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MEMÒRIA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
El text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallbona de les Monges, 
va ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 
9 de febrer de 2012, acordada la seva publicació el 21 de desembre de 2012 i publicat 
el 11 de febrer de 2013, DOGC 6312.  
 
Al llarg d’aquests 5 anys de gestió del POUM,  en el sòl urbà, s’han detectat algunes 
errades, necessitats d’equipaments o d’ampliació dels ja existents i altres qüestions, 
que ara es pretén esmenar. En el sòl no urbanitzable aquesta modificació recull 
principalment la presència de serveis tècnics en el territori, (antenes, foses sèptiques, 
estacions de bombeig ...) ja existents i no delimitades, o no delimitades 
adequadament. Finalment també es rectifica un error puntual de la documentació 
escrita. 
 
Aquesta primera modificació del POUM es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de 
Vallbona de les Monges seguin els criteris de reunions anteriors amb el Servei 
Territorial d’Urbanisme de Lleida i toca diversos aspectes que afecten a la 
documentació gràfica del sòl urbà de cada un dels tres nuclis de població del 
municipi i del seu entorn no urbanitzable. A la documentació escrita, s’afecta la 
pàgina 72 del Catàleg de Bens a Protegir.  
 
En el sòl urbà es comptabilitzen 3 modificacions a Montblanquet, 4 modificacions a 
Rocallaura i 7 modificacions a Vallbona de les Monges. Les modificacions 
vinculades al sòl no urbanitzable a l’entorn de cada nucli son 3 a Montblanquet, 5  
Rocallaura i 7 a Vallbona de les Monges 
 
Per tal d’exposar d’una forma ordenada les modificacions es segueixen els següents 
criteris: 

- Quan les modificacions es refereixen al sòl urbà les anomenem M1a i 
s’identifiquen pel número i la inicial del nucli a que es refereixen: M1a.1M, 
M1a.2M, M1a.1R, M1a.2R, M1a.1V, M1a.2V...... 

- Quan les modificacions tenen vinculació amb el sòl no urbanitzable  les 
anomenem M1b i s’identifiquen també pel número i la inicial del nucli a on 
donen servei: M1b.1M.... 

- Quan les modificacions es refereixen a la documentació escrita les anomenem 
M1c i s’identifiquen pel seu número: M1c.1D...   

 
La consulta d’avaluació ambiental d’aquesta Modificació 1, feta sobre el document 
de l’Avanç no qüestiona aquestes modificacions i aquest document completa 
l’inicialment redactat sense cap canvi significatiu. S’adjunta en annex aquesta 
consulta. 
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La exposició pública desprès de l’aprovació inicial del 14 de febrer de 2019 ha 
comportat la emissió de diversos informes per part dels organismes públics, la 
formulació de dues alꞏlegacions i la detecció d’alguna nova incoherència o error. A 
continuació es descriuen els seus requeriments o solꞏlicituds: 
 
 
1.1.- Informes dels organismes públics 
 
1.1a.- Direcció General del Patrimoni Cultural 
Informe favorable valorant favorablement les modificacions M1a.2M, 
M1a.2RM1a.6v i M1c.2D 
 
1.1b.- Agencia Catalana de l’Aigua 
S’informa desfavorablement la  modificació de la fitxa M1a.2V, consistent en 
incorporar una petita part del pati frontal a l’equipament existent. S’anula aquesta 
modificació i ja no forma part de l’aprovació provisional. 
S’informa desfavorablement la incorporació  a la fitxa M1b.1M, de l’antic camp de 
futbol com a EQ. S’elimina aquest sector de la fitxa que es queda només amb l’àmbit 
qualificat de ST. 
Es manté l’àmbit de la modificació M1b.6R, (qualificar de ST l’EDAR el sector del 
Balneari de Rocallaura) una vegada justificada la seva existència, si bé ajustant els 
seus límits d’acord amb l’àmbit del domini públic de la carretera i a l’extensió 
longitudinal real. S’informa favorablement amb el requeriment d’acompanyar a la 
documentació de la modificació una declaració responsable que s’adjunta en annex. 
Per altra banda es requereix el respecte de la zona de servitud en aquesta zona de la 
riera de Maldanell. 
 
1.1c.-Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
S’informa  desfavorablement la modificació M1c.2D, que afectava l’article 115 de 
les NNUU per què es considera que la normativa  es molt restrictiva i aquesta 
modificació encara amplia més les restriccions. S’anula aquesta modificació i ja no 
forma part de l’aprovació provisional. 
 
1.1d.- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Requeriment d’incorporar l’Estudi d’identificació de Riscos Geològics AP_064/2009 
i una síntesi de les descripcions, conclusions i recomanacions en l’àmbit de la 
Modificació. 
Estudi Hidrogeològic per determinar la idoneïtat del emplaçament per l’ampliació 
del cementiri.  
S’adjunta aquesta documentació com a annex a la aprovació provisional . 
 
1.1e.- Diputació de Lleida. Vies i Obres 
L’única observació es refereix a la modificació M1c.2D referida a la modificació de 
l’article 115 de les NNUU. Tal com s’ha dit a l’apartat 1.1c, aquesta modificació 
s’anula. 
 
1.1f.-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida 
La modificació no comporta efectes ambientals significatius 
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1.2.- Alꞏlegacions 
 
1.2a.- Alꞏlegació 1 
Es referix al Carrer Tallat 11 de Rocallaura i es presenta per la propietat amb NIF 
78099xxxx. Manifesta que en un projecte de reforma integral es va concedir llicència 
per fer en un reclau de la façana un porxo estructural de 4,00 m2, que el cadastre 
indica que hi ha un porxo de 2,70 m2 i que la realitat construïda es un paviment 
d’anivellació de 3,35 m2 dintre d’aquest reclau per tal de facilitar l’accés a 
l’habitatge i una marquesina lleugera i no estructural. 
Es comprova que els aspectes manifestats son certs i que aquest reclau de façana no 
recull en el planejament cap qualificació. L’alꞏlegació demana subsanar l’error i que 
es reculli aquesta ocupació del reclau de 3,35 m2 amb la qualificació EN0. 
S’accepta l’alꞏlegació i es crea la nova fitxa M1a.4R que recull amb la qualificació 
EN0 una superfície de 3,35 m2. 
 
1.2b.- Alꞏlegació 2 
Es refereix a la modificació que proposa la fitxa M1a.2M consistent en qualificar 
111m2 de la part posterior de la finca del carrer Major 16 de Montblanquet com a 
N0. Es presenta per la propietat amb NIF 34065XXXX i  47677XXXX que s’oposa a 
la modificació. 
El POUM de Vallbona de les Monges, preveu en les tres tipologies d’edificació 
residencial entre mitgeres,  (N, NE i EN) i en la de Industria Magatzem Agrícola, el 
pati no edificable sobre rasant en el interior d’una parcelꞏla. Aquesta regulació, 
juntament amb la de poder edificar únicament en planta baixa, es dona en parcelꞏles 
amb una profunditat important per tal de que l’edificació en alçada no precisi de 
celoberts interiors i en el nucli històric per tal de preservar les profunditats 
tradicionals. 
La modificació que afecta aquest pati posterior de la finca, no té cap incidència en el 
cos edificat de 45 m2 segons cadastre situat dintre de l’àmbit, a continuació del 
primer pis de l’habitatge. Aquest cos, respecte la façana posterior està soterrat. 
L’objectiu de la modificació  es preservar les visuals tradicionals de les façanes oest i 
nord de l’església gòtica de Sant Andreu, que data del segle XIII i evitar que hi 
puguin aparèixer edificacions adossades a la pròpia façana oest. L’informe sobre 
l’església i el seu  entorn redactat per un arquitecte expert en patrimoni i aportat com 
annex de la modificació, recomana revisar la protecció del monument, canviant la 
qualificació en les zones que es consideri necessari, justifica la proposta de la fitxa 
M1a.2M. 
S’accepta parcialment aquesta alꞏlegació en el sentit de considerar la instalꞏlació com 
a volum disconforme en els termes de l’article 108.4 de la Llei d’urbanisme, 
 
1.3.-  Modificacions d’ofici 
 
1.3a.- Extrem sud est del Polígon 6, Parcelꞏla 12 
L’extrem sud est del Polígon 6, Parcelꞏla 12, tocant al carrer Major, hi ha una part 
qualificada com a Clau N quan en realitat es Sistema Viari ja urbanitzat. 
Es subsana l’error i es crea la nova fitxa M1a.3M. 
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1.3b.- Fitxa M1a.8V 
La fitxa M1a.8V, passa a anomenar-se M1a.2V, per tal de suplir el buit de numeració 
al anular aquesta modificació inicialment prevista. 
 
1.4.- Resum de les modificacions després de l’aprovació inicial 
-  S’anula la modificació de la fitxa M1a.2V i  la seva descripció a la memòria 
-  La modificació M1a.8V passarà a ser la M1a.2V 
-  S’anula de la fitxa M1b.1M i de la descripció de la memòria la part qualificada de 
EQ 
-  Es manté la modificació de la fitxa M1b.6R ajustant els límits 
-  S’anula la modificació M1c.2D 
-  S’incorpora la documentació requerida per l’ICGC 
-  Creació de la nova fitxa M1a.4R i de la seva descripció 
-  Creació de la nova fitxa M1a.3M i de la seva descripció 
-  Modificació del quadre de superfícies degut a les modificacions anteriors 
-  Ampliació de la justificació 
 
 
El 30 d’octubre de 2019, la Comissió Territorial d’urbanisme aprova definitivament 
aquesta modificació supeditant la publicació al DOGC i la executivitat a la 
presentació d’un Text Refós diligenciat que incorpori diverses prescripcions que 
figuren a l’acord. 
 
 
2.- ÀMBIT I CRITERIS DE LA MODIFICACIÓ 1 
 
 
2.1.- Modificacions en sòl urbà (M1a) 
 
NUCLI DE MONTBLANQUET 
 
Modificació 1M.-  Qualificar com Equipament un solar de propietat privada, situat al 
carrer la Plaça 3, a la zona oest del sòl urbà. Solar entre mitgeres no edificat, de 68 
m2 i actualment qualificat com a Nucli Antic. L’escassa profunditat del solar el fa 
poc útil com habitatge i en canvi té una dimensió adequada com equipament del 
poble. 
 
Modificació 2M.- Qualificar com a Nucli Antic N0 la part frontal de l’església al 
nord del sòl urbà, ara qualificada com Nb. En una superfície de 111 m2, queden com 
a volum disconforme les actuals construccions sobre rasant en els termes de l’art. 
108.4 de la Llei d’urbanisme. Es tracta de protegir les vistes i la possibilitat de 
construccions adossades a la l’església de Sant Andreu, construcció gòtica del segle 
XIII de valor patrimonial inqüestionable S’adjunta un annex amb un informe sobre 
l’església de Sant Andreu i el seu entorn que justifica aquesta actuació.  
 
 
 
 

Modificació puntual1,text refós POUM VALLBONA DE LES MONGES 6



 
Modificació 3M.- L’extrem sud est del Polígon 6, Parcelꞏla 12, tocant al carrer 
Major, hi ha una part qualificada com a Clau N quan en realitat es Sistema Viari ja 
urbanitzat. Es rectifica aquest error i es qualifica de Sistema Viari una superfície de 
78 m2.  
 
 
NUCLI DE ROCALLAURA 
 
Modificació 1R.- Qualificar com Sistema Viari un solar del carrer Joc 24 al nord del 
sòl urbà. Solar de propietat municipal, de 135 m2, amb una construcció agrícola 
ruïnosa  i actualment qualificat com a Nou Eixample. Aquesta finca estrangula el 
carrer Joc dificultant el pas de vehicles i treu visibilitat al espai lliure annex. Aquesta 
actuació a la via pública no genera increment d’aprofitament a l’entorn i no es 
modifiquen les característiques de les parcelꞏles pròximes o annexes. 
 
Modificació 2R.- Qualificar com Espai Lliure dos solars contigus, de propietat 
privada, al carrer dels Països Catalans 2 i 2B al centre del nucli. Finques amb 
edificacions ruïnoses i no rehabilitables de 46 i 51 m2 respectivament i actualment 
qualificades com a Nucli Antic. Les seves dimensions son poc útils per una tipologia 
residencial. S’admet el manteniment parcial  de les parets perimetrals en planta 
baixa, per tal de no modificar la morfologia de l’entorn. Aquesta actuació no genera 
increment d’aprofitament a l’entorn i no es modifiquen les característiques de les 
parcelꞏles pròximes o annexes. 
 
Modificació 3R.- Qualificar com Equipament la finca de propietat privada de la plaça 
de la Vila 6, al centre del nucli, annexa a la seu de la EMD. Finca de 60 m2, 
qualificada de Nucli Antic i destinada a ampliació de la EMD. 
 
Modificació 4R.- La finca del carrer Tallat 11 de Rocallaura té una antiga llicència 
amb un reclau ocupat parcialment per un porxo, que el cadastre també recull i el 
POUM qualifica com a Sistema Viari. La realitat es una superfície anivellada de 3,35 
m2 sense porxo. Es subsana aquest error i es qualifica aquesta superfície com EN0. 
 
 
NUCLI DE VALLBONA DE LES MONGES 
 
Modificació 1V.- Connexió peatonal directa del carrer Santa Maria amb el carrer 
Nou. Afectació total o parcial de dos solars del carrer Rocafort, situats al nord del 
nucli, no edificats o edificats precàriament de 78 i 56 m2 respectivament, tots dos 
públics, actualment qualificats de Eixample de Nucli i que passen a ser Via Pública. 
Els solars son poc útils com habitatge i la nova qualificació permetrà així mateix 
algunes places d’aparcament en un àmbit de carrers estrets. El desnivell entre els dos  
àmbits es resoldrà amb escales tal com històricament s’ha fet en 4 altres punts del 
nucli per connectar dos carrers longitudinals. S’adjunta en annex la secció del terreny 
natural de l’àmbit de la modificació. Aquesta actuació no genera un major 
aprofitament a l’entorn i no es modifiquen les característiques de les parcelꞏles 
pròximes o annexes. 
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Modificació 2V.- Delimitar realment el camí d’accés a la estació de bombeig al est 
del nucli i passar 69 m2 de Eixample del Nucli ENb a Sistema Viari. Subsanar l’error 
 
Modificació 3V.-  Una petita part del sector EQp COOP al oest del nucli, forma part 
de la Parcelꞏla 62, Polígon 2 en sòl no urbanitzable i no té cap vinculació amb 
l’equipament. Subsanar l’error i excloure els 130 m2 del sòl urbà que passen a ser 
Àmbit Conreat, (AC) com la resta de la finca. Aquesta modificació difereix de la 
presentada en el Avanç arrel de la proposta presentada per la propietat el 16-07-2018, 
que s’ha verificat que s’ajusta a la realitat. 
 
Modificació 4V.- Qualificar d’Equipament la finca de Prat de la Riba 4 al centre del 
nucli, per ampliar l’actual equipament del Centre de Recursos. Finca de propietat 
municipal, qualificada actualment com a Nucli Antic, amb una superfície de 44 m2. 
 
Modificació 5V.- Qualificar d’Equipament la finca de Prat de la Riba 1 al centre del 
nucli, per ampliar l’edifici de l’Ajuntament. Finca de propietat municipal, qualificada 
com a Nucli Antic, amb una superfície de 95 m2. 
 
Modificació 6V.-  En el extrem nord est del Monestir un petit espai de 47 m2 
qualificat actualment de sistema viari, forma part del recinte tancat del propi 
Monestir. Subsanar l’error. 
 
Modificació 7V.- Qualificar de Via Pública la finca del Raval del Tallat 43 al est del 
nucli. Finca de propietat privada de 128 m2 amb construcció ruïnosa, situada al punt 
mig d’un front continu edificat de 245 metres, qualificada d’Eixample de Nucli. 
Formació d’una connexió peatonal entre el Raval del Tallat i una franja boscosa 
posterior sense pendent. Degut a la topografia el solar es poc útil per habitatge i es 
creu pertinent obrir aquesta visual i pas peatonal. El desnivell entre els dos àmbits es 
resoldrà amb escales tal com històricament s’ha fet en 4 altres punts del nucli per 
connectar dos carrers longitudinals. S’adjunta en annex la secció del terreny natural 
de l’àmbit de la modificació. Aquesta actuació no genera un major aprofitament a 
l’entorn i no es modifiquen les característiques de les parcelꞏles pròximes o annexes. 
 
 
 
2.2.-Modificacions vinculades al sòl no urbanitzable (M1b) 
 
ENTORN DE MONTBLANQUET 
 
Modificació 1M.- Qualificar de ST el sector del pou i zona de bombeig . Polígon 6, 
Parcelꞏla 31 situat al oest del nucli en sòl no urbanitzable, amb 378 m2 de zona de 
bombeig ocupats. Actualment aquest parcelꞏla forma part de l’Àmbit de Valls 
Agrícoles. 
 
Modificació 2M.- Qualificar de ST el sector de la font vella. Polígon 6, Parcelꞏla 
9024 situada al sud oest del nucli en sòl no urbanitzable, amb 126 m2 i 50 m2 de la  
Parcelꞏla 50 del mateix Polígon. Actualment aquest sector forma part de l’Àmbit 
Conreat i dels Sòls de Pendent Elevada. 
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Modificació 3M.- Qualificar de ST el dipòsit d’incendis. Es situa al nord del nucli en 
sòl no urbanitzable, a l’interior  la Parcelꞏla 438 del Polígon 2, ocupant 576 m2. 
Actualment aquest sector forma part de l’Àmbit Conreat. 
 
 
ENTORN DE ROCALLAURA 
 
Modificació 1R.- Qualificar de ST el sector de l’antena. Polígon 7, Parcelꞏla 143 
situada al nord del nucli en sòl no urbanitzable, amb 70 m2. Actualment aquest 
sector forma part de l’Àmbit Conreat.  
 
Modificació 2R.- Qualificar de ST el sector de la fosa sèptica nord en sòl no 
urbanitzable. Es delimita l’àmbit estricte dintre del Polígon 7, parcelꞏla 90 situada al 
nord del nucli, amb una superfície aproximada de 20 m2. Actualment aquest sector 
es troba dintre de l’Àmbit Conreat i també dintre del Recinte de Protecció 
Paisatgística del Nucli. 
 
Modificació 3R.-  Qualificar de ST el sector dels dipòsits. Polígon 7, Parcelꞏles 105 i 
106  situades al est del nucli en sòl no urbanitzable, de 3605 i 2586 m2 
respectivament. Actualment aquest sector es troba majoritàriament  dintre de l’Àmbit 
Conreat, parcialment dintre de l’Àmbit de Valls Agrícoles i també parcialment dintre 
del Recinte de Protecció Paisatgística del Nucli. 
 
Modificació 4R.- Qualificar de ST el sector de la fosa sèptica sud en sòl no 
urbanitzable. Es delimita l’àmbit estricte dintre del Polígon 10, Parcelꞏla 12, situada 
al sud del nucli, amb una superfície aproximada de 20 m2. Actualment aquest sector 
es troba dintre de l’Àmbit de Valls Agrícoles i també dintre del Recinte de Protecció 
Paisatgística del Nucli. 
 
Modificació 5R.- Qualificar de ST el sector del magatzem i bàscula municipal. 
Polígon 8, Parcelꞏles 29 i 31 situades al sud est del nucli en sòl no urbanitzable, de 
962 i 139 m2 respectivament. Actualment aquest sector es troba dintre de l’Àmbit 
Conreat i també dintre del Recinte de Protecció Paisatgística del Nucli. 
 
Modificació 6R.- Qualificar de ST la depuradora del sector del balneari. Situada al 
peu de la carretera de Vallbona a Rocallaura, en sòl no urbanitzable, ocupa l’extrem 
nord oest de la finca del Polígon 4, Parcelꞏla 49,  L’actual àmbit delimitat no es 
correspon amb la realitat de la infraestructura existent i s’incrementa amb una 
superfície aproximada de 1.000 m2. Els límits nord i oest coincidiran estrictament 
amb els límits d’expropiació de la carretera, el límit est amb el final de la 
infraestructura actual i el límit sud amb el traçat de la línea d’alta tensió. Aquesta 
infraestructura  haurà de servir també per donar servei al disseminat que es troba fora 
del nucli de Rocallaura. Actualment aquest sector es troba parcialment dintre de 
l’Àmbit de Valls Agrícoles i parcialment dintre de l’Àmbit del Balneari de 
Rocallaura. També està dintre de l’Àmbit de Protecció Viaria. Es respecta la zona de 
domin públic de la riera de Maldanell. 
S’adjunta com a annex la declaració responsable requerida per l’ACA per actuacions 
en zones amb risc d’inundacions. 
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ENTORN DE VALLBONA DE LES MONGES 
 
Modificació 1V.- Qualificar de EQ una franja al nord del cementiri, de propietat 
municipal i de 940 m2, per tal de permetre una sala de vetlla, aparcament i futures 
ampliacions del recinte, amb la modificació dels límits del sòl urbà. Aquesta franja 
coincideix amb  el primer dels bancals, d’ aproximadament 10 metres d’amplada,  
que es situen darrera el cementiri, dintre de l’Àmbit Conreat i també dintre del 
Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir. Actualment està delimitat l’àmbit 
estricte del cementiri i per la seva ubicació a peu de carretera impedeix l’aparcament. 
La modificació proposa: 

- Delimitar una part del Polígon 3, Parcelꞏla 53 sense entrar en els Sols de 
Pendent Elevada (clau SPE) per la construcció immediata de l’aparcament i 
sala de vetlla i per una futura ampliació del recinte 

- Nova delimitació de l’àmbit de protecció del cementiri 
- Nova delimitació de la línea d’afectació de la carretera davant del cementiri  

S’adjunta com a annex un estudi hidrogeològic per justificar la idoneïtat del lloc i 
l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics AP-064/2009 
 
Modificació 2V .- Delimitar i qualificar de ST l’àmbit real de la depuradora situada 
al nord oest del nucli en sòl no urbanitzable Actualment està qualificat únicament 
l’espai edificat. Polígon 3, Parcelꞏla 34, situada al oest del nucli, amb 814 m2. 
Actualment aquest sector es troba dintre de l’Àmbit de Valls Agrícoles i també dintre 
del Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir. Aquesta infraestructura es troba 
dintre del Sistema Hidrogràfic. 
 
Modificació 3V.-  Delimitar i qualificar de ST l’àmbit real dels dipòsits situats al 
nord del nucli en sòl no urbanitzable. Actualment està delimitat un dipòsit i la realitat 
es un recinte tancat amb 3 dipòsits i una caseta més una caseta externa al recinte. 
Polígon 3, Parcelꞏla 231 amb 1100 m2 i una caseta dintre del Polígon 3, Parcelꞏla 84, 
situades al nord del nucli. Aquest sector es troba actualment dintre de l’Àmbit 
Conreat i també dintre del Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir. 
 
Modificació 4V.-  Sector Camí de la Riera al sud est del nucli. Aquesta modificació 
ve obligada per una delimitació defectuosa de l’equipament existent dels rentadors i 
del sud de l’espai lliure i per la no procedència d’un equipament deslligat del nucli 
urbà, sense un ús concret, que a més a més podria afectar les vistes al Monestir. 
Tampoc es veu necessari que aquest espai lliure, enfonsat respecta el camí en que es 
recolza, formi part del sòl urbà per la seva poca vinculació amb el nucli. 
Tal com es pot comprovar en el quadre final, aquesta modificació no comporta un 
increment del sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o de la intensitat 
d’usos. 
A continuació es mostren les actacions que porta a terme la actuació: 

- Passen a SNU els terrenys urbans  situats al extrem sud est del Monestir  
- Tota la finca entre la riera, el camí i la tanca del Monestir queda com a Espais 

Lliures 
- S’exclou l’equipament indefinit que estava dintre de la finca tant per la seva 

difícil integració paisatgística, com per l’absència d’ús concret 
- Es manté l’àmbit del camí delimitat en el POUM, si be es redirigeix  el seu 

extrem sud cap al pont sobre la riera 
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- Es descarta per innecessari, un nou pont sobre la riera amb una nova ubicació 
i es manté l’actual 

- Es delimita i qualifica de EQ , l’àmbit real dels safareigs vells 
Comparativa del POUM amb la proposta: 
 

POUM   PROPOSTA  DIFERÈNCIA 
  SU      SNU  SU SNU  
EQ  1.471,00      0,00  0,00   280,00  -1.191,00 
ELL  4.360,00     0,00  0,00 5.836,00    1.476,00 
SV  1.693,00     0,00  0,00 1.408,00      -285,00 
TOTAL  7.524,00          7.524,00            0,00 
 
 
Modificació 5V.- Qualificar com a ST el pou del Manco i camí d’accés. El pou i 
accés situat al sud est del nucli en sòl no urbanitzable, son la totalitat del Polígon 2, 
Parcelꞏla 153 amb 264 m2. Aquest sector es troba actualment dintre de l’Àmbit de 
Valls Agrícoles i també dintre del Recinte de Protecció Paisatgística del Monestir. 
Aquesta infraestructura es troba dintre del Sistema Hidrogràfic. 
 
Modificació 6V i 7V.- Qualificar de ST els pous de la Mina, de la Torre i l’estació de 
bombeig de la Vall del Corb. Els pous estan dintre del Polígon 2, parcelꞏla 235 i 
l’estació de bombeig ocupa la totalitat del Polígon 2, Parcelꞏla 498 m2 amb 338 m2. 
Es situen al est del nucli en sòl no urbanitzable i actualment es troba dintre de 
l’Àmbit de Valls Agrícoles. Aquestes infraestructures es troben dintre del Sistema 
Hidrogràfic. 
 
 
2.3.- Modificacions referides a la normativa (M1c) 
 
Modificació 1D.- la fitxa CBP.37 corresponent a l’església de Sant Andreu de 
Montblanquet, (pag. 72 del Catàleg) té la imatge de localització equivocada. 
Subsanar l’error. 
 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, OPORTUNITAT, 
CONVENIÈNCIA I CONCURRÈNCIA D’INTERESSOS PÚBLICS I 
PRIVATS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
D’acord amb el que preveu l’article 97 del text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, DL 1/2019 de 3 d’agost s’exposen els diferent aspectes que justifiquen les 
propostes de modificació. 
 
3.1.-  Aspectes que justifiquen la necessitat i oportunitat de la iniciativa de 
modificació puntual objecte de la proposta tant des del punt de vista de l’interès 
públic com del privat concurrent 
 
En el sòl urbà les diferents modificacions, es centren a subsanar errors detectats, 
protecció del patrimoni, ampliar equipaments ja existents (Ajuntament, Centre de 
Recursos, EMD) o a actuacions viàries, sense que en cap cas incrementin el sòl 
residèncial. Moltes d’aquestes actuacions es fan en terrenys municipals i tant en 
aquest cas com quan es preveu una expropiació, la actuació es proposa sempre que 
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ha estat possible en solars sense construcció o de construcció ruïnosa i en la que es 
poc viable una construcció residencial convencional, principalment per poca 
profunditat o molt desnivell entre el davant i el darrera. S’ajunta certificat de 
Secretaria justificant que son municipals les finques que aquest document considera 
com a tals i un informe també de Secretaria justificant la viabilitat econòmica de les 
expropiacions i de les actuacions que precisen una posterior urbanització. 
 
Fora dels nuclis, les infraestructures de serveis tècnics i els equipaments existents 
que el POUM no va definir s’incorporen al planejament. L’article 47.4 del TRLUC 
defineix: “El sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques per 
destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar 
en el medi rural”. Totes les modificacions eren sectors ja existents i no delimitats 
excepte la depuradora , els dipòsits i els safareigs vells (M1b.2V, M1b.3V i M1b.4V)  
que ja estaven delimitats, però inadequadament i el cementiri (M1b.1V) que tenia la 
delimitació estricta del recinte tancat. Es considera que totes aquestes infraestructures 
i equipaments que es delimiten encaixen en les prescripcions de l’article 47.4 del 
TRLUC inclosos la depuradora i els pous que es troben dintre del Sistema 
Hidrogràfic. 
 
3.2.- No concurrència de cap dels elements o circumstàncies que obliguin  a una 
valoració negativa de la proposta 
 
Als efectes previstos en l’apartat 2 de l’article 97 del text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, DL 1/2010 de 3 d’agost, es fa constar que no concorre 
cap element o circumstància en relació als seus objectius, que justifiqui una valoració 
negativa d’alguna de les propostes de modificació: 

- No hi ha increment de sostre edificable, de la densitat o de la intensitat d’usos 
- La ordenació proposada es coherent amb el model d’ordenació establert pel 

planejament vigent i no entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible 

- Les propostes no comporten una actuació excepcional d’acord amb el 
planejament territorial 

- Les propostes tenen una projecció adequada dels interessos públics 
- No es produeix cap canvi de localització d’un equipament de titularitat 

pública 
- No es redueix la superfície dels sòls qualificats d’equipaments de titularitat 

pública 
 
 
 
4.- VIABILITAT LEGAL DE LA MODIFICACIÓ 
 
El marc urbanístic i legal ve donat pel que disposen la legislació catalana a través del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme del Decret 305/2006 de 18 de juliol i la Llei del Sòl Estatal 8/2007 de 28 
de maig. 

 
El conjunt d’actuacions que es proposen, és de caràcter molt puntual i no modifica 
sistemes urbanístics d’espais lliures o d’equipaments esportius, ni suposa cap 
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increment del sostre edificable, densitat, ni transformacions significatives. Tampoc es 
proposa una nova ordenació no coherent d’acord amb el model establert pel 
planejament urbanístic i per tant es considera que es viable legalment aquesta 
modificació. 
 
Les modificacions de planejament i la seva justificació queden principalment 
recollides als articles 94 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010: 
 
Article 94 
Vigència indefinida del planejament urbanístic 
EI planejament urbanístic, atès que es una disposició administrativa de caràcter general, te vigència 
indefinida i es susceptible de suspensió, modificació i revisió. 
Article 95 
Revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal 
1. Els plans d’ordenació urbanística municipal son objecte de revisió en complir-se el termini que s'hi 
fixa o en produir-se les circumstàncies que a aquest fi s'hi especifiquen. 
2. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques, si les circumstàncies ho exigeixen, 
pot ordenar, amb l’informe previ de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, i havent concedit audiència 
als ens locals afectats, la revisió anticipada d'un pia d’ordenació urbanística municipal d'ofici, autoritzarla 
a instancia dels ens locals afectats o be acordar-la a instancia de les entitats urbanístiques especials o 
dels departaments interessats. 
3. L’autorització demanada per les entitats locals afectades a que es refereix I'apartat 2 s’entén 
atorgada si transcorren tres mesos des que es va presentar a tràmit sense que se n'hagi notificat la 
resolució. 
4. Son circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió d'un pla d’ordenació urbanística 
municipal, sens perjudici de la tramitació d'una modificació puntual quan s'escaigui, les disfuncions 
entre les disposicions del pia d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sol per crear 
habitatges o per establir activitats econòmiques. 
5. En tots els casos, es una revisió del planejament general l’adopció de nous criteris respecte a 
I'estructura general i orgànica o el model d’ordenació o de classificació del sol preestablerts, i també 
l’alteració del planejament general vi gent que consisteix en la modificació de la classificació del sol no 
urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres 
anys anteriors, un increment superior al 20% de fa suma de la superfície del sol classificat pel 
planejament general com a sol urbà i del classificat com a sol urbanitzable que ja disposi de les obres 
d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal ales determinacions dels 
plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del planejament general municipal. 
 
Article 96 
Modificació de les figures del planejament urbanístic 
La modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic se subjecta ales 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s'estableixin per reglament i 
les particularitats següents: 
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals 
quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a ‘ajuntament afectat per la modificació d'acordarne 
l’aprovació inicial i l’aprovar-lo provisional. 
b) Les modificacions de Is sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius 
resten subjectes al procediment que estableix I'article 98; en el cas de manca de resolució definitiva 
dins de termini, s’entén denegada la modificació. 
c) Les modificacions d'instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de I'ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja 
establerts, resten subjectes ales particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 76.1 i 
83.1, no son exigibles ales modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de 
les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipals que es refereixin únicament a 
determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades pel pia director. En aquests 
casos, el tràmit d'informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l'àmbit 
territorial respectiu s'ha d'efectuar simultàniament al tràmit d’informació publica de la proposta de 
modificació aprovada inicialment. 
Article 97 
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 
1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i I'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de 
la proposta I, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 
2. A I'efecte del que estableix I'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les 
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents: 
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de I'ús residencial o de la intensitat 
dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament 
anterior no s'hagi executat i es tracti de terrenys, be de titularitat publica on s'hagi adjudicat la 
concessió de la gestió urbanística, be de titularitat privada que en els cine anys anteriors van formar 
part d'un patrimoni públic de sol i d'habitatge, sense que hi concorrin circumstancies sobrevingudes que 
objectivament en legitimin la modificació. 
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b) Quan l’ordenació proposada no es coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible. 
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes 
d’ordenació territorial. 
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 
2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi 
ha una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits següents: 
a) 5'ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació al 
manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments 
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 
b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sols qualificats de sistema 
d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels estàndards mínims 
legals, llevat que la qualificació de sistema d'equipament se substitueixi per fa d'habitatge dotacional 
públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. 
c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d'un equipament de titularitat publica, no es 
poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels usos propis 
d'aquesta qualificació, i si els sols ja eren de titularitat publica s'ha de garantir aquesta titularitat per als 
no us terrenys que es proposa de qualificar d'equipaments abans que la modificació sigui executiva. 
d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l'àmbit del pla, de la superfície dels sols qualificats 
d'equipaments de titularitat publica, Ia reducció ha de quedar convenientment justificada en virtut de 
qualsevol de les circumstancies següents: 
Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front ales necessitats. 
5egon. Per la innecessari etat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la qualificació, 
pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de titularitat publica. 
Tercer. Per l'interès públic prevalent de destinar els sols a un altre sistema urbanístic públic. 
e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sols que ja son de titularitat 
publica mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de titularitat privada, la modificació ha 
de garantir la titularitat publica dels sols abans que la modificació sigui executiva. 
3. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre la 
instalꞏlació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si comporten 
la desafectació de sols reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d'espais privats in edificables, han de 
justificar: 
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució, 
b) EI manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics establerts 
per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es 
dona aquest supòsit, 
c) EI manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions 
veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions. 
4. En els casos a que fa referenda I'apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no 
computen a efectes del volum edificable de la parcelꞏla ni de les distancies mínimes de l'edificació als 
límits de la parcelꞏla, a d'altres edificacions o a la via publica. 
Article 98 
Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius 
1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús 
urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament 
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i 
de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats 
d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi 
l'interès prevalent de Ilur destinació a espai lliure o zona verda. 
2. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques aprova definitivament la modificació 
de les figures de planejament a que fa referenda I'apartat 1, amb I'informe previ favorable de la 
comissió territorial d'urbanisme competent i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. 
3. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques, no obstant el que disposa I'apartat 2, 
en el cas que un ten; del nombre legal de persones membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya 
ho solꞏliciti, ha de sotmetre I'expedient de modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En 
aquest supòsit, la resolució definitiva de I'expedient correspon al Govern i només pot esser aprovatòria 
si I'informe de la Comissió Jurídica Assessora es favorable. 
4. La resolució definitiva de les modificacions a que fa referenda I'apartat 1 s'ha d'adoptar en el termini 
de dos mesos des de l’emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha 
adoptat cap resolució expressa, s’entén que la modificació ha estat denegada. 
5. La tramitació regulada per I'apartat 2 no s'aplica ales modificacions esmentades que siguin incloses 
en el procediment de revisto d'un pia d’ordenació urbanística municipal, ni tampoc als ajustos en la 
delimitació dels espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el 
territori. 
6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria pertinent, i 
mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que estableix aquest article. 
Article 99 
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre 
edificable, de fa densitat de I'ús residencial o de fa intensitat, o fa transformació dels usos 
1. Les modificacions d'instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de I'us residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos 
establerts anteriorment han d'incloure en la documentació les especificacions següents: 
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades, publiques 
o privades, durant els cine anys anteriors a I'inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
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dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la 
memòria d'una relació d'aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la 
Propietat i, si s'escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca d'identificació del propietari en el 
Registre de la Propietat s'han de fer constar les dades del cadastre. També s'ha de fer constar a la 
memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 
b) La previsió, en el document de I'agenda o del programa d’actuació del pia, de l'execució immediata 
del planejament i I'establiment del termini concret per a aquesta execuclo, el qual ha d'esser 
proporcionat a la magnitud de l'actuació. 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de I'operació, en la qual s'ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 
Aquesta avaluació s'ha d'incloure en el document de l’avaluar-lo econòmica i financera, com a separata. 
2. Les modificacions d'instruments de planejament general a que fa referència I'apartat 1 resten també 
subjectes ales particularitats i tenen els efectes següents: 
a) Si les determinacions del planejament general que s'han de modificar tenen una vigència inferior a 
cinc anys, requereixen I'informe favorable de la comissió territorial d'urbanisme competent, abans de la 
tramitació, L'informe ha d'esser demanat per l'administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès 
en sentit favorable si transcorren tres mesos des que es va solꞏlicitar sense que s'hagi notificat. Els 
motius que justifiquen la modificació han d'estar explicitats convenientment en la solꞏlicitud d'informe i 
s'han de fonamentar en raons d’Interès públic degudament enumerades i objectivades. 
b) L’ incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres 
d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que I'administració actuant adopti les 
mesures necessàries perquè l’actuació s'executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació. 
3. Si les modificacions d'instruments de planejament general comporten un increment de sostre 
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sol amb 
aprofitament, han d'establir el percentatge de cessió del 15% de I'increment de I'aprofitament 
urbanístic. 
Article 100 
Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a 
sistemes urbanístics 
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable, 
en el cas de sol urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les 
reserves per a equipaments determinats per I'article 65.3 i 4, i, en el cas de sol urbà, s'ha de preveure 
una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre 
residencial i de 5 m2 per cada 100 m2 de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha 
d’aplicar el que estableix I'article 65.5. Ames, si cal, s'ha de reservar sol per a equipaments públics en 
la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de la modificació. 
2. Quan la modificació del planejament comporta I'augment de la densitat de l’ús residencial, sense 
increment de I'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes 
d'espais lliures i equipaments de 10 m2, com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que I'augment de 
densitat es destini a habitatges de protecció publica i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta 
d'aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva 
complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit 
d’actuació, es pot substituir per I'equivalent del seu valor econòmic, que ‘ajuntament competent ha de 
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova creació en 
el municipi. 
3. En sol urbà, quan la modificació del planejament te per objecte la reordenació general d'un àmbit que 
comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una reserva 
mínima de 22,5 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i 
equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m2 de sol per cada 100 m2 de 
sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a 
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m2 de sol per cada 100 m2 de sostre 
destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit, Als 
efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó 
de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que 
estableix I'article 65.5. 
4. Quan la modificació del planejament te per objecte una actuació aïllada de dotacló s'han 
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles 
següents: 
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves 
mínimes que estableix I'apartat 3. 
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han 
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament. 
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin embalcar en el mateix 
àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per I'equivalent del seu valor econòmic, 
que ‘ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constitut per adquirir espais lliures o 
equipaments de nova creació en el municipi. 
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5.- QUADRE DE SUPERFÍCIES MODIFICADES 
 
En el quadre que segueix es mostra les variacions que comporten les modificacions en 
el terme municipal, o sigui els increments o disminucions respecte l’estat del 
planejament vigent. Es quantifiquen les variacions en sòl residencial, en equipament 
(urbà i no urbanitzable), en espai lliure (urbà i no urbanitzable) en viari i en el 
Monestir. 
 
 
MODIFICACIÓ  SÒL RESIDENCIAL  EQUIPAMENT  ESPAI LLIURE  VIARI    MONESTIR  
 
M1a.1M                     -68,00 m2              +68,00 m2 
M1a.2M                
M1a.3M                     -78,00 m2                                                            + 78,00 m2 
M1a.1R                   -135,00 m2                                                            +135,00 m2 
M1a.2R                     -97,00 m2                                        +97,00 m2 
M1a.3R                     -60,00 m2               +60,00 m2 
M1a.4R                       +3,00 m2                                                                -3,00 m2 
M1a.1V                   -134,00 m2                                                            +134,00 m2 
M1a.2V                     -69,00  m2                                                              +69,00 m2 
M1a.4V                     -44,00 m2                +44,00 m2 
M1a.5V                     -95,00 m2                +95,00 m2 
M1a.6V                                                                                                     -47,00 m2  +47,00 m2 
M1a.7V                    -128,00 m2                                                            +128,00 m2 
M1b.1V                                                    +940,00 m2 
M1b.4V                                                  -1.191,00 m2    +1.476,00 m2 
 
TOTAL                     -905,00 m2                +16,00 m2    +1.573,00 m2   +494,00m2  +47,00m2    
 
 
 
Per tal de quantificar la superfície del Serveis Tècnics (clau ST) en sòl no 
urbanitzable existents i que no estaven delimitats, s’ha optat per considerar la 
superfície de la finca quan aquesta es municipal i la superfície estricta de ocupació 
quan es troben dintre de finques privades. La seva superfície total es de12.034,00 m2. 
 
 
 
6.-AVALUACIÓ ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓ 1 
 
Es pretén en aquesta avaluació veure l’impacte que produirà la present actuació sobre 
les diferents administracions responsables en quan a les expropiacions necessàries i  
als diferents serveis urbanístics. Les actuacions que es proposen en sòl urbà es fan 
majoritàriament sobre finques municipals excepte en 5 casos, la valoració dels quals 
es fa, a manca d’unes condicions de mercat que permetin comparar, amb el valor 
cadastral incrementat pel coeficient multiplicador que s’estableix anualment. 
 
M1a.1M.- Finca del carrer la Plaça 3 de Montblanquet amb referència cadastral 
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 1.692,24€ 
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2B de Rocallaura, amb referència cadastral 
5669801CF4956N i un valor d’expropiació de 2.962,16€ 
M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2 de Rocallaura, amb referència cadastral 
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 5.831,13€ 
M1a.3R.- Finca de la Plaça de la Vila 6 de Rocallaura, amb referència cadastral 
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5668304CF4956N i un valor d’expropiació de 22.192,38€ 
M1a.7V.- Finca del Raval del Tallat 43 de Vallbona de les Monges, amb referència 
cadastral 0989416CF4908N i un valor d’expropiació de 2.449,47. En aquesta finca el 
valor es redueix a la meitat, per estar ja enderrocat el seu interior. 
 
El valor d’expropiació de les 5 finques privades afectades per  les modificacions 
suma la quantitat de 35.127,38€. 
 
Les actuacions que precisen d’una urbanització i dotació de serveis posterior son les 
M1a.2R, M1a.1V i M1a.7V. No s’inclou la modificació M1a.1R per formar part d’un 
vial a urbanitzar i repercutir per medi de quotes o contribucions especials. Per tractar-
se d’espais peatonals i amb una mínima superfície de pavimentació es considera un 
cost de urbanització de 50€/m2. 
 
M1a.2R.- 97 m2 x 50€/m2 =     4.850€ 
M1a.1V.- 134 m2 x 50€/m2 =   6.700€ 
M1a.7V.- 128 m2 x 50€/m2 =   6.400 € 
 
El cost de la urbanització estimat es de 17.950€ 
 
La resolució de la CTU de 30-10-2019 aprovant definitivament aquesta modificació, 
demana complementar l’informe de sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament amb el 
cost d’expropiació de 8 finques privades , o part d’elles. Es tracta de finques afectades 
per les modificacions M1b.2R, M1b.3R, M1b,4R, M1b.6R, M1a.2V, M1b.1V, 
M1b.3V i M1b.4V. El cost d’aquestes expropiacions suma la quantitat de 9.588€, 
segons el nou informe de sostenibilitat econòmica elaborat per Secretaria que 
s’adjunta com annex. 
 
 
7.- ÀMBITS DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (Art. 73 DL 1/2010) 
 
Per les característiques d’aquestes modificacions, els àmbits de suspensió de 
llicències inclouent únicament 5 dels sectors modificats: M1a.1M, M1a.2M, M1a.2R, 
M1a.3R i M1a.7V. 
 
 
 
8.- INUNDABILITAT 
 
Els únics sectors de sòl urbà, edificats o edificables propers a la riera de Maldanell 
son els del nucli de Vallbona. L’estudi d’inundabilitat redactat per el tram urbà de la 
riera, juntament amb el POUM i incorporat a la documentació d’aquest, mostra que 
per període de retorn T-500 anys cap sector edificat o edificable es inundable. 
S’adjunta un extracte del plànol d’inundabilitat per un per un període de retorn T-500. 
Les infraestructures de serveis tècnics, (pous, estacions de bombeig) ja existents i 
situades en sòl no urbanitzable, poden estar en algun cassos, dintre de l’àmbit 
d’aquest període de retorn, 
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9.- CRITERIS DE LA DOCUMENTACIÓ DE CADA MODIFICACIÓ 
 
Degut a la gran quantitat de modificacions que inclou aquest document, es presenta 
cada una d’elles amb dues fitxes DIN A4, una a continuació de l’altre. La primera es 
l’estat actual (planejament vigent) en el que s’hi ha afegit únicament la delimitació de 
l’àmbit a modificar i la segona es la proposta. En la pàgina de la documentació escrita 
que es modifica, també es posa una continuació de l’altre la situació vigent i la 
modificada. 
 
Per tal d’ubicar cada modificació en el territori o en el nucli urbà corresponent, 
s’utilitza un extracte del plànol O1 del POUM, Zonificació del Terme Municipal i una 
reducció dels plànols d’ordenació vigent de cada un dels nuclis. A continuació es 
presenten els mateixos plànols amb les modificacions ja grafiades, si bé el plànol de 
zonificació s’amplia fins a escala 1:5000. 
 
 
Barcelona, novembre de 2019 
 
 
 
 
 
Joan Gangolells Feixas 
Arquitecte 
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FITXES DE LES MODIFICACIONS EN SÒL URBÀ (M1a) 
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FITXES DE LES MODIFICACIONS VINCULADES AL SÒL NO 
URBANITZABLE (M1b) 
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MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA (M1c) 

- M1c.1D.- Fitxa CBP37. Esglèsia de Sant Andreu de Montblanquet (pag. 
72 del Catàleg) 
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PLÀNOLS DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LES MODIFICACIONS 
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ANNEXOS 

- Informe sobre l’entorn de l’Església de Sant Andreu de Montblanquet 
- Certificat de Secretaria de la titularitat de finques 
- Informe de Secretaria sobre la sostenibilitat económica de la modificació  
- Modificació M1a.1V.- Secció longitudinal del terreny natural 
- Modificació M1a.7V.- Secció longitudinal del terreny natural 
- Declaració responsable de la modificació M1b.6R (ACA) 
- Estudi hidrogeològic de la modificació M1b.1V  
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333L'objectiu és potenciar el nucli urbà existent, sense canviar-ne substancialment les seves característiques 
pròpies, que es consideren en elles mateixes un valor. En caràcter de la zona no el defineix un sòl edifici 
sinó el conjunt, el teixit urbà, i el fet que aquest teixit és antic. Tota intervenció en aquesta zona haurà 
d'estar feta de forma acurada i respectuosa333�
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Les façanes es realitzaran amb materials que no desvirtuïn el caràcter del nucli, el qual no ha de perdre els 
valors tradicionals. Preferentment es mantindrà el material de façana existent i la seva substitució es farà 
amb materials nobles com és la pedra usada tradicionalment en les edificacions de major valor històric dels 
nuclis o bé altres que es puguin considerar igualment adaptats. 

S'han de mantenir les normes compositives i estètiques de les edificacions veïnes. Predomini del caràcter 
pla de les façanes. En els projectes, tant de rehabilitació com d'obra nova, les façanes es presentaran 
acompanyades de les veïnes a fi i efecte de garantir la seva integració en el conjunt urbà. 

��4,4�0	6�	=454/4	

Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o amb paret de pedra. 

L'acabat exterior serà únic per a tota la façana permetent-se només en la planta baixa una variació respecte 
a la resta. Seran prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les parets de vidre i els aplacats de plàstic o 
metàl·lics. Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de façana... 

#9�9�	6�	=454/4	

Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d'acord amb la carta de colors que determini 
l'Ajuntament a l'ordenança que s'aprovi a tal efecte. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

���.���0	

Les parets mitgeres que quedin vistes s'hauran de tractar com a façanes principals. No es permetran els 
envanets pluvials d'obra de fàbrica vista, de fibrociment i de materials aïllants vistos. 

#9,����0	

... Es tindrà en compte en l'execució de cobertes els paràmetres comuns d'aquesta normativa i en general 
es mantindrà l'estructura de coberta i els materials existents de l'edificació renovada o del conjunt edificat. 
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És una església d'una sola nau sense absis direfenciat i coberta amb volta de canó de perfil lleugerament 
apuntat. L'absis és precedit per arcs presbiterials. Hi ha unes impostes que divideixen els murs laterals com 
una única i sòbria decoració arquitectònica del temple de clara inspiració cistercenca per la seva puresa i 
simplicitat de línies. Té una teulada amb coberta a dues aigües. L'absis és llis i al seu lateral s'hi allotja una 
sagristia de reduïdes dimensions. A l'extrem oposat de l'absis s'hi troba el cor. Exteriorment la façana s'obre 
a un dels laterals de l'església amb un arc de mig punt adovellat. Per damunt d'aquesta senzilla porta s'hi 
obre un elegant rosetó de clara inspiració gòtica. L'església té una última obertura a l'exterior amb una petita 
finestra oberta al bell mig de l'absis en forma de petit arc de mig punt i doble esqueixada. El campanar és 
d'espadanya. 

�

���D4	#4�E��.	��/0	&�9��.��0	&�!�	7	#�&+1�	
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L'església parroquial de Sant Andreu de Montblanquet és dins el petit nucli de Montblanquet, situat al pla del 
Baró, prop del termenal amb el municipi dels Omells de na Gaia. 

Per arribar-hi, cal prendre de Belianes en direcció sud la carretera L-220 cap a l'Espluga de Francolí i a uns 
10 km, en arribar als Omells de na Gaia, s'ha d'agafar un trencall en direcció a llevant, a uns 3,5 km del qual 
es troba el poble de Montblanquet. 

Segons J.M. Sans i Travé, cal identificar aquest temple amb l'església del Tallat, que el 1150 Ramon de 
Cervera i la seva muller Ponceta, senyors de Montblanquet, donaren al capellà Pere de Pinós. Cal dir que 
en aquesta època el lloc de Montblanquet rebia també el nom del Tallat, i el fet que el santuari de Santa 
Maria del Tallat fos fundat al segle XIV fa pensar que l'església del Tallat donada per Ramon de Cervera i 
Ponceta fou, amb moltes probabilitats, l'església de Sant Andreu de Montblanquet. 

A la darreria del segle XIII l'església de Montblanquet, juntament amb la de Montesquiu, consta en la relació 
d'esglésies i parròquies que contribuïren a la dècima papal recaptada a l'arxidiòcesi de Tarragona els anys 
1279 i 1280. 

L'església de Montblanquet era sufragània de la parròquia de Sant Llorenç de Rocallaura i al segle XV era 
de col·lació de l'abadessa de Santa Maria de Vallbona. 

Es tracta d'un edifici d'una sola nau, sense absis diferenciat, coberta amb volta de canó de perfil apuntat. 
L'absis és precedit de dos arcs presbiterials, també de perfil apuntat, el darrer dels quals forma la volta de 
l'absis. Sobre la volta feta amb carreus, que arrenca d'unes impostes que ressegueixen els murs laterals de 
la nau i l'absis, una única teulada de dues aigües cobreix tot l'edifici. A la banda nord de l'absis hi ha una 
imatge sota un arc de mig punt buidat al mateix mur, i a la banda sud, una porta amaga la sagristia 
construïda també dins el mur. 

A l'extrem oposat de la nau hi ha el cor, suportat per dos arcs rebaixats, sota del qual es troba la pica 
baptismal, assentada sobre una base de pedra que es prolonga com a banc fins a la meitat del mur nord. 

A la façana de migjorn s'obre la porta d'accés al temple; és feta en arc de mig punt, de grans dovelles, i al 
seu costat i un xic enlairat, hi ha un rosetó de clara factura gòtica. Al centre de l'absis hi ha una finestra d'arc 
de mig punt i de doble esqueixada. A la façana de ponent, i visible des de lluny, s'alça un notable campanar 
d'espadanya d'un sol ull, coronat per un arc adovellat amb coberta de dues aigües; en aquesta mateixa 
façana hi ha una finestra rectangular d'una sola esqueixada que il·lumina el cor. La cornisa que corona la 
part superior dels murs perimetrals és sustentada per mènsules que neixen dels mateixos murs, coincidents 
amb les de l'interior de l'església. L'aparell és de carreus regulars i disposats en filades amb tendència a la 
uniformitat, tant a l'interior com a l'exterior de l'església, la qual es pot datar a la fi del segle XII o ja dins del 
segle XIII. 
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 C/ Prat de la Riba 3 – 25268 Vallbona de les Monges 

Telèfon 973 33 02 60 - Fax 973 33 07 28 
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat 

 

 

Ajuntament de Vallbona de les Monges 

�
Sílvia Solanas i Cabestany, secretària acctal. de  l’Ajuntament de Vallbona de 
les Monges (L’Urgell – Lleida) 

C E R T I F I C O

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca 
número 1916, inscrita al tom 2607 de l’Arxiu, llibre 47, foli 145, IDUFIR 
25003000277204, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la 
finca amb referència cadastral 5569702CF4956N0001TA, situada al Carrer del 
Joc núm. 24 del nucli de Rocallaura, d’acord amb l’acta d’ocupació de finca i 
pagament de data 29.12.2016.  

SEGON.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca 
número 2246, inscrita al tom 2853 de l’Arxiu, llibre 52, foli 218, IDUFIR 
25016000129077, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la 
finca amb referència cadastral 0691705CF4909S0001QR, situada a la Plaça de 
les Avellanes núm. 1 del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb 
escriptura de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella 
Herrero Pizarro de data 20.03.2018 protocol 301.  

TERCER.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca 
número 2168, inscrita al tom 2607 de l’Arxiu, llibre 47, foli 118, IDUFIR 
25003001153842, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la 
finca amb referència cadastral 0691707CF4909S0001LR, situada al Carrer 
Rocafort s/n del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb escriptura 
de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella Herrero 
Pizarro de data 20.03.2018 protocol 300. 

 

 

 

 



 
 

	
 C/ Prat de la Riba 3 – 25268 Vallbona de les Monges 

Telèfon 973 33 02 60 - Fax 973 33 07 28 
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat 

 

 

Ajuntament de Vallbona de les Monges 

 

QUART.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca 
número 330, inscrita al tom 2534 de l’Arxiu, llibre 46, foli 117, IDUFIR 
25003000427944, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la 
finca amb referència cadastral 0690423CF4909S0001MR, situat al Carrer Prat 
de la Riba, núm. 4 del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb 
escriptura de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella 
Herrero Pizarro de data 20.03.2018 protocol 299. 

CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges és titular de la finca 
número 2217, inscrita al tom 2853 de l’Arxiu, llibre 52, foli 85, IDUFIR 
25016000120098, del Registre de la Propietat de Tàrrega, corresponent a la 
finca amb referència cadastral 0590702CF4909S0001MR, situada al Carrer 
Prat de la Riba núm. 1 del nucli de Vallbona de les Monges, d’acord amb 
escriptura de compravenda atorgada davant notaria de Bellpuig Sra. Estrella 
Herrero Pizarro de data 20.05.2015 protocol 251.  

I perquè així consti als efectes oportuns en referència a l’expedient de la 
modificació puntual núm. 1 del POUM de Vallbona de les Monges, lliuro la 
present d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde. 

Vallbona de les Monges, 15 de novembre de 2018 

Vist i Plau     Sílvia Solanas i Cabestany        
L’ Alcalde     Secretària acctal.    

                                                            

Ramon  Bergadà  i  Benet          

CPISR-1 C 

RAMON 

BERGADÀ 

BENET

Firmado digitalmente por CPISR-1 C 
RAMON BERGADÀ BENET 
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INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚMERO 1 DEL POUM DE VALLBONA DE LES MONGES.

1. Objecte

Aquest document presenta l’Informe de Sostenibilitat Econòmica de la Modificació 
puntual número 1 del POUM de Vallbona de les Monges.

L’article 59.3.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme incorpora l’informe de sostenibilitat econòmica com a 
document integrant del conjunt de treballs necessaris per formalitzar o modificar el 
Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.  

D’acord amb el redactat de la disposició transitòria vuitena apartat tercer, que ha estat 
modificat per l’article 87 del la Llei 3/2012, de 22 de febrer, s’extreu que els treballs de 
sostenibilitat econòmica s’aplicaran als instruments de planejament aprovats inicialment 
amb posterioritat a l’1 de juliol de 2007. 

Tenint en compte ambdues premisses, el present document dóna contingut a l’informe 
de sostenibilitat econòmica de la Modificació puntual número 1 del POUM de Vallbona 
de les Monges en els àmbits que s’indicaran, avaluant l’impacte econòmic de les 
expropiacions que es preveuen, així com de la urbanització i dotació de serveis 
posteriors en les finances públiques de l’administració competent en aquest cas 
l’Ajuntament de Vallbona de les Monges. 

2. Actuacions previstes 

A) Les actuacions que es proposen en sòl urbà es fan majoritàriament sobre finques 
municipals excepte en cinc casos, la valoració dels quals es fa, a manca d’unes 
condicions de mercat que permetin comparar, amb el valor cadastral incrementat pel 
coeficient multiplicador que s’estableix anualment.

Expropiacions:

M1a.1M.- Finca del carrer la Plaça 3 de Montblanquet, amb referència cadastral 
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 1.692,24 euros. 

M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2B de Rocallaura, amb referència cadastral 
5669801CF4956N i un valor d’expropiació de 2.962,16€

M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2 de Rocallaura, amb referència cadastral 
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 5.831,13€
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M1a.3R.- Finca de la Plaça de la Vila 6 de Rocallaura, amb referència cadastral 
5668304CF4956N i un valor d’expropiació de 22.192,38€

M1a.7V.- Finca del Raval del Tallat 43 de Vallbona de les Monges, amb referència 
cadastral 0989416CF4908N i un valor d’expropiació de 2.449,47. En aquesta finca el 
valor es redueix a la meitat, per estar ja enderrocat el seu interior.

El valor d’expropiació de les 5 finques privades afectades per  les modificacions 
suma la quantitat de 35.127,38 €.

Les actuacions que precisen d’una urbanització i dotació de serveis posterior son les 
M1a.2R, M1a.1V i M1a.7V. No s’inclou la modificació M1a.1R per formar part d’un 
vial a urbanitzar i repercutir per medi de quotes o contribucions especials. Per tractar-se 
d’espais peatonals i amb una mínima superfície de pavimentació es considera un cost de 
urbanització de 50 €/m2.

M1a.2R.- 97 m2 x 50€/m2 =     4.850,00 €

M1a.1V.- 134 m2 x 50€/m2 =   6.700,00 €

M1a.7V.- 128 m2 x 50€/m2 =   6.400,00 €

El cost de la urbanització estimat es de 17.950,00 €

B) D’acord amb la Resolució de la CTU de data 30.10.2019, rebut en data 06.11.2019, 
es complementa el present informe de sostenibilitat econòmica, a les actuacions 
destinades a sistemes públics en sòl no urbanitzable, amb el detall següent: 

Altres Expropiacions:

M1b.2M.-  Font Vella de Montblanquet. Són 50 m2 del polígon 6, parcel·la 50.
Es tracta d’un aqüeducte inscrit degudament a l’Inventari de Béns i drets Municipals 
amb núm. de referència 115-00021, el qual no es troba definit al Cadastre donada la 
seva condició de servitud. Aquest aqüeducte, junt amb l’espai que ocupa la zona de la 
Font Vella, de 126,59m2, prové d’un conveni de cessió que va fer un particular a 
l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 26.09.2016. Per aquest motiu, tot i no 
poder figurar marcat físicament al Cadastre, la titularitat és municipal i per tant, no 
procedeix la seva expropiació.

M1b.3M.-  Es tracta d’una part de 576 m2 de la finca corresponent al polígon 2, 
parcel·la 438, on hi ha un dipòsit per a la prevenció d’incendis forestals del Parc Eòlic, 
la titularitat del qual no és municipal, sinó de la propietat del parc eòlic de la Serra del 
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Tallat. Per aquest motiu, tot i haver delimitat com a Serveis Tècnics, no és procedent la 
seva expropiació atenent que és un àmbit privat.

M1b.2R.-  Es tracta d’expropiar 20 m2 de la finca del polígon 7, parcel·la 90 de 
Rocallaura, on hi ha una fossa sèptica (nord). El valor d’expropiació és de 30,00€.

M1b.3R.-  Sector dels dipòsits de Rocallaura. Cal fer expropiació de la totalitat dels 
2.586 m2 de la parcel·la 106 del polígon 7. El valor d’expropiació és de 3.879,00 €. 

M1b.4R.-  Es tracta d’expropiar 20m2 de la finca del polígon 10, parcel·la 12 de 
Rocallaura, on hi ha una fossa sèptica (sud). El valor d’expropiació és de 30,00€.

M1b.6R.-  Es tracta d’expropiar 1.000 m2 de la finca rústica situada en el polígon 4, 
parcel·la 49, on es troben situats els serveis (Servei d’aigua, estació de tractament 
d’aigües residuals i subministrament elèctric) de l’Hotel Balneari de Rocallaura, essent 
el beneficiari de l’expropiació el titular del complex hoteler. El valor de l’expropiació és 
de 1.500,00 €. 

M1a.2V.- Delimitació del camí d’accés a l’estació de bombeig. Es tracta d’un camí de 
titularitat municipal, inscrit degudament a l’Inventari de Béns i drets Municipals amb 
núm. de referència 115-00021, dels quals 69 m2 passen al Sistema Viari a raó de la seva 
ampliació. El valor de l’expropiació és de 2.070,00 €.

M1b.1V.- Ampliació del cementiri de Vallbona. S’ocupa 55 m2 de la parcel·la 55 del 
polígon 3 per la qual cosa cal expropiar aquests metres quadrats.  El valor de 
l’expropiació és de 1.650,00 €. 

M1b.2V.- Delimitació de l’àmbit real de la depuradora. La delimitació que es fa en la 
modificació del POUM segueix estrictament les directrius que delimita un aixecament 
topogràfic de data 18.02.2014 així com els límits de la realitat física (marges). No 
s’ocupa part de la parcel·la 35 del polígon 2, sinó que el cadastre té incorreccions. Per 
tant es fa innecessari expropiar part de dita parcel·la.

M1b.3V.- Delimitació de l’àmbit real dels dipòsits de Vallbona. Es refereix a una caseta 
de 6 m2 situada dintre de la parcel·la 84 del polígon 3. El valor de l’expropiació és de 
9,00 €.  

M1b.4V.- Sector Camí de la Riera. Delimitació real dels safareigs públics històrics, la 
delimitació real dels quals reflexa la reproducció idèntica d’un aixecament topogràfic, 
els quals erròniament s’han inclòs dins una finca privada, per la qual cosa s’han 
d’expropiar 280 m2 dintre de la parcel·la 116, polígon 2, amb un valor d’expropiació de 
420,00 €.

El valor d’expropiació de les 8 finques privades afectades per  les modificacions 
suma la quantitat de 9.588,00 €.
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3. Agenda

El desenvolupament, pel que fa a les expropiacions, urbanització i dotació de serveis, de 
la present modificació puntual núm. 1 del POUM no serà immediat, a partir de l’entrada 
en vigor de la modificació proposada; una vegada aquesta hagi estat publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sinó que s’estableix una actuació en tres 
anualitats.

- Anualitat 1. Any 2020. 

Sòl urbà:

M1a.1M.- Finca del carrer la Plaça 3 de Montblanquet, amb referència cadastral 
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 1.692,24 euros. 

M1a.1V.- 134 m2 x 50€/m2 =   6.700,00 €

Sòl no urbanitzable:

M1b.2R.-  Es tracta d’expropiar 20 m2 de la finca del polígon 7, parcel·la 90 de 
Rocallaura, on hi ha una fossa sèptica (nord). El valor d’expropiació és de 30,00€.

M1b.3R.-  Sector dels dipòsits de Rocallaura. Cal fer expropiació de la totalitat dels 
2.586 m2 de la parcel·la 106 del polígon 7. El valor d’expropiació és de 3.879,00 €. 

M1b.4R.-  Es tracta d’expropiar 20m2 de la finca del polígon 10, parcel·la 12 de 
Rocallaura, on hi ha una fossa sèptica (sud). El valor d’expropiació és de 30,00€.

M1b.6R.-  Es tracta d’expropiar 1.000 m2 de la finca rústica situada en el polígon 4, 
parcel·la 49. El valor de l’expropiació és de 1.500,00 €. 

M1a.2V.- Delimitació del camí d’accés a l’estació de bombeig, 69 m2 de Sistema Viari. 
El valor de l’expropiació és de 2.070,00 €.

M1b.1V.- Ampliació del cementiri de Vallbona. S’ocupa 55 m2 de la parcel·la 55 del 
polígon 3 per la qual cosa cal expropiar aquests metres quadrats.  El valor de 
l’expropiació és de 1.650,00 €. 

M1b.3V.- Delimitació de l’àmbit real dels dipòsits de Vallbona. Es refereix a una caseta 
de 6 m2 situada dintre de la parcel·la 84 del polígon 3. El valor de l’expropiació és de 
9,00 €.  

M1b.4V.- Sector Camí de la Riera, 280 m2 dintre de la parcel·la 116, polígon 2, amb un 
valor d’expropiació de 420,00 €.
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- Anualitat 2. Any 2021

M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2B de Rocallaura, amb referència cadastral 
5669801CF4956N i un valor d’expropiació de 2.962,16 €

M1a.2R.- 97 m2 x 50€/m2 =     4.850,00 €

M1a.2R.- Finca del carrer Països Catalans 2 de Rocallaura, amb referència cadastral 
5669802CF4956N i un valor d’expropiació de 5.831,13 €

M1a.3R.- Finca de la Plaça de la Vila 6 de Rocallaura, amb referència cadastral 
5668304CF4956N i un valor d’expropiació de 22.192,38 €

- Anualitat 3. Any 2022

M1a.7V.- Finca del Raval del Tallat 43 de Vallbona de les Monges, amb referència 
cadastral 0989416CF4908N i un valor d’expropiació de 2.449,47. En aquesta finca el 
valor es redueix a la meitat, per estar ja enderrocat el seu interior.

M1a.7V.- 128 m2 x 50€/m2 =   6.400,00 €

4. Avaluació econòmica

L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament de Vallbona de les 
Monges per a dur a terme les diferents actuacions, de les que és responsable de la seva 
execució. En aquest estudi es pretén relacionar els diversos aspectes econòmics en que 
la Modificació incideix, formular uns criteris per l’avaluació de cadascun d’ells, i 
realitzar una quantificació dels mateixos, a efectes de determinar la viabilitat del 
desenvolupament urbanístic en funció dels recursos financers de que es disposa per a la 
seva execució.

DESPESES:

- Anualitat 1. Any 2020. 

El total de despeses corresponents a l’anualitat de l’any 2020 ascendirà a la quantitat de 
17.980,24 €.

- Anualitat 2. Any 2021

El total de despeses corresponents a l’anualitat de l’any 2021 ascendirà a la quantitat de 
35.835,67 €.
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- Anualitat 3. Any 2022

El total de despeses corresponents a l’anualitat de l’any 2022 ascendirà a la quantitat de 
8.849,47 €.

INGRESSOS:

El finançament de les inversions (expropiacions i urbanització) es realitzarà mitjançant 
la inclusió de dites actuacions en la línia de subvenció de la Diputació de Lleida, 
programa del Pla d’Inversions Locals, anys 2020-2021-2022, corresponent a 
l’Ajuntament de Vallbona de les Monges la quantitat de 65.000,00 €, de la qual se’n 
destinarà l’import 62.665,38 €.

El programa d’inversions de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, dels últims tres 
exercicis reflexa la capacitat d’inversió, doncs en resulta les quantitats següents:

EXERCICI ECONÒMIC PRESSUPOST INVERSIONS FONS PROPIS

2017 226.918,34 € 121.552,49 €

2018 224.216,67 € 70.451,50 €

2019 204.754,02 € 116.662,43 €

 
Es justifica la sostenibilitat econòmica en relació a la inversió municipal, comprovant la 
capacitat de la tresoreria municipal de suportar el càrrec de la inversió que correspongui, 
d’acord amb les consideracions del quadre anterior, així com del romanent de tresoreria 
de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, acreditat en els últims exercicis. 

 
EXERCICI ECONÒMIC ROMANENT  TRESORERIA

2015 504.246,50 €

2016 649.070,16 €
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2017 568.177,65 €

 
La ràtio d’endeutament és del 26,04 %, per tant per sota del 75% que és el límit fixat 
que obliga a demanat autorització per qualsevol operació financera al Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

A la vista de l’exposat en els apartats anteriors, les quanties consignades coma a 
despeses per expropiació i per urbanització, no han de tenir un impacte significatiu i 
podrà ser assumit perfectament el seu finançament.

Vallbona de les Monges,  20 de novembre de 2019
La Secretària interventora acctal.,
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1.	 OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI 

1.1. Introducció 
 
Aquest informe i els documents annexos poden contenir informació confidencial. Per 
això, s'informa a qui el rebi, que la informació continguda en el mateix és reservada, 
el seu ús no autoritzat i la reproducció parcial o total d'aquest, està prohibida 
legalment. 
 
L’Excel. Ajuntament de Vallbona de les Monges, ha sol·licitat a Geotecnia 2000 amb 
domicili a Ronda de Valdecarrizo, 47 Nau B-15 de Tres Cantos (Madrid), l’informe 
hidrogeològic per realitzar l’ampliació del cementiri municipal del terme municipal de 
Vallbona de les Monges. 
 
L’elaboració de l’informe hidrogeològic, respon a una sol·licitud del Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya ICGC, expedient ICGC, URB-0107/19. 
 

1.2. Objectiu i abast 
�
L'objectiu principal de l'informe és definir el funcionament hidrogeològic del subsòl a 
la zona en la que es projecta l’ampliació del cementiri, i l'entorn de seu emplaçament, 
establint a partir de les metodologies adequades, les litologies i estructura dels 
materials, el gruix de la zona no saturada, tipus de porositat i concloent sobre el risc 
potencial d'afectació a les aigües subterrànies. Tal com s'exposa en l'article 40.2 del 
Decret 397/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia 
sanitària mortuòria. 
 
Amb l’objectiu secundari de conèixer si l’emplaçament escollit per a l’ampliació del 
cementiri municipal compleix la normativa d’aplicació definida en el Decret 297/1997, 
de 25 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la policia sanitària mortuòria, 
per tal de determinar la idoneïtat de l’emplaçament. 
 
El procés a segui per la elaboració de l’estudi hidrogeològic ha estat: 
 

�� Recopilació de la informació hidrològica, geològica i hidrogeològica de 
l’emplaçament.  

 
�� Visita tècnica a l’emplaçament el dia 14 de maig de 2019. Durant la visita es va 

realitzar una inspecció del medi físic (geologia) del cementiri actual, de la futura 
zona d’ampliació i de l’entorn d’aquests emplaçaments.  
 

�� Processat en gabinet de tota la informació obtinguda i l’elaboració de l’informe 
hidrogeològic. 



INFORME HIDROGEOLÒGIC 
AMPLIACIÓ CEMENTIRI 

VALLBONA DE LES MONGES 

Client: AJUNT.VALLBONA DE 
LES MONGES  

Situació: VALLBONA MONGES  

Data: MAIG 2019 

Revisió: 0 

�

GGEEOOTTEECCNNIIAA  22000000  ((AA  MMeemmbbeerr  ooff  TTÜÜVV  SSÜÜDD))    NNºº  EExxpp::  AJU00E001340-0419-PR-2598 PPààggiinnaa  22  ddee2299  

�

1.3. Antecedents 
 
Els Serveis Territorials a Lleida del departament de Territori i Sostenibilitat en correu 
electrònic de data 1 de març de 2019 ha sol·licitat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) l’emissió d’un informe, d’acord amb el procediment previst a 
l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme corresponent a la Modificació puntual 1 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Vallbona de les Monges (exp. 2018/066987/L9). 
 
L’objecte de la modificació és subsanar errors detectats, ampliar equipaments 
municipals i actuacions viàries en sòl urbà i incorporar al Planejament infraestructures 
de serveis tècnics en sòl no urbanitzable. 
 
Segons exposa el document, pel que fa a la qualificació del terreny per a futures 
ampliacions del cementiri municipal (modificació V1), cal tenir en compte que, 
l’emplaçament del cementiri municipal ha de complir la normativa d’aplicació definida 
en el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de policia 
sanitària mortuòria. En els articles 40.1 i 40.2 del mateix es defineixen els estudis 
hidrogeològics a realitzar per a determinar la idoneïtat del terreny elegit per a 
l’emplaçament. El document de la Modificació puntual nº 1 del POUM no aporta 
aquests estudis. 
 
Els estudis hidrogeològics s’han de realitzar de forma prèvia al canvi de qualificació del 
sòl, per determinar la idoneïtat de l’emplaçament. Així mateix, s’han de incloure al nou 
redactat de la Modificació, de manera que futures actuacions específiques o altres 
instruments de planejament derivat contemplin els requeriments i les recomanacions 
en relació al medi hidrogeològic. 
 
2.	 PROJECTE A AVALUAR 
 
Es projecta l’ampliació del cementiri municipal, just a Nord de l’emplaçament del 
cementiri actual. 
 
L’ampliació que es vol implementar no implica un augment de la superfície destinada a 
nínxols, sinó que correspon a una sala de vetlles i a una zona d’aparcament, per tal de 
donar servei a la població usuària. 
 
Pel que a priori es considera que un cop implementades les actuacions previstes, 
aquestes no generaran lixiviats relacionats amb l’activitat mortuòria que poguessin 
afectar un potencial aqüífer.  
 
A l’annex I, plànol 1, es mostra el projecte a implementar. 
�
�
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3.	 CONTEXT GEOGRÀFIC 
 

3.1. Context geogràfic 
 
L’actual cementiri de Vallbona de les Monges es situa a les afores del nucli 
poblacional. S’hi accedeix des de la carretera LP-2335 a P.K aproximat 5,8. 
L’ampliació del cementiri es preveu just al Nord del cementiri actual. 
 
La zona d’estudi es situa a aproximadament 138 m (línia recta) de distància respecte 
la riera del Maldanell, i a aproximadament 17 m de desnivell respecte aquesta (cota 
d’explanada actuació).  
 

 

Figura 1: Emplaçament del cementiri actual i de la proposta d’ampliació. S’ha ombrejat en vermell el 
cementiri actual i en taronja la zona proposada d’ampliació. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA AMPLIACIÓ CEMENTIRI 

CEMENTIRI 

RIERA MALDANELL 
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Les coordenades geogràfiques aproximades del centre de la parcel.la d’estudi 
s’exposen a la següent taula:  

 

Taula 1. Coordenades geogràfiques.�

 POL 3 PARCEL. 53 

Datum: ETRS89 
Fus UTM: 30 
Coord. X: 340261 
Coord. Y: 45905082 
Altitud (m): 480 

 
La cota 480 correspon a la cota topogràfica aproximada actual, un cop realitzada 
l’explanació de la zona d’implementació de projecte.  
 
El projecte a implementar ocupa 1 parcel.la: 

 
�� Amb referència cadastral 25300A003000530000HL, pol 3 parcel.la 53, amb 

una superfície gràfica de 2.062 m2. Parcel.la, a efectes cadastrals, amb 
immobles de diferents classes (urbà i rústic). 
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Figura 2: Emplaçament de la parcel.la cadastral sobre ortofotografia en la que es vol implementar 
l’ampliació del cementiri, sala de vetlles i zona d’aparcament. 

 

3.2. Estat actual de la zona d’implementació de projecte 
�
En l’actualitat, la zona es presenta com un terraplenat a Nord del cementeri actual,  
amb una superfície aproximada de 300 m2, i a cota aproximada 480 m. Limitada a 
Nord per un tal·lus ascendent (antròpic, creta durant l’explanació de la zona) 
d’aproximadament 5 m de potencia. Tal i com es pot observar a la següent imatge. 
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Imatge 1: Vista actual de la zona d’estudi. 
 
Abans de realitzar aquesta explanació, la zona d’estudi corresponia a una feixa 
emplaçada a Nord del cementiri i a cota topogràfica superior. 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ZONA PROPOSADA DE SALA DE 
VETLLES I APARCAMENT 

TAL.LÚS  
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Imatge 2,3 i 4: Aspecte se la zona d’implementació amb anterioritat a l’excavació realitzada i després de 
la realització d’aquesta. 
 
 
 

FEIXA DE TERRENY EXCAVADA 
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4.	 HIDROLOGIA 
 
Vallbona de les Monges es situa a la conca hidrogràfica del Segre. 
Vallbona és  travessada per la riera del Maldanell.  

La riera de Maldanell és un curs d'aigua de l'Urgell, tot i que es forma a la Conca, 
prop de Belltall. Pren direcció sud-est a nord-oest i, després de passar per Rocallaura, 
Vallbona de les Monges i Llorenç de Rocafort, desaigua al riu Corb, prop de Maldà, 
després d'un recorregut d'uns 13 km. Com a típic torrent mediterrani, sovint baixa 
seca. 

 

Figura 3: Zona d’estudi i riera del Maldanell. 

 
�
5.	 GEOLOGIA 
 

5.1. Marc geològic regional 
La zona que avarca aquest estudi es troba situada dins la Depressió de l’Ebre, en el seu 
extrem oriental, que rep el nom de Depressió Central Catalana. Aquesta és una unitat 
morfoestructural que forma l’avantpaís del Pirineus, i alhora és una conca sedimentària 
d’edat terciària. Està delimitada al N pels Pirineus, i al S per la Cadena Costanera 
Catalana o Catalànids.  

RIERA DEL MALDANELL 
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La conca de l’Ebre està relacionada amb l’evolució de l’orogen pirinenc, i es 
desenvolupa com a resposta de l’apropament de la placa Ibèrica sota la placa Europea, 
amb inici de subducció de la primera respecte la segona. D’aquesta manera, aquesta 
conca esdevé una cubeta sedimentària durant el Terciari, actuant com a centre de 
deposició dels materials, primer marins, durant el Terciari inferior i mig, i posteriorment 
continentals, procedents del desmantellament de les serralades circumdants.  
 
Durant l’Eocè, la conca de l’Ebre estava connectada amb l’oceà Atlàntic per l’oest. 
Fruit de la col·lisió entre les dues plaques tectòniques, s’inicia la col·locació de làmines 
encavalcants o mantells de corriment, d’origen pirinenc, empeses cap al sud. 
L’emplaçament d’aquests mantells va reduir considerablement l’espai que inicialment 
ocupava la Conca de l’Ebre, i va fer perdre la comunicació amb el mar obert.  
 
A partir de finals de l’Eocè i durant tot l’Oligocè, la conca de l’Ebre actua com a conca 
endorreica, tancada, on la sedimentació que es produeix és d’origen continental. Els 
sediments continentals tenen diversos orígens, entre els que cal destacar els dipòsits de 
torrenteres, de rius més o menys ben desenvolupats, de dipòsits de plana d’inundació, 
i finalment, dipòsits d'origen lacustre o palustre. Cada un d’aquests dipòsits donarà 
origen a diferents tipus de roques sedimentàries que són les que es troben a sota 
aquestes contrades.   
 
Així apareixen conglomerats, gresos i argiles d’origen tant fluvial, com al·luvial, com 
lacustre, i també nivells de carbonats d’origen lacustre.  
 
Des de finals de L’Oligocè fins a l’actualitat la depressió de l’Ebre ha deixat d’actuar 
com a conca sedimentària i ha esdevingut una cubeta on l’agent predominant 
principal ha estat l’erosió. Localment, en alguns punts de la conca, hi ha dipòsits del 
Terciari superior i principalment del Quaternari. Aquests corresponen als materials 
subconsolidats que apareixen entre les roques sedimentàries i la superfície, formats per 
sorres, llims i argiles, on abunden les crostes carbonatades. 
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5.2.  Context geològic de la zona d’estudi i entorn 
�

5.2.1  Mapa geològic ICGC 

 
�

ZONA ESTUDI 
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Figura 4: Plànol geològic i zona d’estudi. Font : ICGC. 

�

5.2.2 Geologia associada a la riera del Maldanell Qr 

�
Qr Dipòsits dels llits actual de la riera i dels torrents, Holocè. 
�
En base a les observacions realitzades i a la cartografia geològica de la zona, 
s’estableix que aquest curs hídric en relació a la geologia, a trams es presenta com a 
al·luvial i a trams com a reblert de “vale”. 

Qr 

POga 

POglx1 
ZONA ESTUDI 
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En els depòsits relacionats amb l’al·luvial, la litologia predominant és de llims i argiles 
amb nivells de sorres i graves. Les potències d’aquests materials es consideren entre 6-
10 m i l’amplada entre 100-500 m. 
 
Els reblerts de “vale” presenten litologia llimosa, i menor extensió. 
 
L’extensió lateral d’aquests materials queda delimitada per la litologia quaternària i per 
la seva geomorfologia. 
Tant en horitzontal com en vertical els materials quaternaris queden delimitats per la 
litologia del terciari. 
 
La permeabilitat d’aquests material s’estima entre 0,1-10 m/dia (IGME, 1998b) 
 
Els reblerts de “vale” presenten litologia llimosa, i menor extensió i menor 
permeabilitat que en el cas dels al·luvials. 
�
La base de dades del SITEBRO (Confederación Hidrográfica del Ebro CHE) cartografia 
aquests material com a materials de permeabilitat i infiltració elevada. 
�

5.2.3 Geologia associada a la  resta del terme municipal  

�
La superfície del terme no drenada per la riera del Maldanell, està formada per 
materials terciaris, que poden presentar en superfície materials quaternaris. 
�
Les principals litologies terciàries associades al terme són exposades a la figura 4. A les 
que se’ls hi assigna permeabilitats per porositat intergranular detrítica baixa/baixa-
mitja, excepte per a les calcàries, a les que se’ls hi assigna porositat mitja-baixa 
principalment per fracturació. 
 
Els valors de la permeabilitat  per al conjunt d’aquests materials és de 1 a 10-3 m/dia 
(IGME, 1991b). 
 
A l’Annex I. Plànol 2 es mostra la informació extreta de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, Visualiltzadors Geoindex, Sondeigs. En aquest darrer s’exposa la 
ubicació dels sondeigs realitzats a la zona i existents a la base d’informació (2 
sondeigs). En tots dos sondeigs existents es defineix el substrat terciari de la zona com 
a lutites i gresos de coloracions marró clares i beix groguenques, detectats per sota 
d’un reblert format per terreny natural remogut. El nivell terciari es detecta, a la zona 
en les zones en les que es va fer els sondeigs entre els -3,75 m i -9,0 m (profunditat de 
finalització del sondeig) a S-4 i entre els -1,25 m i -6,0 m (profunditat de finalització 
del sondeig) a S-2. En cap dels dos sondeigs es va detectar nivell freàtic fins a la 
profunditat d’investigació assolida. 
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Figura 5: Testificació litològica d’un sondeig realitzat al nucli de Vallbona (Veure annex). Font : ICGC. 

�
6.	 HIDROGEOLOGIA 
�

6.1.  Domini hidrogeològic 
�
Vallbona de les Monges s’emplaça al domini hidrogeològic de la Depressió de l’Ebre. 
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6.2. Context hidrogeològic de la zona d’estudi i entorn 

6.2.1 Unitats hidrogeològiques i massa d’aigua subterrània 

Segons la base de informació de SITEBRO (CHE) Vallbona de les Monges no 
s’emplaça a cap unitat hidrogeològica ni cap massa d’aigua subterrània, essent la més 
propera la Unitat hidrogeològica i Massa d’aigua subterrània la de les Calcàries de 
Tàrrega. Cartografiada a aproximadament 3,5 km a N de la zona d’estudi. 
 

�
Figura 6: Zona d’estudi i cartografia de la Unitat hidrogeológica i Massa d’aigua subterrània la de les 
Calcàries de Tàrrega (Veure annex). Font : SITEBRO. 

 

UNITAT HIDROGEOLÒGICA I MASSA D’AIGUA 
SUBTERRÀNIA DE LES CALCÀRIES DE TÀRREGA
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En l’estudi d’Alcalà (Alcalà, Tesi Doctoral 2005) es mostreja l’aqüífer de la Segarra i de 
l’Urgell (anomenat així per extrende’s a les dues comarques lleidatanes). 
  
En aquest estudi es descriu l’aqüífer Segarra-Urgell, format per un paquet calcari que 
pot presentar una potència de 60 m, corresponent a un aqüífer clàssic entre dues 
capes de menor permeabilitat. En aquest estudi Alcalá (2005, pàg.41) cita a Bayó i 
Alom (1983), per denominar a aquestes calcàries  “Calcàries de Tàrrega”, calcàries 
taulejades, amb permeabilitat producte de la fracturació i processos de carstificació, 
que tenen lloc  en les zones de discontinuïtat. 
 
Es fa referència a que la formació aqüífera s’estén a 250 Km2 en la seva àrea proximal, 
essent molt poc coneguda la zona distal i que inclou un sector d’aqüífer lliure perifèric 
que constitueix l’àrea de recàrrega directa que està formada per relleus calcaris 
denominats costes de Vichfred-Pujalt- La Panadella. La resta de la superfície (80%) 
correspon a un aqüífer amb diferent grau de confinament. Cap al S les calcàries passen 
lateralment a fàcies margocalcàries i guixos, i cap al W i SW a margues impermeables 
amb guixos i halurs. 
 
Entre aquestes aigües mostrejades per a la realització d’aquest estudi, es troben 
mostres dels Omells de na Gaia, Belianes, San Martí de Maldà, Ciutadilla, Granyena de 
Segarra (termes poblacionals emplaçats a l’entorn proper de Vallbona de les Monges). 
Aquestes mostres es caracteritzen a l’estudi com a aqüífer de Calcàries de Tàrrega. 
 
Per tot allò exposat es considera que Vallbona de les Monges es trobi emplaçada al 
sud de l’aqüífer de les Calcàries de Tàrrega (segons figura 6), sembla que de manera 
genèrica pertany a la zona distal d’aquest aqüífer. 

 

6.2.2 Àrees hidrogeològiques  

Vallbona de les Monges es troba, segons base cartogràfica ICGC, a l’``Àrea 
hidrogeològica 210”, Àrea de l’Oligocè Lacustre de la Segarra i molt a prop pel seu 
Oest de l’Àrea Hidrogelògica 211. Àrea de l’Oligocè Lacustre del Segrià. 
 
L’Àrea de l’Oligocè Lacustre de la Segarra 210, és una sèrie margo-detrítica en la que 
es presenten intercalacions de carbonats lacustres (relacionades  amb les Calcàries de 
Tàrrega). 
 

6.2.3 Formacions hidrogeològiques de l’àrea hidrogeológica 210 

�
Les formacions hidrogeològiques d’aquesta àrea 210 són: 
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Taula 2. Formacions hidrogeològiques.�

1) 

�
�
2) 

�
�
3) 

�
�
�
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Figura 7: Zona d’estudi i cartografia de les  àrees hidrogeològiques (201) i formacions hidrogeològiques 
Font : ICGC.. 

�

6.2.4 Aqüífers  de les formacions hidrogeològiques descrites 

 
La naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic és: 

1 

2 

3 
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�
Figura 8: Naturalesa dels aqüífers de les formacions hidrogeològiques descrites a l’apartat anterior. 
Font: ICGC. 

Taula 3. Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic.�

1) 

�
2) 

�
 

1 

2 
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6.2.5 Aqüífer associat a la riera de Maldanell 

�
Associat a la riera i als materials geològics descrits s’hi associa un aqüífer lliure que es 
considera de recàrrega principal per aigua de pluja. La seva extensió lateral queda 
definida per la litologia quaternària i la geomorfologia del fons de vall. I queda 
confinat en la horitzontal i vertical pels material oligocens. 
�

6.2.6 Punts d’aigua 

La base de SITEBRO cartografia les següents captacions, en un entorn més o menys 
proper a la zona d’estudi. Trobant-se la captació més propera a 480 m al SE de la zona 
d’estudi (aigües amunt) i  la captació més propera emplaçada aigües avall a 1.4 km, de 
la zona d’estudi. 
 
�

�
Figura 9: Captacions properes a la zona d’estudi. Font: SITEBRO 

	�
1 i 2) 
2 pous de 20 i 17 m de profunditat, situats a la marge dret del riu Corb en zona de 
policia. Amb ús de reg. 
 
 

4 

5 

 6 i 7 

3 2 1 
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3) 
Pou 16.7 m de profunditat ,  amb galeria, situat a la marge dreta del riu Corb. en zona 
de policia. Amb ús de reg. 
 
4) 
Pou de 10 m de profunditat situat en zona de policia de la riera del Maldanell. Marge 
esquerra del barranc Mandanell tributari del riu Corb per la seva marge esquerra. Amb 
ús de reg. 
 
5) 
Pou a la Plana del Jové. Amb ús de reg i abastament. 
 
6)  
Pou de 6 m de profunditat situat en zona de policia de la riera del Maldanell. Marge 
esquerra del barranc Mandanell tributari del riu Corb per la seva marge esquerra. Amb 
ús d’abastament bestiar. 
 
7) 
Pou de 30 m de profunditat situat en zona de policia del riu Maldanell. Marge 
esquerra del barranc Mandanell tributari del riu corb per la seva marge esquerra. Ús 
d’abastament persones. 
 
S’observa que totes les captacions es situen a la zona de fons de vall. I que presenten 
dues profunditats diferents, una d’entre 6-10 m i una altra d’entre 16-20 m. 
�

6.3. Model hidrogeològic 

6.3.1 Model hidrogeològic regional 

En l’estudi d’Alcalà (Alcalà, Tesi Doctoral 2005) que, com ja s’ha exposat 
anteriorment, sembla presentar la zona d’estudi com a zona distal de l’ aqüífer 
calcàries de Tàrrega, exposa que el flux d'aigües subterrànies en condicions naturals és 
des de la zona de recàrrega cap a les zones de descàrrega, constituïdes per sistemes 
al·luvials. Quaternaris encaixats en l'impermeable superior a cota prou baixa com per 
actuar com a drenatge del sistema subterrani.  
 
Les principals zones de descàrrega són els al·luvials quaternaris dels rius Sió, Ondara i 
Corb, ordenats de més proximal a més distal respecte a la zona de recàrrega. 
Els interfluvis constitueixen zones de trànsit regionals on és possible el 
desenvolupament de fluxos locals. 
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Figura 10: Esquema simplificat del funcionament hidrogeològic de l’aqüífer Segarra-Urgell. Santillana 
(2011), modificat d’Alcalá (2005), modificat de Pascual i Bayó (1991).Captacions properes a la zona 
d’estudi. Font: SITEBRO 

 

6.3.2 Model hidrogeològic local 

En base al que s’ha exposat la zona d’estudi-entorn presenta: 
 

�� Un aqüífer lliure superficial relacionat amb el material quaternari de la zona 
vinculat a la riera del Maldanell, del que s’extreu aigua subterrània a través dels 
pous existents  a la zona de poca fondària (6-10 m), i que es recarrega 
directament per aigua de curs fluvial-pluja i/o per descàrrega lateral –drenatge 
del sistema subterrani de l’aqüífer oligocè de la zona-Calcàries (segons model 
hidrogeològic regional).  
 

�� Un aqüífer consolidat corresponent als materials calcaris, dels quals es trauria 
aigua subterrània a través dels pous existents a la zona del fons de vall, que 
presenten profunditat de entre 17-20 m. 

 
�� I uns potencials aqüífers penjats i confinats, sense gran entitat, que es podrien 

donar als gresos del material poc permeable del paquet descrit d’alternança de 
lutites i gresos. 

 
No obstant aquestes delimitacions, es coneix a través del treball de Santillana (2011) 
que el aqüífer quaternari superficial pot estar recarregant l’aqüífer profund terciari i 
que tot i les divisions exposades els límits entre les formacions evaporítiques i 
detrítiques oligocenes no es poden establir clarament en no existir un pas net entre 
ambdues, de manera que l’alternança de litologia condiciona el funcionament del 
aqüífer com a multicapa amb gran anisotropia principalment en la distribució vertical 

1 2 3 

1 

2 

3 
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de les permeabilitats, essent major la permeabilitat horitzontal que la vertical. Podent 
quedar aqüífers penjats en la vertical. 
 
De manera que s’estableix un nivell piezomètric constant en les calcàries i uns 
potencials  nivells piezomètrics  sense continuïtat lateral en la zona detrítica. 
 

 
 

 
 Q      Quaternari 

���������Lutites i llims oligocens 
�
�����������Gresos oligocens 
 
          Calcàries i calcarenites oligocenes�

Figura 10: Esquema-model conceptual de la hidrogeologia potencial de la zona estudi-entorn. Font: 
Santillana (2011). 

 
7.	 GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA DE LA  ZONA CONCRETA D’ESTUDI-ZONA 
D’IMPLMENTACIÓ PROJECTE 
�

7.1. Situació geològica i hidrogeològica de la zona concreta d’estudi 
 
Segons els que s’ha exposat anteriorment la zona concreta d’estudi en la que es vol 
implementar el projecte es situa a: 
�
La zona d’estudi es troba a la unitat POga., alternances de gresos amb lutites i argiles 
vermelles de l’Oligocè superior. De permeabilitat detrítica baixa/baixa-mitja. 

PRECIPITACIÓ 

NP 

LÍNIES FLUX 

1 

2 
3 

4 

SURGÈNCIA 

1 

2

3

4
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S’observa que el quaternari descrit associat al Maldanell, descansa sobre la unitat 
POga en la que es troba la zona d’estudi 
�
Trobant-se la zona d’estudi a la  àrea hidrogeològica 210 “Àrea de l’Oligocè Lacustre 
de la Segarra”, formació hidrogeològica 2 “dipòsits detrítics lacustres de l’Oligocè”, i a 
l’aqüífer . segons el medi litològic “zones poc permeables” amb aqüífers locals amb 
predomini de depòsits detrítics i margocalcaris. 
�

7.2. Geologia i hidrogeologia de la zona concreta d’estudi (i entorn proper) 

7.2.1  Geologia  

7.2.1.1� Geologia observada 
�
La zona d’estudi es situa a una alternança de gresos amb lutites i argiles vermelles, 
de l’Oligocè inferior. 
 
Les observacions realitzades situa la zona d’estudi a una alternança de gresos i lutites. 
 
A la zona propera a l’ampliació del cementiri-tal·lus ascendent que limita la zona 
d’ampliació pel Nord, tal i com es pot veure a la imatge 5, s’observa aquesta litologia 
de gresos i lutites per sota d’un sòl edàfic (llims/llims argilosos) propis de les zones de 
conreu. A la zona concreta d’estudi, degut a que s’ha excavat el terreny, el materials a 
peu pla corresponen a aquest alternança de gresos i lutites de l’Oligocè exposada. 
 

 
Imatge 5: Vista dels materials geològics observats al tal·lus que limita la zona d’estudi. 
 

ALTERNANÇA GRESOS AMB 
LUTITES  

LUTITES 

GRESOS 
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La geologia de l’entorn proper, corresponent al tal·lus existent a peu de carretera que 
queda a cota topogràfica inferior a la zona d’estudi i dels talussos existents per sota de 
la xarxa viària, a N de la riera del Maldanell mostren la mateixa litologia.  
 
A través d’aquests talussos s’observa que les capes presenten direcció E(NE)-W(SW) i 
cabussen lleugerament cap al NW.  
La bibliografia de la zona assigna a aquests materials una potència de desenes de m.  
Es considera que existeixen com a mínim 17 m d’aquesta litologia, coincidint amb el 
desnivell existent entre la cota de projecte i la cota de fons de vall. I en base a la 
cartografia geològica del ICC i les observacions de camp. 
 
 

 
Imatge 6: Zona d’estudi i geologia observada a l’entorn. 
 

ZONA PROJECTE TAL.LÚS ALTERNANÇA GRESOS I LUTITES 
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Imatge 7: Zona d’estudi i geologia observada a l’entorn, 
 

�
 

ALTERNANÇA GRESOS I LUTITES 

SÒLS 

CEMENTIRI ACTUAL 
ZONA PROPOSADA 

CEMENTIRI ACTUAL 

ZONA PROPOSADA 



INFORME HIDROGEOLÒGIC 
AMPLIACIÓ CEMENTIRI 

VALLBONA DE LES MONGES 

Client: AJUNT.VALLBONA DE 
LES MONGES  

Situació: VALLBONA MONGES  

Data: MAIG 2019 

Revisió: 0 

�

GGEEOOTTEECCNNIIAA  22000000  ((AA  MMeemmbbeerr  ooff  TTÜÜVV  SSÜÜDD))    NNºº  EExxpp::  AJU00E001340-0419-PR-2598 PPààggiinnaa  2266  ddee2299  

�

 
Imatge 8 i 9: Materials geològics de gresos i lutites a cota topogràfica inferior del cementiri actual i de la 
zona d’implementació de projecte proposada. 
 

7.2.1.2� Permeabilitat i porositat considerada per als  materials geològics 
de la zona d’estudi 

 
Porositat: 
 

�� La porositat dels gresos s’estableix en un valor de 5 a 35 %, essent l’eficaç de 
de 0.5 a 10%. 

�� Per a les lutites es considera la proposat i permeabilitat de les argiles, porositat 
total 40 a 60% i eficaç de 0 a 5 %, ja que no es dona aquest valor per les 
lutites i els llims (per als quals s’hi assigna permeabilitat) corresponen a material 
no consolidat mentre que les lutites fan referència a la roca. 

 
Essent porositats eficaces baixes- en el cas de les lutites i baixes-mitges en el cas dels 
gresos. 
 
La permeabilitat assignada a questa materials és: 
 

�� Gresos: 3*10-5 a 0,5 m/dia (Domenico) 
�� Argil.la: 10*10-6 a 4*10-4 m/dia (Domenico)�

 
Essent porositats permeabilitats baixes- en el cas de les lutites i baixes-mitges en el cas 
dels gresos. 
�

GRESOS 
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Taula 4. Valors de porositat�

 
 

7.2.1.3� Permeabilitat i infiltració 
 
La base de dades del SITEBRO (Confederación Hidrográfica del Ebro CHE) cartografia 
aquests material com a materials de permeabilitat i infiltració baixa. 
 

7.2.2 Hidrogeologia observada 

�
A la zona emplaçada entre aquest vessant en el que es situa la zona d’estudi i la riera 
del Maldanell, en els materials de gresos i lutites, no s’han detectat surgències naturals 
a través dels talussos observables i altres indicis de nivell freàtic (aigua regalimant als 
talussos molls), ni s’han detectat pous. Tampoc es cartografien pous, o punts d’aigua 
i/o surgències en aquest vessant. 
 
 
8.	 RISC POTENCIAL DE L’AFECTACIÓ DE L’AQÜÍFER 
�
El projecte d’ampliació del cementiri consisteix en la implementació d’una sala de 
vetlles i d’una zona d’aparcament als terrenys situats al Nord de l’actual cementeri. 
 
Aquestes activitats un cop implementades no produeixen en sí mateixes lixiviats 
mortuoris que puguin afectar a un potencial aqüífer de la zona. 
 
En fase de desenvolupament de l’activitat es podria produir de manera potencial, i poc 
probable, alguna pèrdua d’oli/carburant d’algun dels vehicles dels usuaris que podria 
afectar un potencial aqüífer . No obstant la potencialitat d’aquest vessament, cal 
considerar que:  
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�� L’activitat que generaria el potencial vessament que podria afectar el potencial 
aqüífer és superficial. 
 

�� L’activitat que generaria el potencial vessament que podria afectar el potencial 
aqüífer és puntual (l’aparcament és de pas i per donar servei als usuaris). 

 
�� La zona es trobarà totalment pavimentada. 

 
En fase d’obra i en cas d’existir un potencial aqüífer aquest podria ser afectat per la 
seva intersecció, però com s’ha pogut observar durant jornades tècniques de camp la 
zona en la que es vol realitzar la implementació ja ha estat excavada i explanada, 
sense indicis de nivell freàtic. 
 
De manera que és molt poc probable que el projecte que es vol implementar en fase 
d’obra i/o de desenvolupament afecti un potencial aqüífer en fer la valoració del 
projecte en sí mateix. Cal tornar a exposar que no es generen lixiviats relacionats amb 
l’activitat mortuòria. 
 
Però a més del projecte es valora la presència d’aqüífera a la zona que puguin ser 
afectats.  
 
Com s’ha exposat: 
 

�� La zona d’estudi es situa a una zona d’alternança de gresos i lutites amb 
permeabilitats baixa-mitja i baixa respectivament en base a la litologia. 
Presentant una permeabilitat global i capacitat d’infiltració baixa. 
 

�� Aquests materials potencialment poden presentar aqüífers, semiconfinats i 
penjats associats amb el gresos. 

 
�� Aquests materials presenten una potència de 17 m des de la zona d’estudi fins 

al fons de vall en el que es troba la riera del Maldanell, i els materials 
quaternaris i aqüífer associat, sens trobar-se pous associats, ni surgències o 
evidències d’aigua als talussos existents en aquests materials ,des de la zona 
d’estudi fins al fos de vall. 

 
�� Las captacions de les zones es troben a la zona del fons de vall amb 

profunditats associades a l’aqüífer quaternari (profunditat del pou entre 6-10 
m) a l’aqüífer oligocè (entre 16-20 m). Aquest aqüífer està associat a les 
calcàries de la zona (evaporític) i no pas al detrític. No obstant en cas de 
considerar que aquest nivell d’aigua es desenvolupés al detrític (gresos i lutites), 
la profunditat a la que es troba l’aigua (en base a la fondària dels pous es pot 
considerar que es troba a 13-15 m de profunditat), fa que es presenti una 
potencia de gresos i lutites entre la zona d’estudi i aquest aqüífer de 30-32 m, 
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d’intercalacions de gresos i lutites de permeabilitats baixa-mitja i baixa i 
infiltració baixa, cosa que fa improbable que un potencial lixiviat a la zona 
arribés a aquest aqüífer. 

�
 
9.	 CONCLUSIONS 
�
En base a: 
 

�� Les característiques del projecte a implementar. 
 

�� Les característiques de la geologia i hidrogeologia de la zona. 
 

�� Els riscos generats tenint en compte els dos anteriors vectors/indicadors.  
 
Es determinar la idoneïtat de l’emplaçament escollit per a l’ampliació del cementiri 
municipal, segons la normativa d’aplicació definida en el Decret 297/1997, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament de la policia sanitària mortuòria. 
 
. 
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