si és el cas, recuperar l’estructura territorial,
paisatgística i funcional dels espais agroforestals.
OBJECTIU ESPECÍFIC B.4: Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
OBJECTIU ESPECÍFIC B-4.5 En sòl no urbanitzable, definició de les condicions mínimes
que hauran d’establir les llicències d’edificació per a l’obtenció d’uns nivells de sanejament
adequats.
OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment
regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials,
econòmics i ambientals.
OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.2 Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les condicions
d’implantació, les característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les
edificacions admissibles.
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2.3.2 Objectius rellevants
Objectius rellevants
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat,
bo i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració orgànica.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.6 Regulació acurada dels usos en el sòl no urbanitzable.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-5. Preservar els sòls rústecs d’interès i altres béns de valor.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-5.1 Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció dels sòls
d’interès paisatgístic, històric, arqueològic, científic, ambiental o cultural que incloguin les
àrees ja protegides per plans de rang superior o en aplicació de legislacions sectorials.
OBJECTIU ESPECÍFIC B.1: Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes
importants d’avingudes, i evitar l’afectació a béns i persones.
OBJECTIU ESPECÍFIC B-1.5 Evitar actuacions generadores d’erosió.
OBJECTIU ESPECÍFIC C.2.: Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduirne la contribució al canvi climàtic.
OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.3 Condicions de configuració arquitectònica
OBJECTIU ESPECÍFIC E.3: Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva
amb l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentarne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
OBJECTIU ESPECÍFIC E-3.4 Exigència als projectes relatius a llicències urbanístiques
d’enderrocament, excavació i/o construcció que continguin una avaluació dels volums i les
característiques dels residus originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de
recollida selectiva projectades per als diversos tipus de residus generats i les instal·lacions
de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin en
l’obra mateixa.
OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica
OBJECTIU ESPECÍFIC F.2.7. Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent
els valors protegits o preservats i les finalitats perseguides pel planejament, transformin la
destinació o naturalesa dels sòls o bé lesionin o impedeixin la realització dels valors i
l’assoliment de les finalitats esmentades.
OBJECTIU ESPECÍFIC F.3: Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per
ecosistemes fràgils o escassos o altres d’interès general i per hàbitats d’espècies
amenaçades
OBJECTIU ESPECÍFIC F.3.3. Protegir els sòls agrícoles d’interès paisatgístic i els dedicats
al conreu de varietats locals.
OBJECTIU ESPECÍFIC G.1: Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit
afectat per l’ordenació i el seu entorn proper
OBJECTIU ESPECÍFIC G.1.1. Integrar paisatgísticament els nous sectors per assolir la no
afectació de la qualitat paisatgística de l’entorn, establint criteris d’integració paisatgística en
funció de les característiques de l’entorn, i tipologies arquitectòniques de la zona.
OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment
regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials,
econòmics i ambientals.
OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.3 En sòl no urbanitzable, prèviament a la possible implantació
de projectes d’activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi
rural, elaboració de plans especials urbanístics o exigència d’estudis d’impacte paisatgístic.
Regulació de les condicions mínimes i dels continguts d’aquests documents.
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2.3.3 Objectius secundaris
Objectius secundaris
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat,
bo i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració orgànica.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.4 Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió
ambientalment correcta.
OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.5 Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics.
OBJECTIU ESPECÍFIC B.3: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
OBJECTIU ESPECÍFIC B-3.6 Adopció de sistemes estalviadors d’aigua.
OBJECTIU ESPECÍFIC B-3.7 Previsió, si és el cas, d’una ordenança d’estalvi d’aigua.
OBJECTIU ESPECÍFIC B.4: Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
OBJECTIU ESPECÍFIC B-4.3 Exigència de sistemes de depuració autònoms autoritzats pe
l’ACA quan no sigui possible la connexió a la xarxa general.
OBJECTIU ESPECÍFIC C.2.: Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduirne la contribució al canvi climàtic.
OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.5 Exigència en les noves edificacions, transformacions integrals
i canvis d’ús de sistemes mixtos de subministrament d’aigua calenta sanitària, amb utilització
de captadors solars i d’acumuladors, o d’altres energies renovables.
OBJECTIU ESPECÍFIC C.3.: Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants
OBJECTIU ESPECÍFIC C-3.1 Assignar els usos del sòl segons la capacitat del medi
atmosfèric de dispersar contaminants.
OBJECTIU ESPECÍFIC C-3.3 Regulació d’usos industrials: adequar a la zonificació els límits
d’emissions admissibles.
OBJECTIU ESPECÍFIC D.1. Reduir la població exposada a nivells acústics no
permesos per la legislació.
OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.2 Adequar-se als mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal
a què fa referència la Llei 16/2002 i el DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos , a les zones de sensibilitat acústica que defineixen
aquests mapes.
OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.3 Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació
acústica (infraestructures de transport, etc.) usos i activitats poc sensibles al soroll
OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.7 Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques
OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica
OBJECTIU ESPECÍFIC F-2.1. Dissenyar les àrees incloses en el sistema d’espais lliures,
com a zona de transició amb les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector.
OBJECTIU ESPECÍFIC F.2.6. Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny
de la xarxa d’espais lliures.
OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment
regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials,
econòmics i ambientals.
OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.4 Exigència, en general, per a aquells projectes amb un impacte
paisatgístic significatiu susceptibles de ser autoritzats, d’incorporar mesures adequades de
restauració o de minimització com a condició per al possible atorgament de llicència.
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3. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
3.1 Relació amb altres plans i programes
La planificació urbanística de l’àmbit d’estudi ha d’harmonitzar-se amb els diferents plans
i programes existents i futurs.

3.1.1 Instruments de planificació ambiental


Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA)

Aprovat pel Decret 328/1992, el 14 de desembre. Un instrument que crea una xarxa
d’espais naturals protegits amb l’objectiu de garantir la conservació de la biodiversitat i el
patrimoni natural.
L’Espai Natural Protegit d’Anglesola-Vilagrassa va ser incorporat al PEIN d’acord amb la
Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient, que determina que la inclusió d’un
espai a la xarxa Natura 2000 implica la seva integració al PEIN.
Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com a ZEPA el 2003; posteriorment va
ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de
setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006)
Així mateix, mitjançant el Pla especial se'n va fer la delimitació definitiva. Aquest Pla
complementa el règim normatiu bàsic de protecció establert pel PEIN amb
determinacions específiques per a aquest Espai.
L’altre espai més pròxim dins de la Xarxa Natura 2000 i també incorporat al PEIN
correspon als secans de Belianes i Preixana. L’afectació a aquest espai és nul·la.
Tot i això l’àmbit que comprèn la MP POUM subjecte d’estudi queda fora de l’abast
de la protecció del PEIN i Xarxa Natura 2000 de manera que l’afectació és totalment
nul·la.

3.1.2 Instruments de planificació territorial
L’àrea subjecte a estudi es troba dins de l’àmbit d’aplicació dels següents instruments de
planificació territorial.
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Pla Territorial General de Catalunya.

El Pla Territorial General de Catalunya, fou aprovat per la Llei 1/1995, el 16 de març, la
qual defineix sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la
funcionalitat territorial. Els objectius marcats per aquest Pla responen a:
• Potenciar el desenvolupament.
• Equilibrar el territori.
• Ordenar el creixement.
Aquest últim objectiu especifica, augmentar o assegurar la qualitat de vida preservant el
medi, assegurant serveis i equipaments.
A part dels espais protegits PEIN, ZEPA..., el Pla Territorial General de Catalunya dona
valors de protecció als espais agrícoles (sòls d’especial interès agrícola) i als espais
forestals (sòls d’especial interès forestal).
El PTG defineix espais de protecció segons els seus valors culturals, segons els elements
de patrimoni històric i artístic, i espais de protecció definits per les legislacions sectorials.
Els criteris o objectius del Pla són els següents:
• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.
• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables.
• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
• Moderar el consum del sòl.
• Afavorir la cohesió del territori i evitar la segregació de les àrees urbanes.
• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements.
• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.



Pla Territorial Parcial de les Terres de Lleida

El Pla Territorial General de Catalunya va establir sis àmbits funcionals per a la
formulació dels plans territorials parcials (PTP), modificats per la Llei 24/2001, de 31 de
desembre. En data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla
Territorial

Parcial

de

Ponent

(Terres

de

Lleida).
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Aquest estableix diverses estratègies, directrius i determinacions per a l’àmbit d’actuació
subjecte a aquest document, tal com es pot observar en la següent figura:
Figura 2: Classificació del sòl segons determina PTPP

Font: Pla Territorial Parcial de Comarques de Ponent.

Sistema d’assentaments urbans
El Pla Territorial de Ponent fixa per Vilagrassa un creixement denominat “potencial”,
entenent que es tracta d’una àrea que ha d’augmentar de manera equilibrada la seva
capacitat de creixement de població i activitat en relació a unes circumstàncies especials.
El PTPP preveu per a Vilagrassa un paper territorial com a nucli conurbat (amb Tàrrega i
Anglesola) amb polaritat i amb una estratègia de creixement potenciat. En aquest sentit,
el Pla estableix en la seva memòria que el creixement potenciat, com a límit dins el seu
horitzó temporal, la superfície de sòl a desenvolupar, és a dir, la del sòl urbanitzable més
la del sòl urbà pendent de desenvolupament, no ha d’excedir, en conjunt, el 100% de la
superfície del sòl consolidat a hores d’ara.
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Sistema d’espais oberts:
El PTPP determina com a sòl de valor natural i de connexió el sector nord i sud del terme,
agrupant l’espai del PEIN Anglesola-Vilagrassa, les zones inundables del riu d’Ondara,
una part del canal d’Urgell, i la zona dels tossals de Montcofre i les Tosses i la partida
dels Molars. També considera sòl de protecció territorial les zones inundables pel riu
d’Ondara, tot i que en la major part de la seva superfície coincideix amb el sòl de valor
natural i de connexió del nord del terme.
Figura 3. Classificació dels sistemes d’espais d’oberts.

Font: Pla territorial Parcial de les Terres de Ponent

L’espai objecte de la modificació puntual està classificat com a sòl de protecció
preventiva.
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Sistemes d’infraestructures i mobilitat
Es preveu el condicionament de la línia fèrria Lleida-Barcelona, que travessa el municipi
en direcció oest-est, alhora que preveu dues noves actuacions en la xarxa ferroviària, una
nova estació intermodal propera al nucli de Vilagrassa i una nova línia de ferrocarril que
uneix Lleida amb Girona, l’Eix Transversal Ferroviari, que discorre en gran part de
manera paral·lela a l’actual línia Lleida-Barcelona en el tram que transcorre pel terme
municipal de Vilagrassa, on, gairebé ja en el límit de terme amb Tàrrega, ambdues es
separen. També s’hi reflexa el condicionament de la carretera C-53, de Tàrrega a
Balaguer i el de la carretera que comunica Preixana amb la carretera de Tàrrega a Sant
Martí de Maldà.



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilagrassa

El POUM de Vilagrassa va ser aprovat 29/04/2010 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida , amb número d’expedient 2010 / 039365 / L i publicat al DOG
5655 el 22/06/2010.Segons el POUM, el sòl on es troba l’àmbit d’actuació es donen
diferents tipus de classificacions, que es presenten a continuació:
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Figura 4. Planejament actual del POUM de Vilagrassa, Qualificació del SNU.
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Figura 5. Planejament actual del POUM de Vilagrassa, Classificació del Sòl.
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Com podem observar a la Figura 4., l’àmbit d’estudi, delimitat en color vermell, està
qualificat com a SNU, i considerant que les implantacions actuals en sòl no urbanitzable
tenen poca rellevància en el terme municipal i que no tenen implicacions paisatgístiques
significatives, es proposa que es puguin autoritzar ampliacions en els termes establerts a
la Disposició Transitòria 15.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanismes i al article 2.14.2 del
Pla Territorial Parcial de Ponent. Aquesta proposta de modificació no té cap repercussió
econòmica a les finances municipals.

3.1.2 Plans territorials sectorials
L’ordenació del territori defineixi un marc de referència per l’actuació col·lectiva és per
això que la planificació urbanística ha d’integrar la planificació territorial a tots nivells i el
planejament sectorial amb incidència en el territori, sobretot en la planificació relativa al
cicle de l’aigua, a la producció i distribució d’energia i tractament dels residus, sigui per a
recollir les previsions de sòl necessàries al respecte o per esmenar, si s’escau, supòsits
de desenvolupament que no s’ajustin al marc ambiental definit per aquests plans.
Aquesta interrelació, s’ha de tenir en compte a l’hora de definir un model territorial.
En aquest sentit, la modificació ha d’harmonitzar-se amb els plans territorials i sectorials
existents ja que el contingut i les determinacions d’aquests poden afectar en cada cas
segons la naturalesa de la matèria a planificar. Per aquesta raó a continuació es recullen
altres plans sectorials a tenir en compte són els que es defineixen a continuació:


Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilagrassa, Abril 2010.



Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.



Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya (2016-2021)



Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 20132020 (PRECAT20).



Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).



Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026).



Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT).



Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT).



Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INFOCAT).



Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).
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Catàleg de paisatge aprovat definitivament a l’agost del 2008 i publicat el 2010



Pla d’espais d’interès Natural (1992, modificat per la Llei 12/2006)



Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes a la Conca de l’Ebre.
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4. CONTEXT TERRITORIAL I AMBIENTAL
4.1 Medi físic
4.1.1 Situació geogràfica i característiques generals
El municipi de Vilagrassa es troba situat al bell mig de la comarca de l’Urgell, a la plana
de Lleida, limitant a l’est i al nord amb Tàrrega, a l’oest amb Anglesola i al sud amb
Bellpuig, Preixana i Verdú, tots ells a la comarca de l’Urgell. La població, de 541 persones
el 2019 (s/ IDESCAT), es concentra tota en el nucli de Vilagrassa, situat al peu de la NIIa, en una superfície de terme de 19,87 km2 i una densitat de població de 27,2 hab/km2.
Figura 6. Situació del municipi de Vilagrassa

Font: Elaboració pròpia

El municipi presenta la morfologia típica de la plana de Lleida, combina espais amb
pendents gairebé nul·les, de zones planeres i ondulades, amb petits tossals que trenquen
el relleu. En termes generals, el terme es troba dividit en dues grans zones, la zona
situada al nord del nucli, extremadament planera i on s’hi desenvolupen usos agrícoles
tant de regadiu com de secà, i la zona sud, caracteritzada per lleus ondulacions i la
presència dels tossals que estableixen les majors cotes del municipi.
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Pel que fa a la disposició de les infraestructures de les vies de comunicació, el nucli de
Vilagrassa es situa a pocs metres de l’autovia A-2, de Lleida a Barcelona, l’antiga N-II,
que travessa el nucli per la zona sud, i la línia de ferrocarril Lleida-Manresa-Barcelona, tot
i que no disposa de parada o estació.
Aquesta proximitat a les infraestructures de transport i al nucli de Tàrrega, capital de la
comarca i un fort motor econòmic, han donat lloc a que Vilagrassa, un municipi
tradicionalment agrícola, hi vagin sorgint iniciatives de caràcter industrial que es vulguin
establir al municipi.

4.1.2 Clima
El terme municipal de Vilagrassa s’inscriu en un clima de tipus mediterrani continental. Si
classifiquem el clima de la zona segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, tot el terme
municipal es cataloga com a semiàrid. Així, el municipi es caracteritza per un clima amb
marcat dèficit hídric a l’estiu, precipitacions màximes a la primavera i tardor i estius molt
secs. A l’hivern són habituals les boires i les gelades i les precipitacions són escasses.
Les temperatures són extremes tan a l’hivern com a l’estiu. Les precipitacions oscil·len al
voltant dels 400 mm/ any. La temperatura mitjana està al voltant dels 14ºC mentre que la
mitjana de les temperatures màximes i mínimes estaria al voltant dels 20 i 9,5ºC
respectivament. El vent dominant a la zona, l’anomenat llebeig, que acostuma a portar
molta sorra i pols fina en suspensió, té una gran importància en la dinàmica i en
l’estructuració de les comunitats vegetals.
Presenta una velocitat mitjana de 3,8 m/s i la direcció dominant és la SO. La humitat
relativa mitjana és del 68% i la irradiació global mitjana diària de 16,7KJ/m2.
A continuació, es relacionen les dades generals per al període 2017-2019 de l’estació
meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) més pròxima, Tàrrega,
situada a uns 6 km lineals al nord-est. Això ens obliga a matisar les dades que, en tot
cas, ens dona una orientació:
Taula 1. Dades climàtiques a l’estació de Tàrrega 2017-2019.
2017

2018

2019

360,8 mm

551,8 mm

401,6 mm

Temperatura mitjana

14,7 ºC

14,5 ºC

14,6 ºC

Mitjana de les temperatures màximes

21,4 ºC

20,8 ºC

20,9 ºC

Mitjana de les temperatures mínimes

9,0 ºC

9,5 ºC

9,2 ºC

Temperatura màxima absoluta

38,6ºC

38,3ºC

42,0ºC

Precipitació acumulada

Pàgina 44 de 84

DAE Modificació Puntual 4 del POUM de Vilagrassa

Temperatura mínima absoluta
Humitat relativa mitjana
Velocitat mitjana del vent (a 10 m)

2017

2018

2019

(22/06/2017)

(04/08/2018)

(29/06/2019)

-7,2ºC
(18/01/2017)

-4,8ºC
(08/02/2018)

-5ºC
(11/01/2019)

65 %

71 %

65 %

2,8 m/s

2,8 m/s

2,9 m/s

W

W

W

17,3 MJ/m2

16,1 MJ/m2

17,1 MJ/m2

Direcció dominant (a 10 m)
Mitjana de la irradiació solar global diària

Font: SMC
Gràfic 1. Diagrama ombrotèrmic de les dades de l’estació de Tàrrega. Mitjana
anual dels anys 2017, 2018 i 2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SMC.

4.1.3 Hidrologia
La comarques de l’Urgell pertanyen a la Conca Hidrogràfica Mediterrània. 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.
La xarxa hidrològica i hidràulica es troba definida per dos grans vectors, el riu d’Ondara i
el canal d’Urgell.
a) Riu d’Ondara. Aquest riu, circula pel nord del nucli, entra al municipi pel sector est,
provinent de Tàrrega i circula en direcció nord-oest. L’Ondara es caracteritza per disposar
la major part de l’any de cabals molt minsos, arribant pràcticament a assecar-se en els
períodes de sequera estival.
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En èpoques passades podia mostrar-se sec en superfície una part de l’any, actualment
recull aigües que provenen dels drenatges i les aigües sobrants de les finques, de
manera que, tot i que a l’estiu disminueix molt el seu cabal, acostuma a mantenir el pas
d’un cert volum d’aigua.
b) Xarxa hidràulica. Uns seguit de sèquies i reguers solquen el municipi permetent
disposar de regs de suport per als conreus agrícoles. Cal destacar el canal d’Urgell, que
tot i tenir poca incidència en la zona, ja que la zona regable es situa en el marge dret del
canal, travessa el municipi en el sector sud-oest. Les sèquies i reguers també es
diferencien entre la zona nord i sud del municipi. Així, en la zona nord s’hi localitzen
sèquies de major capacitat i en alguns casos amb un empedrat. A la zona sud, les
sèquies són de menor capacitat i totes elles estan fetes de formigó, circulant per sobre la
superfície dels camps de conreu.
A banda del riu d’Ondara i el Canal d’Urgell, també esdevé d’elevada importància el
Barranc del Gossalet, també anomenat Lo Reguer, el qual circula per la banda sud del
terme, provinent del fondo del Ballesters, ja a la Segarra. Aquest barranc, considerat com
un curs fluvial per l’ACA, actualment actua com a sèquia de rec, estant gran part del seu
traçat canalitzat, especialment en el tram que transcorre pel terme municipal de
Vilagrassa, on tot el seu recorregut es troba canalitzat i soterrat.
EL Canal Segarra - Garrigues
El municipi de Vilagrassa es troba inclòs dins el sector afectat per la construcció del nou
Canal Segarra - Garrigues, permetent transformar els conreus de secà, especialment els
de la part sud del terme, a conreus de regadiu. Queda exclosa de la transformació a
regadiu de la zona nord afectada per l’espai PEIN i xarxa Natura 2000 AnglesolaVilagrassa.
A l’àmbit d’actuació no hi ha cap massa d’aigua significativa que pugui afectar el
correcte desenvolupament de futures ampliacions.

4.1.4 Geologia
A nivell morfològic, la geologia del lloc pertany a la depressió de l’Ebre. Aquesta
depressió és una conca terciària d’avantpaís reblerta per sediments paleocens, eocens,
oligocens, miocens i quaternaris. Els sediments més antics (paleocens i eocens) es
disposen al nord de la unitat paisatgística, mentre que els més recents (oligocens i
miocens) ocupen la posició central.
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Les unitats terciàries estan parcialment cobertes de manera irregular per dipòsits
quaternaris. Els materials d’edat oligocena són essencialment dipòsits de centre de
conca, amb un contingut elevat de fins (lutites i margues) on s’intercalen nivells de
calcàries i de gresos, localment potents. Els nivells calcaris són presents en els sectors
més orientals del tram on constitueixen relleus que donen lloc a superfícies estructurals.
Els dipòsits quaternaris són constituïts per graves i sorres de terrasses i graves i sorres
associades a ventalls al·luvials i dipòsits col·luvials.
Figura 7. Unitats geològiques presents en el terme municipal.

T.M. VILAGRASSA

Font: Mapa geològic 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

4.2 Medi biòtic
4.2.1 Flora
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, a on pertany en l’aspecte
fisiogràfic l’Urgell, tinguin una vegetació molt particular rica en espècies nord africanes.
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
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d’endorreisme, dels quals l’exemple més remarcable seria l’antic estany d’Ivars. El clima
mediterrani de tendència continental de la plana urgellenca 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.
La vegetació natural del territori és migrada i tret de les zones més costerudes del sud, la
resta del territori és dedicada als conreus. El domini potencial de la vegetació correspon
al carrascar continental (Quercetum rotundifoliae).
A les zones no cultivades sovintegen les bosquines secundàries, especialment les brolles
termòfiles de romaní (Rosmarino-Ericion) i la garriga (Quercetum cocciferae). Els
llistonars (Thero-Brachypodion) i els matollars de siscall i botja pudent (SalsoloPeganion)
també són presents, però ocupen superfícies petites.
A les proximitats dels rius d’Ondara, Corb i Cercavins s’hi fan retalls d’alguns
agrupaments de xops (Populus nigra) i freixes (Fraxinus angustifolia); al llit del riu
prosperen els canyissars (Phragmition australis), jonqueres (Molinio-Holoschoenion) i
canyars. Aproximadament el 95% de les terres presenten una bona o moderada aptitud
per als usos agrícoles, donades les escasses limitacions de pendents i de risc d’erosió.
Els conreus són de secà. Predominen els herbacis extensius (ordi), sovint amb males
herbes (Secalion cerealis), la vinya −concentrada a les proximitats de Verdú−, l’olivera i
els ametllers.
El possible creixement de boscos productius presenta limitacions relativament greus a la
unitat, però el regadiu matisa molt les condicions naturals. D’altra banda, les potencialitats
cinegètiques, tant de caça menor com de major, són baixes. Les edificacions estan
presents de forma generalitzada a tota la superfície de la unitat (granges, polígons
industrials, xarxa viària, xarxes elèctriques, etc.).

4.2.2 Fauna
La fauna bàsicament, està a cavall del biòtop urbà i el que correspon als conreus
herbacis extensius, que és el més comú.
Respecte la fauna cal esmentar l’abundància de l’avifauna d’ambients rurals, que troba
refugi i aliment en els camps de cereal de la comarca, on s’alternen de manera
harmoniosa amb els nuclis urbans.
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Pel que fa als mamífers, són habituals els conills i les llebres i altres com el porc senglar,
s’hi troben més a les zones boscoses del sud de la unitat, per la qual cosa són molt
estranys en l’àmbit territorial de la modificació.
Les àrees faunístiques (i també les florístiques) tenen molt a veure amb els espais
protegits:
Figura 8. Àrees d’Interès Faunístic i Florístic

-

Font: Hipermapa – Departament de Territori i Sostenibilitat de la GenCat.

- Conreus i marges. L’existència de conreus de secà a la major part del municipi, encara
que amb irrigacions puntuals i alguna zona regada, determina el tipus d’espècies. La
parcel·lació implica l’existència de marges i també existeixen petits horts que aporten
heterogeneïtat a l’ambient, refugis, alimentació i espai de cria per a moltes espècies. En
tot cas, algunes espècies que es poden trobar en aquests ambients són la sargantana
ibèrica (Podarcis hispanica), el llangardaix comú (Lacerta lepida), petits rosegadors com
el ratolí de camp (Apodernus sylvaticus), el talp comú (Microtus duodecimcostatus),
insectívors com l’eriçó comú (Erinaceus europaeus) i la mussaranya vulgar (Croccidura
russula), lagomorfs com la llebre comuna (Lepus europaeus) i el conill (Oryctolagus
cuniculus), la guineu (Vulpes vulpes) i diversos ocells com el xoriguer comú (Falco
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tinnunculus), el cruixidell (Emberiza calandra), la garsa (Pica pica), la perdiu (Alectoris
rufa), la merla (Turdus merula), l’abellerol (Merops apiaster).
- Zona urbana, torres i edificacions aïllades. En aquestes zones s’hi troba fauna típica
urbana, com el dragó comú (Tarentola mauritanica), petits rosegadors domèstics com el
ratolí domèstic (Mus musculus) o la rata comuna (Rattus norvegicus), ocells com l’òliba
(Tyto alba) sobretot en edificacions aïllades, el mussol comú (Athene noctua), l’oreneta
cuablanca (Delichon urbica) i l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el falciot (Apus apus),
l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el colom roquer (Columba livia), tórtora turca
(Streptopelia decaocto), pardal comú (Passer domesticus),...
- Riu d’Ondara, sèquies i reguers. Els ambients aigualosos asseguren la presència
d’espècies d’amfibis i d’ocells propis d’espais de ribera. S’hi pot trobar algun petit
rosegador com la rata d’aigua (Arvicola sapidus), amfibis com el gripau comú (Bufo bufo)
o la granota verda (Rana perezi), algun rèptil com la serp d’aigua (Natrix maura) i aus
com l’oreneta de ribera (Riparia riparia), la cuereta blanca (Motacilla alba), la cuereta
torrentera (Motacilla cinerea), la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el rossinyol bord (Cettia
cetti), el xot (Otusscops), la tórtora (Streptopelia turtur), la cuereta torrentera (Motacilla
cinedrea), la cuereta blanca (Motacilla alba).

4.2.3. Hàbitats d’Interès Comunitari
Aquest apartat recull aquelles àrees d’interès especials catalogats com a Hàbitats
d’Interès Comunitari a l’àrea d’influència, definits a l’annex I de la Directiva 97/62/CE, que
modifica la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre.
Dins el terme municipal es localitzen fins a dos comunitats vegetals diferents classificades
com a hàbitat d’interès comunitari (HIC) que ocupen un 1,21% de la superfície municipal.
Entre aquestes cal destacar la importància dels prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia), que són un HIC prioritari, situats en els tossals del sud del
terme.
A continuació, en la següent taula i en el mapa posterior, es mostren les característiques
del diferents hàbitats, com podem observar a la zona d’afectació no se’n troben:
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Taula 2. Àrees d’Interès Faunístic i Florístic
Codi

Nom

Prioritat

Superficie

%TM

6220

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (TheroBrachypodietalia)

Prioritari

18,9 Ha

0,96

9340

Alzinars i carrascars

No prioritari

4,84 Ha

0,25

-

23,74 Ha

1,21

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
Figura 9. Àrees d’Interès Faunístic i Florístic

Font: Hipermapa – Departament de Territori i Sostenibilitat de la GenCat.

4.2.3 Figures de protecció
4.2.3.1 Espais naturals i/o figures de protecció
En l’àmbit territorial hi ha dos espais d’interès natural, situats un al nord (AnglesolaVilagrassa), altre al sud (secans de Belianes-Preixana) sense perdre de vista el tercer,
situat al sud-est de la conurbació de Tàrrega, que s’anomena Granyena. Les actuacions
de la modificació no afecten aquests espais.
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Taula 3. Dades de la figura de protecció propera a la zona objecte d’estudi.
Nom de l’espai

ENP Secans de Belianes-Preixana

Codi

ES5130037

És ZEPA?

Si

És LIC?

Si

Tipus

Espai Natural Protegit

Superfície

6.521,12 ha

Localització

Se situa a cavall entre les comarques de l’Urgell i les Garrigues i Pla d’Urgell.
Pertany als següents municipis: Tàrrega, Vilagrassa, Preixana, Sant Martí de
Riucorb, Belianes, Arbeca, Vilanova de Bellpuig i Bellpuig.

Descripció

Dominància dels conreus agrícoles sobre una part minoritària de zones
arbrades. Predominen els conreus de cereal de secà encara que hi ha bona
representació de cultius arbrats.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.
Figura 10. Figures de protecció pròximes a l’àmbit d’estudi.

Anglesola/Vilagrassa

Secans de
Belianes/Preixana
Granyena

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.

El Catàleg de Forests d’utilitat pública de Catalunya (CUP) inclou els terrenys
forestals que han de ser conservats i millorats per llur influència hidrològico-forestal i el
seu valor públic, d’acord amb el que determina la Llei 6/1988, forestal de Catalunya. En
aquest cas, la zona objecte d’actuació no es troba dins de forests d’utilitat pública.
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4.2.3.2 Connectors biològics
El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei 1/1995, recull la
necessitat de completar el sistema d’espais naturals connectant-los entre si. Seguint
aquesta premissa, el PTP de les Terres de Ponent preveu que la planificació territorial ha
d’establir un model de xarxa ecològica funcional que garanteixi el manteniment de la
connectivitat ecològica per al conjunt del territori.
En el conjunt de les Comarques de les Terres de Ponent es distingeixen uns eixos
principals de connexió ecològica entre els espais d’interès natural protegits que són
l’espai natural protegit de Mas de Melons (ZEPA,PEIN) pel seu encaix entre noves vies
de comunicació (ronda sud de Lleida, a l’oest, i ronda ferroviària i ronda est entre Artesa
de Lleida i els Alamús, a l’est) que es plantegen sobre els límits de l’espai, incrementant
la pressió cap a aquest espai i comprometent la seva connectivitat ecològica amb altres
espais. L’espai natural protegit de Plans de la Unilla (ZEPA, PEIN), per l’aeroport de
Lleida a Alguaire i la nova autovia A-14 en el seu tram de Lleida a Alfarràs i l’espai natural
protegit de Secans del Segrià i Utxesa (ZEPA, PEIN), per la proximitat de la nova via de
Riba-roja d’Ebre – la Granja d’Escarp.
Referent a l’àmbit d’estudi es troba pròxim a l’espai ZEPA i ENP dels secans de Belianes
i Preixana, però sense cap tipus d’afectació sobre la superfície que ens ocupa.

4.2.4 Paisatge
Cal recordar en primer lloc, la gran importància del paisatge com a valor en ell mateix i
com a patrimoni de les generacions presents i futures.
La llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, va
ser una norma pionera que va posar al damunt de la taula la importància del paisatge.
Posteriorment, el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, va regular els catàlegs
de paisatge i els informes d’impacte i integració paisatgística.
A part dels catàlegs del paisatge, els Plans Territorials inclouen unes directrius de
paisatge, d’aplicació en tant i quant no estiguessin aprovats els corresponents catàlegs
de paisatge.
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La zona estudiada s’emmarca en l’àmbit del Catàleg de Paisatge de ponent. El Catàleg
va ser aprovat definitivament el 5 d'agost de 2008 (Edicte de 10 de setembre de 2008,
sobre una Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació
definitiva del Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida).
Catàleg del paisatge de Catalunya Unitat 111: Secans de Belianes i Ondara
Catàleg del Paisatge de Ponent Unitat 8: Secans de Belianes i Ondara

Font: Observatori del Paisatge de Catalunya

Territori conformat per un conjunt de valls amples, planes i tossals. Tot i que canvi
esdevingut amb pel pas del canal Segarra-Garrigues, els marges i les vores dels conreus
herbacis

caracteritzen un

escenari agrícola on

predominen les

línies rectes.

L’accessibilitat i la centralitat de Tàrrega, Vilagrassa i Anglesola els converteixen en els
nuclis més importants de la unitat.

Trets distintius
Comprèn un territori de relleus suaus formats, d’una banda, per valls amples de fons pla i,
de l’altra, per turons i altiplans d’alçades modestes. L’agricultura és la principal
protagonista del territori (aproximadament el 95% de les terres presenten una bona o
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moderada aptitud per a usos agrícoles, donades les escasses limitacions de pendents i
de risc d’erosió).
La parcel·lació, sobretot a la part central i occidental de la unitat, és molt característica i
ve determinada per la disposició dels materials dipositats pel rius d’Ondara i Corb en els
seus cons de dejecció. Aquí les parcel·les són allargassades i estretes, i es disposen en
sentit perpendicular a la direcció dels rius o branques d’aquests.
La construcció del Canal Segarra - Garrigues ha produït un procés de transformació
important.
El poblament és de tipologia rural, llevat de la ciutat de Tàrrega, de tipologia urbana i
principal nucli de la unitat.
Principals valors del Paisatge
El gran valor estètic de la unitat rau en la seva harmonia paisatgística. La manca de
trencaments visuals, d’impactes antròpics i de fenòmens naturals de gran contrast, dona
lloc a una imatge continuada de ruralitat, d’ocupació antròpica rural en equilibri amb un
medi natural, ric però sense elements espectaculars que condicionin la seva fesomia.
Tossals repartits per tot el territori que esdevenen referents visuals i defineixen el
paisatge dels Secans de Belianes i d’Ondara. Els més destacats són: de Fonta,
s’Estinclells, la Serra dels Molars, Montpeler, Montalbà, Tosses, Montcofre, Pericó, Mor i
de la Vila, i les zones d’interès per a la connectivitat del sisó situades a la meitat oest de
la unitat.
Objectius de qualitat paisatgística
Un paisatge rural caracteritzat pels conreus de secà tradicionals definits pels tossals, amb
edificacions aïllades (granges i polígons industrials) i infraestructures ordenades i ben
integrades que permetin la permeabilitat del territori i que afavoreixin les poblacions de
sisó. El procés de transformació de conreus de secà a regadiu afecta especialment
aquesta unitat, ja que és per on passa la línia de canvi d’un conreu a l’altre, en un
paisatge de secà caracteritzat per parcel·les longitudinals primes i allargassades que
aprofiten el rec del Corb. La preservació d’aquest paisatge agrari és important, perquè és
l’hàbitat idoni per a l’espècie estèpica del sisó. De la mateixa manera, és necessari evitar
la fragmentació d’aquest espai integrant paisatgísticament les infraestructures, granges i
polígons industrials que hi ha a la unitat.
Uns tossals protegits, ben conservats i amb qualitat paisatgística. Els Secans de Belianes
i d’Ondara presenta alguns tossals que doten d’identitat i condicionen l’organització del
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territori. Alguns dels tossals se situen al límit entre els terrenys de regadiu i els de secà i,
en canvi, altres com el de les Tosses, de Montcofre i del Pericó es destaquen al bell mig
del paisatge de secà. També n’hi ha d’urbans, com els tossals de Mor o de la Vila a
Tàrrega, que donen un perfil característic als nuclis.

4.3 Aspectes humans
4.3.1 Població
Vilagrassa presenta una població, a data 1 de gener de 2019, de 550 habitants. En el
gràfic adjunt es pot observar que ha sofert algunes oscil·lacions positives, en els darrers
20 anys, arribant a créixer en més d’un 15% de la seva població.
Gràfic 2. Evolució de la població del municipi de Vilagrassa.

Font: dades d’IDESCAT

La piràmide de població presenta un esquema habitual de les comarques de ponent, amb
un fort envelliment de la població i dificultats per tal de fixar la població jove en el territori.

Pàgina 56 de 84

DAE Modificació Puntual 4 del POUM de Vilagrassa

Gràfic 3. Població per franges d’edats del municipi de Vilagrassa.

Font: dades INE

4.3.2 Usos del sòl
El municipi presenta un ús del sòl clarament agrícola, atès que més de dues tercers parts
del terme estan ocupades per camps de conreu, ja siguin de secà o regadiu, com
herbacis o fruiters. Es pot considerar que la major part del nucli disposa de conreus de
secà, amb els usos agrícoles, el paisatge i les espècies que això comporta. Algunes
parcel·les properes al riu d’Ondara i les seves sèquies i al Canal d’Urgell disposen de
conreus típics de regadiu.
En el sòl no urbanitzable, l’ús agrícola predominant i les seves estructures associades
(magatzems, coberts, estacions de bombeig,...) s’alterna amb altres usos com ara unes
poques granges i algunes masies tradicionals, la majoria deshabitades.
També es poden trobar en el sòl rústic restes d’elements històrics, com un niu de
metralladores de la Guerra Civil o altres jaciments arqueològics.
Per una altra banda, pel terme municipal de Vilagrassa transcorren varis senders
excursionistes, entre ells el GR-3, Circular de Catalunya (Lleida-Lleida), el PR-C-64, La
Baronia de Bellpuig, i el recentment senyalitzat, Camí de Sant Jaume.
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En el sòl no urbanitzable, d’acord a l’art. 47.3 LU, el POUM realitza un inventari
d’edificacions del qual es deriva el Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació. Així, s’han inventariat les edificacions que restaran en sòl
no urbanitzable, especificant l’ús principal de cadascuna que poden ser els següents:

Taula 4. Cobertes del sòl.
%
Forestal

Construccions

Altres

Agrícola

Bosc dens (no ribera)

0,03

Bosc dens de ribera

0,01

Bosc clar (no de ribera)

0,64

Bosc clar de ribera

0,03

Matollars

5,60

Prats i herbassars

1,29

Plantacions de coníferes no autòctones

0,61

Improductius natural

0

Sòls nus forestals

0,12

Carreteres

2,18

Cementiris

0,01

Urbanitzat residencial compacte

3,47

Urbanitzat residencial lax

0,00

Zones esport i lleure

0,01

Zones industrials i comercials

2,97

Embassaments

0,04

Granges

0,05

Lleres naturals

0,06

Rius

0,02

Roquissars

3,37

Conreus abandonats - prats

0,10

Conreus herbacis (no arrossars)

67,93

Conreus llenyosos (no vinyes)

0,09

Font: Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 4a edició (2009).Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
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Figura 11. Cobertes del sòl.

Hipermapa – Departament de Territori i Sostenibilitat de la GenCat

4.3.3 Activitat econòmica
Vilagrassa tradicionalment ha estat un territori de caràcter agrícola. Tot i així, en els últims
anys, el nombre de persones que es dediquen al sector primari ha anat disminuint amb el
pas dels anys, desplaçant-se cap al sector serveis i indústria. Aquest últim cas ha estat
afavorit per l’aparició de noves empreses en el municipi.
Taula 5. Ocupació per grans sectors d’activitat. Població de 16 anys i més.
Agricultura

Indústria

Pers.

Pers.

%

%

Construcció

Serveis

Pers.

Pers.

%

Total
%

Pers.

2001

22

12,22

73

40,56

9

5,00

76

42,22

180

1996

26

15,03

69

39,88

10

5,78

68

39,31

173

1991

35

21,08

53

31,93

13

7,83

65

39,16

166

Font: IDESCAT
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Taula 6. Ocupats per branques d’activitat. Població de 16 anys i més.
1991

%

2001

%

Agricultura i ramaderia

35

21,08

22

12,22

Indústries extractives

0

1

0,56

Indústries manufactureres

50

30,12

70

38,89

Electricitat, gas i aigua

3

1,81

2

1,11

Construcció

13

7,83

9

5,00

Comerç i reparació

19

11,45

30

16,67

Hostaleria

18

10,84

9

5,00

Transport i comunicacions

8

4,82

10

5,56

Mediació financera

2

1,20

4

2,22

Immobiliària, lloguers i serveis empresarials

4

2,41

5

2,78

Administració pública, defensa i SS

2

1,20

5

2,78

Educació

9

5,42

7

3,89

Sanitat i serveis socials

1

0,60

4

2,22

Altres serveis

1

0,60

1

0,56

Personal domèstic

1

0,60

1

0,56

166

100

180

100

Total

Font: IDESCAT

Aquest canvi d’orientació en el perfil professional dels habitants de Vilagrassa ha
comportat la instal·lació d’un nombre considerable d’empreses industrials i de serveis en
relació al nombre d’habitants de la població.
Tot i la disminució del nombre de persones ocupades en els sectors agrícola i ramader, la
major part del terme encara es troba en actiu pel que fa a la superfície agrícola,
aproximadament un 54 % del terme municipal es troba destinada a conreus, tant de secà
com de regadiu.
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Taula 7. Superfícies municipals dels conreus Herbacis. Any 2019

Font: DARPA

Taula 8. Superfícies municipals dels conreus Llenyosos. Any 2019

Font: DARPA

Principalment, els conreus més utilitzats són els herbacis, amb una distribució bastant
equitativa entre els de secà i els de regadiu segons les dades publicades pel DARPA per
a l’any 2019, deixant els arbres fruiters com a conreus secundaris de suport.
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A la nostra zona d’actuació el conreu que primordialment hi trobem és el cerealista,
farratges, l’ametller i l’olivera.
Figura 12. Distribució de la superfície agrícola utilitzada. Cultius DUN 2019

Font: Hipermapa – Departament de Territori i Sostenibilitat de la GenCat

Pel que fa a la ramaderia, Vilagrassa no ha esta tradicionalment un municipi d’alta
concentració de granges, de manera que el nombre d’explotacions ha sofert nombroses
variacions al llarg dels anys.

Ha llaurades per tipus de conreu, 2009

Font: IDESCAT

Val a dir que les dades de distribució agrícola son prou antigues per denotar alguns dels
canvis apareguts en els últims anys en el municipi, amb la recuperació de la implantació
de les plantacions d’ametllers.
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Gràfic 2. Número d’explotacions ramaderes de Vilagrassa en funció de la
Tipologia. 2019

Font: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Registre-dexplotacions-ramaderes/7bpt-5azk
Taula 10. Registre d’explotacions ramaderes de Vilagrassa. 2019
Sistema
Espècie
Cap Engreix Cap Femelles Cap Mascles Caps Ous productiu
Èquids
0
10
10
Intensiu
Porcí
2
0
0
Intensiu
Porcí
600
0
0
Intensiu
Porcí
1,5
0
0
Intensiu
Boví
300
0
0
Intensiu
Porcí
1,28
0
0
Intensiu
Porcí
1,3
0
0
Intensiu
Porcí
1,11
0
0
Intensiu
Gallines i
pollastres
25
0
0
0 Intensiu
Guatlles
180,5
0
0
0 Intensiu
Cabrum
0
20
5
Mixte
Oví
0
500
13
Mixte
Gallines i
pollastres
40
0
0
0 Intensiu
Conills
5,4
800
105
Intensiu
Porcí
1,758
0
0
Intensiu
Font: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Registre-dexplotacions-ramaderes/7bpt-5azk
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4.3.4 Xarxa viaria
Vilagrassa es troba en una situació privilegiada pel que fa a les infraestructures de
transport, ja que l’autovia A-2, de Lleida a Barcelona, un dels majors eixos de transport
viaris de la demarcació de Ponent, transcorre per una part del terme municipal, establintne, de fet, el seu límit sud-oest, i establint una de les principals entrades al municipi. Val a
dir que l’autovia disposa de dues sortides a l’interior del nucli, una que permet accedir
directament a l’antiga N-IIa, la qual travessa el nucli de Vilagrassa. La segona connecta
l’autovia amb la carretera comarcal C-53, de Tàrrega a Balaguer.
La N-IIa s’erigeix com la segona carretera en importància del municipi, tant pel seu elevat
volum de trànsit com pel seu traçat, ja que travessa el nucli de Vilagrassa per la seva
banda sud. La major part del trànsit que suporta aquesta via ve determinat per que
aquesta via funciona com l’entrada oest al nucli de Tàrrega i per la gran quantitat
d’indústries situades als seus marges, entre els nuclis de Vilagrassa i Tàrrega.
És en aquesta carretera que es situen les parades d’autobusos interurbans, que
cobreixen les línies de Lleida - Barcelona, Tàrrega - Balaguer i Tàrrega – Mollerussa.
Per últim, la carretera de Tàrrega, que connecta Preixana amb la carretera LV-2021, de
Tàrrega a Sant Martí de Maldà, circula pel sector sud del terme, entre els tossals de
Montalbà i Montperler al nord i la serra dels Molars al sud.
En l' àmbit d’actuació les principals vies de comunicació que l’envolten son la N-II,
el lateral de la A-2 direcció Barcelona, la carretera C-138 i la C-53. Es desconeix si
existeix cap servitud de pas al respecte.

4.3.4.1 Xarxa viària rural
Fora de les carreteres i la xarxa viària bàsica, es pot establir una classificació de la xarxa
viària rural, formada per camins, en funció de l’ús principal, la intensitat de pas i les seves
característiques, generalment de terra, encara que darrerament es tendeix a asfaltar els
principals. Es pot diferenciar entre:
Xarxa Bàsica. Es refereix a aquella xarxa vial amb poblacions veïnes, amb les quals es
mantenen fluxos en funció de l’existència de les vies més ràpides i l’estat del ferm.
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S’estructura com una xarxa radial i d’ella n’arrenquen altres camins de menor amplada
que, en algun cas, connecten vials principals entre si. Formen part del domini públic i per
aquest motiu, el manteniment és a càrrec de l’ajuntament.
Xarxa secundària. No constitueix un enllaç preferent entre nuclis, però es refereix a
camins que reben una intensitat notable de trànsit agrícola, que comprèn turismes,
motocicletes, tractors i altres tipus de maquinària, que en alguns casos, comuniquen vials
de la xarxa bàsica. També formen part del domini públic i per això, també són arranjats a
càrrec de l’ajuntament.
Camins de servei. Camins que menen a finques o granges, i que arrenquen de les
xarxes anteriors. Solen ser camins de titularitat privada amb un dret de pas constituït
sobre ell en favor de tots els veïns, per la qual cosa també s’anomenen veïnals.

Pel terme de Vilagrassa hi transcorren dos senders excursionistes, el GR3, Circular de
Catalunya, i el PR164, Baronia de Bellpuig. El GR3 transcorre pel sector nord del
municipi, a la zona dels Esclapers, on ressegueix el Camí de Tornabous, amb origen a
Tàrrega. Per contra, el PR164 ressegueix el Camí de Montperler, de nord a sud, passant
pel Mas de l’Estadella.
Per una altra banda, també travessa el municipi per la seva part central, al nord del nucli,
la línia de ferrocarril de Lleida – Manresa - Barcelona, tot i que Vilagrassa no disposa de
parada o estació per a viatgers ni mercaderies.
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4.3.5 Contaminació acústica
D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret
176/2009, pel qual s’aprova el reglament de la llei, els ajuntaments han d’elaborar un
mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d’immissió a les zones urbanes, els
nuclis de població i, si s’escau, a les zones del medi natural, mitjançant l’establiment de
les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat.
El procés d’elaboració dels mapes de capacitat acústica inicia amb el reconeixement dels
emissors i els receptors del territori a partir dels quals es podran definir unes zones
homogènies des de la immissió de soroll. Amb la definició d’aquestes zones s’elaborarà
el mapa grafiant les zones de sensibilitat acústica amb els valors límit d’immissió que
corresponen a l’horari diürn.
La Llei 16/2002 i el Decret 176/2009 estableixen com a mínim les següents zones:


Zona de sensibilitat acústica alta(A): comprèn els sectors del territori que
requereixen una protecció alta contra el soroll.



Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció mitjana de soroll.



Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció elevada de nivell sonor.

Els valors límits d’immissió per a les zones descrites es presenten en la següent taula:
Taula 11. Valors límit d’immissió segons la zonificació acústica del territori

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

La taula següent recull les subzones en què es divideixen les tres primeres:
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Taula 12. Valors límit d’immissió segons els usos del sòl en les diferents
subzones

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mapa de capacitat acústica municipal:
L’Ajuntament, disposa d’un Mapa de Capacitat Acústica (MPC), elaborat pel DMAH.
Aquest mapa o cadastre sònic, classifica el nucli urbà en tres zones de sensibilitat
acústica: Alta (zones que demanen una protecció elevada contra el soroll), Moderada
(que admet una percepció mitjana del nivell sonor) i baixa (que admet una percepció
elevada del nivell de soroll). En funció de la zona es determinen uns valors d’immissió i
d’alarma.
Les principals fonts de soroll del nucli de Vilagrassa provenen del trànsit que circula per
les infraestructures de transport que rodegen el nucli, tant pel nord com per l’oest i el sud,
especialment pel que fa a la línia de ferrocarril i la N-IIa, les quals es troben annexes al
nucli urbà actual. Val a dir que aquestes fonts d’emissió de sorolls, provinents
d’infraestructures lineals, són d’origen difús i mòbil, per la qual cosa el seu tractament és
complex.
Al municipi no es té constància d’afectacions acústiques per l’activitat industrial. Tot i que
hi ha indústries molt properes al nucli urbà, no es genera una situació conflictiva entre
sectors a causa dels nivells sonors.
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Figura 14. Mapa de capacitat acústica de Vilagrassa.

Zona d’estudi

Font: Hipermapa – Departament de Territori i Sostenibilitat de la GenCat

El mapa de capacitat acústica municipal, hi ha un predomini de les zones de sensibilitat
acústica alta, que es corresponen bàsicament al sòl d’ús residencial (A4), també s’han
delimitat els equipaments més sensibles com els centres docents, sanitaris i assistencials
(A2).
Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin delimitats en el mapa de
capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan
habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en
contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó s’assimilaran a sòl d’ús residencial
(A4).
La zona de sensibilitat acústica moderada, on està inclosa l’ àrea d’estudi, està
representada per les àrees on coexisteixen l’ús residencial amb activitats
productives i/o amb carreteres i carrers de trànsit moderat, ambdós classificades
com a (B1); i amb activitats comercials, de restaurants i hotelers, o amb equipaments
esportius (B2).

4.3.6 Contaminació lumínica
Segons el Mapa aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya el 19 de desembre de 2007, s’estableixen les zones de protecció del medi
ambient

envers

la

contaminació

lluminosa

a

Catalunya.
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Aquest mapa contempla quatre zones: Zona E1. Protecció màxima, Zona E2. Protecció
alta, Zona E3. Protecció moderada, Zona E4. Protecció menor. L’àmbit d’estudi es
troba dins la Zona E2 de protecció alta.

Figura 15. Mapa de de Protecció envers la Contaminació Lumínica a Vilagrassa.

Zona d’estudi

Font: Hipermapa – Departament de Territori i Sostenibilitat de la GenCat

4.3.7 Qualitat de l’aire
Per valorar la qualitat de l’aire utilitzem l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es
calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, PST, O3 i PM10
mesurats en les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). El valor de l’ICQA el determina el
contaminant crític mitjà per a cada estació, contaminant que té el ICQA més baix. Quant
més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de forma que un ICQA=100 representaria
una atmosfera totalment neta dels contaminants esmentats i valors negatius indicarien
que alguna d’aquelles substàncies es troba en una concentració superior al límit admès.
La presència de contaminants atmosfèrics està associada al nivell d’activitat antròpica
(emissions industrials, vehicles, etc) i el grau d’assimilació i dispersió d’aquests.
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Al no disposar de mesures directes de la qualitat de l’aire de Vilagrassa s’analitzen les
dades d’una estació relativament propera i de característiques el més semblant possible,
l’estació de Juneda (Pla del Molí), a una distància lineal de 30 km.
Les dades d’aquesta estació durant el període 10/03/18 al 16/03/18 mostren una qualitat
globalment satisfactòria, amb un valor mitjà setmanal de 58.

Taula 13. Valors de qualitat atmosfèrica a Juneda en el període 10/03/18 a 16/03/18.

Resum
diari

10/3/18

11/3/18

12/3/18

13/3/18

14/3/18

15/3/18

16/3/18

Resum
mitjà
setmanal

ICQA
màxim

65

62

62

66

71

62

62

64

ICQA mitjà

64

60

60

63

65

58

59

61

ICQA
mínim

63

58

57

60

59

54

56

58

Estacions
amb
incidències

0

0

0

0

0

0

0

0

Estacions
amb dades

2

2

2

2

2

2

2

2

Font: Departament de territori i sostenibilitat

Taula 14. Nivells de qualitat de l’aire.

Font: Departament de territori i Sostenibilitat

La mitjana de l’ICQA s’ha mantingut en l’interval corresponent al nivell satisfactori amb
molt poques variacions al llarg del període. Queda clar doncs, que el nivell de qualitat de
l’aire és prou bo per al municipi de Vilagrassa. No obstant, es tracta només d’un fet
orientatiu i aproximat.
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Figura 16. Modelització del 36è màxim diari PM10 2019

Zona d’estudi

Font: Hipermapa – Departament de Territori i Sostenibilitat de la GenCat

4.3.8 Residus
La recollida d’escombraries de Vilagrassa, així com per la resta de l’Urgell, es duta a
terme pel Consorci per a la gestió de residus urbans de l’Urgell, amb seu al Consell
Comarcal. La fracció resta i la FORM domiciliaris es recullen a través d’una empresa
especialitzada, UrgellNet SA, i es transporten fins a l’abocador comarcal i la planta de
Compostatge situats al municipi de Tàrrega (Ctra. N-II, propera a Talladell), on es tracten
diàriament.
La recollida selectiva de la resta de residus municipals recuperables -vidre, paper i cartró,
envasos lleugers i objectes voluminosos- va a càrrec també del Consell Comarcal,
realitzant-la també UrgellNet SA.
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4.3.9 Patrimoni cultural, arqueològic, arquitectònic i civil en sòl no
urbanitzable.
L’Inventari del Patrimoni Cultural de Vilagrassa recull els diferents elements de valor
històric del municipi, on la gran majoria pertanyen a l’àmbit del patrimoni immoble, ja
siguin de caràcter religiós, com ermites i esglésies, com cases singulars.
Segons les dades de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i l’Inventari del
Patrimoni Arqueològic de Catalunya, ambdós del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, els elements catalogats són:


Església parroquial de Santa Maria. BCIN, publicació al BOE el 4 de gener de
1977. Església d’estil romànic del s. XIII.



Ermita de la Mare de Déu del Roser. D’estil gòtic tardà, data del s. XVI- XVIII.



Cal Botes. Casa del S. XVI, d’estil renaixentista.



Cal Giro. Casa del s. XVI-XVII, d’estil renaixentista-barroc.



Mas de l’Estadella (Romà, -218 / 476). Lloc d’habitació amb estructures
conservades.



El Mas (Des de Ferro-Ibèric a Romà, -650 / 476). Lloc d’habitació amb estructures
conservades.



Montalbà (Ferro-Ibèric, -650 / -50). Lloc d’habitació amb estructures conservades.



Plaça Major de Vilagrassa (Des de Medieval ? a Modern ? 400 / 1789). Lloc
d’enterrament, inhumació col·lectiu, necròpolis.



El Putxet (Ferro-Ibèric, -650 / -50). Lloc d’habitació amb estructures conservades,
poblat.



Tossal de les Forques (Des de Ferro-Ibèric a Romà, -650 / 476). Lloc d’habitació
sense estructures.



Vilagrassa. Casc urbà (Des de Romà Alt Imperi a Romà Baix Imperi, 14 / 476).
Lloc d’habitació amb estructures conservades, vil·la.

Val a dir que, a banda d’aquests elements catalogats pel Departament de Cultura i
l’Ajuntament de Vilagrassa, al llarg del terme municipal s’hi poden trobar altres elements
susceptibles d’algun tipus de protecció pel seu valor etnogràfic, com algunes fites de
terme o la sèquia empedrada.
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En aquest sentit, s’han localitzat tres fites de terme, una primera situada en el límit entre
Vilagrassa i Tàrrega, en el límit nord-est del terme, abans de l’autovia A-2, la segona en
la Carrerada de Bellpuig, en la zona del Coscollar i la tercera situada en el Camí
d’Anglesola a Preixana, aquesta última sense estar situada en el límit del terme. També
s’hi poden observar restes de búnquers de la Guerra Civil en la part sud-oest del terme.

4.4 Riscos ambientals
D’acord amb el que s’estableix a l’avaluació ambiental de les fases prèvies del POUM de
Vilagrassa, els probables riscos potencials d’aquest terme municipal són:


El flux de mercaderies perilloses per l’autovia A-2 és molt elevat, per la qual cosa
l’Ajuntament en el seu moment va redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per
transport de mercaderies perilloses, el TRANSCAT homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya el 27 de setembre de 2007, on s/ planificació actual
de Protecció Civil és un document per aquest municipi de rang recomanat.



Pel que fa al risc d’inundacions, la perillositat de la conca hidrològica s’estima
moderada i, per això, segons el Pla Especial d’Emergències per Inundacions a
Catalunya (INUNCAT), el municipi té només la recomanació de redactar el PAM
per inundacions.

Pel que fa la resta de riscos inventariats, el municipi de Vilagrassa no té obligatorietat de
redactar-ne cap. Tot i així i segons el document de l’“Estat de la planificació municipal:
àmbit territorial de Lleida” publicat pel Departament d’Interior des de la Direcció General
de la Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya actualitzat a data 4 de novembre de
2020, el municipi disposa dels següents plans homologats:
Taula 15. Estat de la planificació municipal de protecció civil a Vilagrassa
(revisió 04/11/20)

Font: Direcció General de la Protecció Civil
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Risc d’inundabilitat
El pas del riu d’Ondara, que circula en sentit sud-est – nord-oest per terrenys situats a la
part superior del nucli urbà, estableix un seguit de cotes d’inundació per a períodes de
retorn de 10, 50, 100 i 500 anys (establerts pels estudis de Confederación Hidrográfica
del Ebro), tot i que la major part de la superfície afectada per aquests períodes de retorn
es troba situada en el sector que delimiten l’A-2 i la línia de ferrocarril.
El nucli actual no es veu afectat per aquests períodes de retorn ni pel risc d’inundació
geomorfològic, que voreja el nucli urbà consolidat en el seu sector nord-oest.
Sí que existeix una àrea potencialment inundable per curs fluvial segons el Pla especial
d’Emergències per risc d’inundacions (INUNCAT) i la seva cartografia associada
disponible al mapa de Protecció Civil de Catalunya.
Figura 16. Zones inundables del riu d’Ondara i risc d’inundació geomorfològic
del terme de Vilagrassa.

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya.
Figura 17. Zones inundables del municipi de Vilagrassa. (Consulta del
desembre de 2020).
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Segons el mapa de l’estudi anterior, la probabilitat d’afectació per inundació seria
poc per a “Zona d’afectació potencialment inundable per curs fluvial” i poc
probable a la zona d’estudi i en qualsevol cas es centraria únicament a l’extrem
oest de la zona.

Risc per incendis forestals
El Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) estableix
que el municipi de Vilagrassa presenta un perill d’incendi moderat, per això ha de
disposar de Pla municipal de prevenció d’incendis forestals només de forma i manera
voluntària.
Pel que fa al valor qualitatiu municipal de vulnerabilitat per risc d’incendi a Vilagrassa
s’observa un valor de vulnerabilitat moderada d’acord amb l’Infocat.
Certament, el mapa de risc estàtic d’incendis forestals mostra un risc d’incendi baix a les
zones agrícoles, però que a les zones adjacents amb vegetació el risc es converteix en
moderat o alt, aquest és el cas per a l’àmbit de la modificació.
El municipi no pertany a l’ADF de la comarca de l’Urgell, integrada pels municipis
següents: Ciutadilla, Guimerà, Maldà, Nalec, Els Omells de Na Gaia, Vallbona de les
Monges, Sant Martí de Riucorb
Aquest risc no suposa un factor determinant pel no desenvolupament de la
modificació, ja que el risc d’incendi no afecta al municipi.

Risc Sísmic:
Per tal de determinar el nivell de risc, l’ICGC estableix les hipòtesis següents:


En primer lloc s’avalua la perillositat sísmica, en funció del màxim terratrèmol
detectat en cada zona concreta del país.



En segon lloc s’avalua el tipus de sòl, ja que els sòls durs tenen més possibilitats
de resistir un terratrèmol que els tous.



Com a resultat es determina un mapa de perillositat en funció de les probables
intensitats màximes, tenint en compte els primers substrats del sòl.
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Figura 18. Zones de risc sísmic a Catalunya

Font: SISMICAT

La intensitat sísmica a Vilagrassa és VI, i per tant el municipi no necessàriament hauria
de tenir el Pla d’Actuació Municipal d’acord amb el criteri de superació del llindar
d’intensitat.
Pel que fa a la zona de desenvolupament de la MP num.4 del POUM no s’hi aprecia
afectació d’aquest risc.

Riscos tecnològics, industrials i químics:
Totes les instal·lacions afectades pel RD 1254/99, de 16 de juliol, pel qual s’aproven les
mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin
substàncies perilloses, tenen l’obligació comú d’elaborar un Pla d’Emergència Interior en
el que es defineixin els mitjans i procediments d’actuació necessaris per prevenir els
accidents de qualsevol tipus i per limitar els seus efectes a l’interior de l’establiment.
Segons el mapa dels riscos químics d’indústries afectades per la Directiva SEVESO i que
es plasma al Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya PLASEQCAT del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Vilagrassa no compta amb cap
empresa inclosa al Pla, tampoc es troba en cap àrea ni d’alerta ni d’intervenció.
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Les futures llicències industrials del polígon, previsiblement tampoc tindran cap incidència
en aquests riscos, atesa la tipologia logística i de transport definida com principal en la
zonificació vigent.
De tota manera, en cas de presentar-se alguna sol·licitud en aquest aspecte, caldrà que
s’apliquin els protocols pertinents.

Risc geològic
L’àrea objecte d’actuació no presenta risc geològic, donat que és una zona consolidada,
sense grans pendents.
El mapa de risc geològic gravitatori potencial (Font: ICGC) s’ha elaborat en base a les
grans unitats geomorfològiques i a les grans unitats litològiques (determinades pels
mateixos autors en els mapes del mateix nom) s’estableixen quines combinacions entre
ambdues defineixen els condicionants necessaris per al desenvolupament potencial d’un
procés gravitatori o altre (caiguda de roques o petites esllavissaments). Es defineixen tres
categories:
・Risc potencial de caiguda de roques: Àrees que en la seva morfologia i amb noticia
històrica es veuen afectades de forma natural, per la caiguda individualitzada o en petites
agrupacions de pedres o blocs.
・Risc potencial de petits esllavissaments: Àrees que per la seva morfologia, litologia i
amb noticia històrica son propenses a la formació de petites esllavissades o ensulsiades.
・Sense risc.

L’àmbit territorial de la modificació es situa en una zona sense risc geològic
potencial, al tractar-se d’una morfologia totalment típica de la plana sense factors
que puguin condicionar esllavissades.

Pel que fa al potencial risc d’erosionabilitat, s’ha emprat el mapa del Sitxell que s’ha
elaborat en base a les grans unitats geomorfològiques i a les grans unitats litològiques.
Cal destacar que parlem d’erosionabilitat potencial ja que només té en compte els factors
geològics, però no els meteorològics ni els de coberta vegetal.
Es defineixen quatre categories:
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- Erosionabilitat potencial alta: Àrees amb fort pendents amb substrat geològic i/o
formacions superficials poc consistents.
- Erosionabilitat potencial mitja: Àrees amb pendent mig i amb un substrat geològic i/o
formacions superficial amb abundància de materials poc consistents.
- Erosionabilitat potencial baixa: Àrees que amb un pendent mig i fort presenten un
substrat geològic que localment es poc consistent.
- Erosionabilitat potencial inapreciable: Àrees que la seva litologia dominant fa que
aquestes siguin molt resistents a la erosió independentment del pendent del vessant.
També s’han inclòs en aquesta categoria zones que són d’acumulació neta de matèria.
La morfologia, els pendents i el tipus de sòl de l’àmbit de la modificació, fan
innecessària la realització dels estudis geològics pertinents per a determinar el
grau de perillositat geològica.

Altres riscos:
S’ha comprovat, d’acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya que a Vilagrassa
no s’hi observen els següents riscos: nuclear, transport ferroviari de mercaderies
perilloses, risc radiològic, derivat d’instal·lacions de gas i presència de gasoductes i
oleoductes i subestacions elèctriques.

Pla d’Assistència i Suport (PAS)1
La comarca de l’Urgell disposa d’un Pla d’Assistència i Suport (PAS), redactat el juliol de
2011. El PAS és un pla d’ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o després
d’una emergència. Aquest integra tots el municipis pertanyents a la comarca de l’Urgell i
estipula com es realitzarà l’ajut i el recolzament a aquests.
El Pla consisteix en una eina que permet al Consell Comarcal donar suport i assistència
tècnica a aquells municipis que ho necessitin, en matèria de Protecció Civil, com a
recolzament als seus plans municipals.

1

Pla d’Assistència i Suport de la comarca de l’Urgell (PAS). 2009. ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP.
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5. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES
Per la correcta identificació dels efectes ambientals potencialment impactant causats pel
desenvolupament de la Modificació Puntal 4 del POUM del municipi de Vilagrassa, s’ha
procedit a reconèixer de forma sistemàtica els aspectes ambientals, és a dir, aquelles
operacions o elements d’una acció o activitat relacionades amb el medi ambient o que
poden interactuar amb aquest.
Aquest apartat pretén avaluar de manera qualitativa la incidència que tindrà la modificació
sobre els principals vectors ambientals analitzats, que són el paisatge, energia i residus
Els efectes ambientals seran previsiblement escassos. A continuació els analitzarem
individualment:
-

VECTORS

EFECTES PREVISIBLES

AVALUACIÓ

POBLACIÓ

LES ACTUACIONS PERMETRAN CREAR LLOCS DE
FEINA DIRECTES I INDIRECTES

NO SIGNIFICATIU

SALUT PÚBLICA

NO SE'N PREVEU CAP EFECTE

NO SIGNIFICATIU

FLORA

LA MODIFICACIÓ NO AFECTA CAP MASSA
ARBÒRIA NI VEGETACIÓ

NO SIGNIFICATIU

FAUNA

LA MODIFICACIÓ NO AFECTA LA FAUNA

NO SIGNIFICATIU

BIODIVERSITAT

LA MODIFICACIÓ NO AFECTA LA BIODIVERSITAT

NO SIGNIFICATIU

LA MODIFICACIÓ NO AFECTA AL SÒL.

SÒL

AL DUR A TERME L’AMPLIACIÓ DE LES NAUS: HI
PODRIA HAVER PÈRDUA D’UNA SUPERFÍCIE
EQUIVALENT DE SÒL ANTIGAMENT AGRÍCOLA. ES
TRACTA D’UNA SUPERFÍCIE PETITA EN TERMES
ABSOLUTS PERÒ QUE AFECTA DE MANERA
IRREVERSIBLE A UN RECURS ESTRATÈGIC COM
ÉS EL SÒL AGRÍCOLA PRODUCTIU

COMPATIBLE

AIRE

ES PREVEU UN MOLT LLEUGER AUGMENT DE LA
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA
DERIVADA DE LA NOVA IMPLANTACIÓ EN EL
MOMENT QUE S’AMPLIÏN LES NAUS

AIGUA

ES PREVEU UN LLEUGER AUGMENT DE CONSUM
NO SIGNIFICATIU
D'AIGUA EN EL MOMENT QUE S’AMPLIÏN LES NAUS

COMPATIBLE
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VECTORS

EFECTES PREVISIBLES

AVALUACIÓ

FACTORS CLIMATICS

NO ES PREVEUEN CANVIS EN EL CLIMA NI
METEOROLOGIA LOCAL

NO SIGNIFICATIU

CANVI CLIMÀTIC

NO AFECTA

NO SIGNIFICATIU

PAISATGE

LES NOVES ACTUACIONS CAUSARAN UN CERT
IMPACTE EN EL PAISATGE, EN EL MOMENT QUE
S’AMPLIÏN LES NAUS

COMPATIBLE
POSITIU

PATRIMONI
CULTURAL

NO HI HA CAP AFECTACIÓ AL PATRIMONI
CULTURAL

NO SIGNIFICATIU

XARXA NATURA 2000

ELS ÀMBITS MÉS PROPERS SÓN ELS
CORRESPONENTS AL PEIN
ANGLESOLA/VILAGRASSA

NO SIGNIFICATIU

INUNDABILITAT

NO HI HA AFECTACIÓ DE RIUS I RIERES
PROPERES A EXCEPCIÓ D’UN PETIT ESPAI
POTENCIALMENT INUNDABLES PER MOTIUS
GEOMORFOLÒGICS

COMPATIBLE

RISC D'INCENDIS

LA ZONA NO PRESENTA RISC ELEVAT D'INCENDIS
NO SIGNIFICATIU
FORESTALS
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6. MESURES PROTECTORES I CORRECTORES
Respecte les mesures correctores per tal de pal·liar els efectes ambientals previsibles n’hi
ha algunes de caràcter preventiu i altres de minimització de l’impacte i/o integració de les
instal·lacions. En alguns casos, la irreversibilitat de l’impacte i la condició irrecuperable
del

medi,

es

contrapesa

amb

la

implantació

de

les

anomenades

mesures

compensatòries. Totes les mesures es descriuen en funció del factor ambiental o impacte
que es pretén corregir.
Protegir la flora, fauna i biodiversitat: No hi ha altra vegetació que la ruderal existent
en l’àmbit de les zones ja construïdes. No es preveuen en conseqüència, impactes sobre
la vegetació i la fauna, atès que la modificació no afecta espais forestals ni agrícoles
d’interès, ni tampoc espais naturals o hàbitats protegits. No s’afecten espais que
pertanyen a la Xarxa Natura 2000 ni cap corredor ecològic.
Millorar la qualitat paisatgística: Totes les ampliacions s’executaran utilitzant els
paràmetres d’integració paisatgística que determina el POUM del municipi de Vilagrassa.
Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua: Limitar la pavimentació per permetre la
permeabilitat al màxim Preveure la instal·lació de mecanismes d’estalvi d’aigua en els
sanitaris, i altres mesures de reducció. Preveure una xarxa de recollida de les aigües
plujanes en els edificis.
Millorar l’eficiència energètica i reduir la seva contribució al canvi Climàtic: Aplicar
mesures d’ecoeficència en els edificis segons el Decret 21/2006. Posar plaques solars
per a la generació d’aigua calenta sanitària.
Reduir la contaminació atmosfèrica, lluminosa i acústica: En el moment de dur a
terme les possibles ampliacions, durant les obres es garantirà un bon manteniment de
tots els vehicles implicats i certificar els controls de manteniment corresponents per tal de
reduir les emissions i sorolls. Les instal·lacions de climatització dels edificis s’ubicaran
integrats en els edificis i es garantirà que els sorolls no afecten a veïns.
S’utilitzaran els criteris d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn, segons la Llei 6/2001, com per exemple la utilització de làmpades de vapor
de sodi de baix consum, l’establiment d’un horari d’obertura i tancament dels llums i la
utilització de rellotges astronòmics amb reguladors de flux.
Realitzar una bona gestió ambiental: Es realitzarà una bona gestió de qualitat i medi
ambient que garantirà la bona gestió dels residus, estalvi d’aigua i energia, etc.
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7. ESTRUCTURA

GENERAL

DE

L’ORDENACIÓ

ADOPTADA.

DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
7.1 Descripció de les característiques de les alternatives considerades
La Modificació Puntual 4 del POUM de Villagrassa, toca aspectes que afecten
bàsicament als ARTICLES VII.3.2.1 i VII.3.2.2 del redactat i la normativa vigent que
determinen la impossibilitat d’ampliació de les edificacions i considerant que les
implantacions actuals en sòl no urbanitzable tenen poca rellevància en el terme municipal
i que no tenen implicacions paisatgístiques significatives, es proposa que es puguin
autoritzar ampliacions en els termes establerts a la Disposició Transitòria 15.3 del Text
Refós de la Llei d’Urbanismes i al article 2.14.2 del Pla Territorial Parcial de Ponent.
Aquesta proposta de modificació no té cap repercussió econòmica a les finances
municipals.
En aquest cas i al tractar-se d'un modificat d'articles contemplat a la normativa superior
vigent, no es contemplen alternatives.
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8. CONCLUSIONS
Es redacta el present document amb la finalitat de dur a terme la Modificació Puntual 4
del POUM del municipi de Vilagrassa, aquesta toca aspectes que afecten bàsicament als
ARTICLES VII.3.2.1 i VII.3.2.2 del redactat i la normativa vigent que determinen la
impossibilitat d’ampliació de les edificacions i considerant que les implantacions actuals
en sòl no urbanitzable tenen poca rellevància en el terme municipal i que no tenen
implicacions paisatgístiques significatives, es proposa que es puguin autoritzar
ampliacions en els termes establerts a la Disposició Transitòria 15.3 del Text Refós de la
Llei d’Urbanismes i a ‘article 2.14.2 del Pla Territorial Parcial de Ponent. Aquesta proposta
de modificació no té cap repercussió econòmica a les finances municipals.
Es planteja una relació d’objectius ambientals específics al pla que ens ocupa, tot
intentant donar resposta als diferents aspectes i elements ambientalment significatius
estudiats i valorats en l’àmbit d’estudi.
Els objectius específics determinats en el present document, de forma jerarquitzada, són:
- Evitar l’ocupació innecessària de sòl.
- Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori.
- Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat.
- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne la contribució al
canvi climàtic.
- Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i
harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
- Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir-ne la contribució al
canvi climàtic.
- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
- Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit afectat per l’ordenació i el
seu entorn proper.
- Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
- Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
- Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació.
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- Conservar i millorar la connectivitat biològica.
Al tractar-se d’una actuació que només implica, tal i com hem comentat amb anterioritat,
la modificació dels articulat adaptant-lo a la normativa de rang superior del TRLU, no
s’han considerat alternatives.
L’actuació que es proposa és de caràcter puntual i de necessitat; aquesta no modifica els
sistemes urbanístics d’espais lliures, ni suposen un increment del sostre edificable; no es
tracta tampoc de transformacions significatives. Sinó que per contra, respecta la valoració
de l’anàlisi ambiental recollit en aquest document, dins l’àmbit del sòl no urbanitzable.
D’aquesta modificació se’n derivaren uns efectes ambientals, amb un impacte més o
menys significatiu, és per això que el present document també recull una sèrie de
mesures protectores i/o pal·liatives per tal de compensar aquests possibles efectes en el
moment de l’ampliació d’aquestes edificacions existents.
Tenint en compte l’abast i magnitud de les modificacions i les mesures plantejades que es
proposen en el present document es conclou que la proposta s’adapta de forma
adequada al text refós de la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental i la Llei d’Avaluació
ambiental de plans i programes (Llei 6/2009).
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