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1. Introducció i antecedents

1.1 Introducció 

L’objecte del present document és la redacció del Document Ambiental Estratègic de la 

Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 1 (POUM, d’ara en 

endavant) del terme municipal de Vallbona de les Monges, aprovat el 9 de febrer de 

2012, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida (en endavant CTUL), núm. 

d’expedient 2010/042577/L i publicat al DOGC el dia 11/02/2013. 

L’ajuntament de Vallbona de les Monges promou aquest DAE per avaluar les afeccions 

sobre el medi que potencialment poden derivar-se de l’aprovació i el desplegament de la 

modificació puntal, i així prevenir els impactes i definir i analitzar l’estratègia envers el 

desenvolupament urbanístic sostenible del municipi en l’àmbit del pla. 

1.2 Objectius de la proposta 

La modificació puntual 1 del POUM de Vallbona de les Monges objecte del present 

document es localitza en aquest mateix terme municipal.  

El present Document Ambiental Estratègic (DAE) té com a objecte l’estudi i anàlisi d’una 

banda, d’algunes de les errades detectades, necessitats d’equipaments o ampliacions ja 

existents en sòl urbà, i la presència de serveis tècnics en el territori, (antenes, foses 

sèptiques, estacions de bombeig...) ja existents i no delimitades o no delimitades 

adequadament en l’àmbit de sòl no urbanitzable; i la rectificació de dos errors puntuals de 

la documentació escrita. Aquestes errades i necessitats s’han detectat al llarg d’aquests 5 

anys de gestió del POUM i amb aquesta modificació es preveu corregir i resoldre i donar 

resposta a aquestes necessitats.  

Totes aquestes modificacions es localitzen en el terme municipal de Vallbona de les 

Monges, i incloent els agregats municipals de Rocafort i Montblanquet; d’aquesta manera 

esdevé la sol·licitud del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per 

l’emissió de l’informe ambiental estratègic per part de l’òrgan ambiental. Aquest informe 

s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, d’acord amb les 

directives europees, estatals i catalanes. 
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1.3 Justificació i descripció de la proposta 

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. 

En el sòl urbà es comptabilitzen 2 modificacions a Montblanquet, 3 modificacions a 

Rocallaura i 8 modificacions a Vallbona de les Monges. Les modificacions vinculades al 

sòl no urbanitzable a l’entorn de cada nucli són 3 a Montblanquet, 5 Rocallaura i 7 a 

Vallbona de les Monges. 

En el quadre que segueix, referit al sòl urbà, es mostra per cada una de les 

modificacions, les superfícies de la qualificació en el planejament vigent: 

Taula 1.  Paràmetres urbanístics de la proposta respecte el sòl urbà  

MODIFICACIÓ SÒL RESIDENCIAL EQUIPAMENT VIARI MONESTIR 

M1a.1M -68,00 m
2

+68,00 m
2

M1a.2M 

M1a.1R -135,00 m
2

135,00 m
2

M1a.2R -97,00 m
2

+97,00 m
2

M1a.3R -60,00 m
2

+60,00 m
2

M1a.1V -135,00 m
2

+221,00 m
2

M1a.2V +73,00 m
2

-73,00 m
2

M1a.3V -118,00 m
2

+118,00 m
2

M1a.4V -44,00 m
2

+44,00 m
2

M1a.5V -95,00 m
2

+95,00 m
2

M1a.6V -47,00 m
2

+47,00 m
2

M1a.7V -128,00 m
2

+128,00 m
2

M1a.8V -69,00 m
2

+69,00 m
2

TOTAL -830,00 m2 +319,00 m2 +551,00 m2 +47,00 m2

Font: Joan Gangolells Feixas  
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En el quadre que segueix, referit al sòl no urbanitzable, es mostren les variacions en 

equipaments i espais lliures: 

Taula 2. Paràmetres urbanístics de la proposta respecte el sòl no urbanitzable  

MODIFICACIÓ EQUIPAMENT ESPAI LLIURE 

M1b.1M (antic camp futbol) +880,00 m
2

M1b.5R (magatzem i bàscula) +1.101,00 m
2

M1b.1V (cementiri) +940,00 m
2

M1b.4V (sector camí de la riera) -1.471,00 m
2

+2.018,00 m
2

+280,00 m
2
 (safareig)

TOTAL +1.730,00 m2 2.018,00 m2

Font: Joan Gangolells Feixas  

Imatge 1. M1b.4V, sector del camí de la Riera  

Font: Arum Consultoria Ambiental, maig 2018  

Modificacions en sòl urbà (M1a) 

NUCLI DE MONTBLANQUET 

Modificació 1M.- Qualificar com Equipament un solar del carrer la Plaça 3. Solar entre 

mitgeres no edificat. De 68 m2 i actualment qualificat com a Nucli Antic.  

Modificació 2M.- Qualificar com a Nucli Antic N0 la part frontal de l’església, ara 

qualificada com Nb. En una superfície de 111 m2, queden fora d’ordenació les actuals 

construccions sobre rasant.  
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NUCLI ROCALLAURA 

Modificació 1R.- Qualificar com Via Pública un solar del carrer Joc 24. Solar de propietat 

municipal de 135 m2, amb una construcció agrícola ruïnosa i actualment qualificat com a 

Nou Eixample.  

Modificació 2R.- Qualificar com Via Pública dos solars contigus al carrer dels Països 

Catalans 2 i 2B. Finques amb edificacions ruïnoses i no rehabilitables de 46 i 51 m2 

respectivament i actualment qualificades com a Nucli Antic. Manteniment de la planta 

baixa de les parets perimetrals per tal de no modificar la morfologia de l’entorn. 

Modificació 3 R.- Qualificar com Equipament la finca de la plaça de la Vila 6, annexa a la 

seu de la EMD. Finca de 60 m2, qualificada de Nucli Antic i destinada a ampliació de la 

EMD. 

NUCLI 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, no edificats o edificats 

precàriament de 78 i 56 m2 respectivament, dos d’ells públics actualment qualificats de 

Eixample de Nucli i que passen a ser Via Pública. 

Modificació 2V.- El pati frontal de l’equipament del carrer Sant Bernat 2, forma part de la 

finca. Subsanat l’error i qualificar com Equipament, també una part del pati frontal amb 

una superfície de 73 m2.  

Modificació 3V.- Una petita part del sector EQp COOP es Via Publica. Subsanar l’error i 

qualificar els 118 m2 com a Via Pública. 

Modificació 4V.- Qualificar d’Equipament la finca de Prat de la Riba 4, per ampliar el 

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, per ampliar les 

dependències municipals. 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 47m2, forma part del 

recinte tancat del propi Monestir. Subsanar l’error. 

Modificació 7V.- Qualificar de Via Pública la finca del Raval del Tallat 43. Finca de 128 m2 

amb construcció ruïnosa, situada al punt mig d’un front continu de 245m, qualificada 
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d’Eixamples de Nucli. Formació d’una connexió peatonal entre el raval i una franja 

boscosa posterior sense pendent.  

Modificació 8V.- Delimitar realment el camí d’accés a la estació de bombeig i passar 69m2 

a Via Pública. Subsanar l’error. 

Modificacions vinculades al sòl no urbanitzable (M1b) 

ENTORN DE MONTBLANQUET 

Modificació 1M.- Qualificar de ST el sector del pou i zona de bombeig i de EQ l’antic 

camp de futbol. Polígon 6, Parcel·la 31 situat al est del nucli, amb 378 m2 de zona de 

bombeig i 880 m2 de camp de futbol. 

Modificació 2M.- Qualificar de ST el sector de la font vella. Polígon 6, Parcel·la 9024 

situada al sud del nucli, amb 126 m2 I 50 m2 de la Parcel·la 50 del mateix Polígon. 

Modificació 3M.- Qualificar de ST el dipòsit d’incendis. Es situa al nord del nucli a l’interior 

la Parcel·la 438 del Polígon 2. 

ENTORN DE ROCALLAURA 

Modificació 1R.- Qualificar de ST el sector de l’antena. Polígon 7, Parcel·la 143 situada al 

nord del nucli, amb 70 m2. 

Modificació 2R.- Qualificar de ST el sector de la fosa sèptica nord. Es delimita l’àmbit 

estricte dintre del Polígon 7, parcel·la 90 situada al sud del nucli. 

Modificació 3R.- Qualificar de ST el sector dels dipòsits. Polígon 7, Parcel·les 105 i 106 

situades al est del nucli, de 3605 i 2586 m2 respectivament. 

Modificació 4R.- Qualificar de ST el sector de la fosa sèptica sud. Es delimita l’àmbit 

estricte dintre del Polígon 10, Parcel·la 12, situada al sud del nucli. 

Modificació 5R.- Qualificar de EQ el sector del magatzem i bàscula municipal. Polígon 8, 

Parcel·les 29 i 31 situades al sud est del nucli, de 962 i 139 m2 respectivament. 

Modificació 6R.- Qualificar de ST la depuradora del sector del balneari. Situada al peu de 

la carretera de Vallbona a Rocallaura ocupa l’extrem nord oest de la finca del Polígon 4, 

Parcel·la 49. 
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ENTORN DE VALLBONA DE LES MONGES 

Modificació 1V.- Qualificar de EQ una franja al nord del cementiri, de propietat municipal, 

per tal de permetre una sala de vetlla, aparcament i futures ampliacions del recinte, amb 

la modificació dels límits del sòl urbà. 

- Delimitar una part del Polígon 3, Parcel·la 53 sense entrar en el Sols de Pendent

Elevada (clau SPE). 

- Nova delimitació de l’àmbit de protecció del cementiri

- Nova delimitació de la línia d’afectació de la carretera davant del cementiri

Modificació 2V .- Delimitar i qualificar de ST l’àmbit real de la depuradora. Actualment 

està qualificat únicament l’espai edificat. Polígon 3, Parcel·la 34, situada al oest del nucli, 

amb 814 m2. 

Modificació 3V.- Delimitar i qualificar de ST l’àmbit real dels dipòsits. 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, Parcel·la 231 amb 1100 m2 i una caseta dintre del 

Polígon 3, parcel·la 84, situades al nord del nucli. 

Imatge 2. Modificació 3V. 

Font: Arum Consultoria Ambiental, Maig 2018  
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Modificació 4V.- Sector Camí de la Riera al sud est del nucli: 

- Passen a SNU els terrenys situats al extrem sud est del Monestir

- Tota la finca entre la riera i el camí queda com a ELL

- S’eixampla el camí l’ estrictament necessari amb una previsió de calçada + talús de 6 m.

- Es descarta un nou pont sobre la riera i es manté l’actual

- Es delimita i qualifica de EQ , l’àmbit real dels safareigs vells

Modificació 5V.- Qualificar com a ST el pou del Manco i camí d’accés. El Pou i accés 

situat al sud est del nucli, son la totalitat del Polígon 2, Parcel·la 153 amb 264 m2. 

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, parcel·la 235 i l’estació 

de bombeig ocupa la totalitat del Polígon 2, Parcel·la 498 m2 amb 338 m2. Es situen al est 

del nucli. 

Totes les modificacions vinculades al sòl no urbanitzable, eren sectors ja existents però 

no qualificats, amb les següents excepcions: 

- La depuradora , els dipòsits i els safareigs vells (M1b.2V, M1b.3V i M1b.4V) ja estaven

delimitats, però inadequadament 

- L’ampliació del cementiri (1V)

Modificacions referides a la normativa (M1c) 

Modificació 1D.- la fitxa CBP.37 corresponent a l’església de Sant Andreu de 

Montblanquet, (pag. 72) té la imatge de localització equivocada. Subsanar l’error. 

Modificació 2D.- A les Normes urbanístiques, l’article 115. Construccions ramaderes, 

apartat3, (pag. 82) només prohibeix les explotacions intensives properes als nuclis. 

Suprimir la frase “de caràcter intensiu” per tal de que totes les explotacions respectin les 

distàncies, com es preceptiu. 
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1.4 Marc normatiu 

En aquest context, i d’acord amb l’establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental (AA) (BOE núm. 296, 11.12.13), cal realitzar l’avaluació ambiental 

estratègica simplificada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal dels següents espais, 

per analitzar els possibles efectes significatius del mateix sobre el medi ambient. 

La present modificació pretén una reordenació dels usos del sòl de diferents equipaments 

o serveis tècnics, amb l’ objectiu de configurar un nucli urbà més definit, millorar la vialitat

i alhora incrementar la superfície dels espais destinats a zona verda i a equipaments. 

El marc legal aplicable a aquesta tramitació ve definit per: 

Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació 

dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009 pels articles 21 

al 24 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 

normativa.  

D’acord amb la disposició derogatòria de la Llei 21/2013, aquesta és d’aplicació com a 

legislació bàsica a les comunitats autònomes transcorregut el termini d’un any des de la 

seva entrada en vigor en cas que no s’hagi aprovat nous textos normatius adaptats a 

aquesta llei, és a dir, és d’aplicació en el territori català a partir del 12 de desembre de 

2014.  

D’altra banda, l’avaluació ambiental estratègica s’integra en la tramitació del Pla parcial 

seguint el procedint establert en la següent legislació. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya. 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa 
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Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 

comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 

sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

 

L’apartat d) de l’art. 8 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes, 

especifica que s’hauran de sotmetre a Avaluació Ambiental en funció de decisió prèvia els 

plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha 

estat objecte d’avaluació ambiental.  

Tenint en compte el marc de la nova Llei 21/2013, es sol•licita d’inici de l’avaluació 

ambiental estratègica simplificada d’acord al seu article 29, i per aquest motiu la 

documentació del pla s’acompanya d’un Document ambiental estratègic.  

 

1.4.1 Objectius i criteris generals del pla 

El present DAE del terme municipal de Vallbona de les Monges té com a objecte establir 

les mesures per fer possible les actuacions necessàries de millora i/o manteniment dels 

serveis urbanístics que actualment ja disposa.  

Els criteris i objectius bàsics d’ordenació que es planteja el Document Ambiental 

Estratègic són els següents: 

 Dotar els nous equipaments públics de la màxima eficiència territorial, situant-los 

de la forma més racional i coherent, amb el reaprofitament d’espais. 

 Corregir i/o modificar la qualificació de serveis i equipaments públics. 

 S’incrementa la superfície dels espais destinats a zona verda i a equipaments. 

 La modificació puntual inclou també una reducció del sòl residencial  

 Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible en les diverses vessants 

(territori, vectors ambientals, mobilitat,...). 

En aquest sentit:  

 Satisfer les necessitats d’espai dels equipaments municipals. 

 Millorar la mobilitat i l’accessibilitat del municipi. 

 Millorar l’aspecte visual d’espais en estat ruïnós.  
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2. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA

2.1 Objectius de protecció ambiental predeterminats 

En aquest apartat es detallen els diferents objectius de protecció ambiental fixats en els 

diferents àmbits, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic 

que facin referència i siguin aplicables en l’àmbit d’estudi que es desenvolupa en el 

present document.  

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Nivell comunitari: 

o VI Programa de medi ambient de la Unió Europea.

o Estratègia europea de desenvolupament sostenible.

Nivell estatal: 

o Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible.

Nivell autonòmic: 

o Pacte Nacional per les Infraestructures.

OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Nivell internacional: 

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

o Conveni de Rio sobre la diversitat biològica (1992).

Nivell comunitari: 

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

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

biodiversitat (2006).

o Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i

flora silvestres.

o Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30/11/2009,

relativa a la conservació de les aus silvestres.
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Nivell estatal: 

o Estratègia espanyola per a la conservació i ús sostenible de la Diversitat Biològica

(1999).

o Reial Decret 1997/1995 de 07/12/1995, pel que s’estableixen mesures per a

contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals

i de la fauna i flora silvestres.

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

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

novembre, de forests.

o Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21

de novembre, de forests.

o Reial Decret 1274/2011, de 16/09/2011, pel que s’aprova el Pla estratègic del

patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la llei 42/2007, de

13/12/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

o Reial Decret 556/2011, de 20/04/2011, per al desenvolupament de l’Inventari

Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

o Reial decret 630/2013, de 02/08/2013, pel que es regula el Catàleg espanyol

d’espècies exòtiques invasores.

Nivell autonòmic: 

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

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

o Ordre de 5 de novembre de 1984, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i

Pesca, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.

o Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, incloent plans derivats com el Pla

d’Espais d’Interès Natural, l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari

d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.

o Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres monumentals, d’interès

comarcal i local.

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

que el despleguen.
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o Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals,

d'interès comarcal i d'interès local, estableixen el procediment per a la declaració

d'arbres i arbredes monumentals i les ordres que el despleguen.

o Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès

Natural i les modificacions posteriors.

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

o Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

o Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals

en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

o Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

protecció dels animals i les seves modificacions. .

o Decret 172/2008, de 26 d’agost, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de

creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

Nivell territorial i supramunicipal: 

o Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida).

AIGUA 

Nivell comunitari: 

o Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de

2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política

d’aigües (Directiva Marc de l’Aigua, DMA) i les modificacions posteriors.

Nivell estatal: 

o Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Domini

Públic Hidràulic i les modificacions posteriors.

o Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei d’Aigües i les modificacions posteriors.

o Reial Decret – Llei 4/2007, de 13 d’abril, per el que es modifica el text refós de la

Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.



 

17 de 107 

Nivell autonòmic: 

o Decret legislatiu 3/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 

d’aigües a Catalunya i les modificacions posteriors. 

o Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) i Pla de 

Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 2003 (PSARI 2003). 

o Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals 

i d'ecoeficiència en els edificis. 

 

MEDI AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Nivell comunitari: 

o Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental i les 

modificacions posteriors. 

o Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més 

neta a Europa i les modificacions posteriors.  

Nivell estatal: 

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

o Reial Decreto 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 

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

o Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 

17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 

emissions acústiques. 

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

les modificacions posteriors.  

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

o Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre de 2008, per el que s’aprova el 

Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les 

seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

Nivell autonòmic: 

o Llei 22/1983 de 02 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric i les 

modificacions posteriors.  
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o Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació de mapes de vulnerabilitat i capacitat

del territori referits a la contaminació atmosfèrica.

o Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la

protecció del medi nocturn i les modificacions posteriors.

o Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de

maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi

nocturn i les modificacions posteriors.

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

posteriors.

o Decret 245/2005, de 08 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a

l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.

o Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se

n’adapten els annexos.

PRESERVACIÓ DE SÒLS 

Nivell comunitari: 

o Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè

Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: Estratègia temàtica per a la

protecció del sòl de 22 de setembre de 2006

Nivell estatal: 

o Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei de sòl i rehabilitació urbana.

RESIDUS 

Nivell estatal: 

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

Nivell autonòmic: 

o Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i les seves

modificacions.

http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_8_2008.pdf
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o Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

reguladora dels residus i les seves modificacions.

o Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica (Modificació

d’aspectes relacionats amb residus).

o Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el

sector públic (Modificació d’aspectes relacionats amb residus).

o Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el programa general de

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20).

o Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Pla territorial sectorial

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020

(PINFRECAT20).

o Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

(Modificació d’aspectes relacionats amb residus).

CANVI CLIMÀTIC 

Nivell internacional: 

o Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

o Protocol de Kyoto.

Nivell comunitari: 

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

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

o Acord del Paquet legislatiu Energia i Clima, del 6 d’abril de 2009, el Consell

Europeu, que conté les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les

energies renovables.

o Objectius climàtics i energètics 2030.

Nivell estatal: 

o Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta, horitzó 2007-2012-2020

(EECCEL), aprovada pel Consell Nacional del Clima de 25 octubre de 2007 i el

Consell de Ministres de 2 de novembre de 2007.

http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_1_2009.pdf
http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_9_2011.pdf
http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_2__2014_mesures.pdf
http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/Llei_3_2015.pdf
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Nivell autonòmic: 

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

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

novembre 2012. 

o Cinquè informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto. Novembre 

2014. 

 

PAISATGE 

Nivell comunitari: 

o Conveni europeu del paisatge. 

Nivell autonòmic: 

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

o Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 

de juny, de protecció i gestió del paisatge. 

 

MOBILITAT SOSTENIBLE 

Nivell comunitari: 

o Llibre Blanc de la Comissió Europea COM (2001) 370 “La política europea de 

transports al 2010”. 

o COM (2007) 135 final, de 21 de març de 2007 “Xarxes transeuropees: Cap a una 

visió integrada”. 

Nivell estatal: 

o Estratègia espanyola de mobilitat sostenible. 

o Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT). 

Nivell autonòmic: 

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

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

mobilitat. 

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4734/06270153.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4734/06270153.pdf


21 de 107 

o Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la

mobilitat generada.

o Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya.

2.2 Objectius ambientals específics 

A continuació es detallen els objectius específics plantejats en la modificació esmentada, 

tot tenint en compte els objectius de protecció predeterminats en l’àmbit internacional, 

estatal, autonòmic o comarcal que estiguin relacionats amb l’àmbit d’actuació que el 

present document ocupa. 

A més a més, es defineixen els objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció 

del pla, que ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. Es tenen 

en compte els següents aspectes:  

A- Model territorial i ocupació el sòl

B- Cicle de l’aigua

C- Qualitat de l’aire

D- Ambient atmosfèric

D- Gestió de materials i residus

E- Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural

F- Qualitat del paisatge

Els objectius ambientals definits a continuació corresponen amb els aspectes considerats 

en els articles 3 i 9 del RD 1/2010, i alhora defineixen els criteris ambientals relacionats. 

Aquests objectius es ponderen de forma jerarquitzada en funció de la seva importància 

relativa.
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OBJECTIU GENERAL A. Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum del 

sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model territorial globalment eficient.   

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i 

infraestructures vinculades a aquests usos. 

A.1.2 Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge del teixit urbà existents,

mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació 

d’espais intersticials o marginals. 

A-1.8 Regular de manera flexible els usos i la zonificació en els sòls urbans i

urbanitzables. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat 

d’acollida del territori. 

A-2.2 Minimitzar l’afectació dels terrenys amb pendent més elevat.

A-2.5 Conjuminar l’assignació dels usos del sòl i l’edificació amb el manteniment i

la millora de la qualitat del paisatge i amb el manteniment dels signes d’identitat 

del territori. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, bo 

i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració orgànica.  

A-4.1 Minimitzar l’obertura d’accessos, aprofitant camins preexistents, reduint els

recorreguts requerits, i garantint la seva adaptació a la matriu biofísica. 

A-4.5 Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics

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

OBJECTIU GENERAL B. Cicle de l’aigua: comptabilitzar el planejament amb el cicle 

natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial 

globalment eficient.   

OBJECTIU ESPECÍFIC B.1: Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes 

importants d’avingudes, i evitar l’afectació a béns i persones. 

B-1.5 Evitar actuacions generadores d’erosió.

OBJECTIU ESPECÍFIC B.3: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 

B-3.6 Adopció de sistemes estalviadors d’aigua.
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 OBJECTIU GENERAL C. Qualitat de l’aire: Minimitzar els efectes del planejament 

sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, i, en general, reduir el màxim les immissions 

de substàncies contaminants.  

OBJECTIU ESPECÍFIC C.1.: Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-

ne la contribució al canvi climàtic.  

C.1.2. Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits preexistents

mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació 

d’espais intersticials o marginals.  

OBJECTIU ESPECÍFIC C.2.: Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir-ne 

la contribució al canvi climàtic.  

C-2.3 Condicions de configuració arquitectònica

C-2.5 Exigència en les noves edificacions, transformacions integrals i canvis d’ús

de sistemes mixtos de subministrament d’aigua calenta sanitària, amb utilització 

de captadors solars i d’acumuladors, o d’altres energies renovables.  

C-2.6 Exigència d’instal·lacions fotovoltaiques en nous edificis públics i d’altres

edificis de característiques adequades.  

OBJECTIU ESPECÍFIC C.3.: Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants 

C-3.2 Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans.

OBJECTIU GENERAL D. Ambient atmosfèric: prevenir i corregir la contaminació 

acústica, lumínica i electromagnètica.  

OBJECTIU ESPECÍFIC 1. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos 

per la legislació. 

D-1.6: Prevenir els impactes acústics en la regulació de l’edificació

OBJECTIU GENERAL E. Gestió de materials i residus: Fomentar el reciclatge i la 

reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al 

seu tractament i/o dipòsit.  

Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en 

general. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC E.3: Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb 

l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 

durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

E-3.4 Exigència als projectes relatius a llicències urbanístiques d’enderrocament, 

excavació i/o construcció que continguin una avaluació dels volums i les 

característiques dels residus originats pels enderrocs, les operacions de 

destriament i de recollida selectiva projectades per als diversos tipus de residus 

generats i les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran 

en cas que no s’utilitzin o reciclin en l’obra mateixa.  

 

OBJECTIU GENERAL F. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en 

general: conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, i 

promoure’n l’ús sostenible.  

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica  

F-2.1.: Dissenyar les àrees incloses en el sistema d’espais lliures, com a zona de 

transició amb les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector. 

F.2.2.: Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de la xarxa 

d’espais lliures. 

 

OBJECTIU GENERAL G. Paisatge: Integrar el paisatge en tots els processos de 

planejament territorial i urbanístic, i garantir-ne la qualitat. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.1: Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit 

afectat per l’ordenació i el seu entorn proper 

G.1.1. Integrar paisatgísticament els nous sectors per assolir la no afectació de la 

qualitat paisatgística de l’entorn, establint criteris d’integració paisatgística en 

funció de les característiques de l’entorn, i tipologies arquitectòniques de la zona. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular 

i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i 

ambientals.  

G-2.2 Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les condicions d’implantació, 

les característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les 

edificacions admissibles.  
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G-2.3 En sòl no urbanitzable, prèviament a la possible implantació de projectes

d’activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, 

elaboració de plans especials urbanístics o exigència d’estudis d’impacte 

paisatgístic. Regulació de les condicions mínimes i dels continguts d’aquests 

documents.  

2.3 Jerarquització d’objectius 

Els objectius ambientals han de plantejar-se de forma jerarquitzada en funció del seu 

grau d’importància relativa, amb la intenció de que aquells objectius que siguin prioritaris 

o essencials es diferenciïn.

En aquest cas, per tal de jerarquitzar objectius, s’ha valorat l’objectiu en funció de dos 

criteris: 

 Rellevància de l’objectiu: Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió,

tenint en compte la realitat física de l’àmbit territorial en el que s’emmarca el pla

objecte d’avaluació.

 Aplicabilitat de l’objectiu: Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint

en compte l’abast i l’escala del pla, per a incidir sobre les causes i possibles

solucions de l’objectiu en qüestió.

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga una valoració en funció de si la seva 

importància/incidència és alta (3), mitja (2) o baixa (1). A través de la suma de la valoració 

feta sobre la rellevància i aplicabilitat de cada objectiu aconseguirem dur a terme la 

jerarquització d’aquests. Nivells de jerarquització establerts: 

NIVELL DE JERARQUITZACIÓ 

Objectius prioritaris 6 

Objectius rellevants 5 

Objectius secundaris De 1 a 4 
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Objectiu Rel Apl. Jerarquització ∑ 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1.2 Evitar l’ocupació 
innecessària del sòl i fomentar l’optimització funcional i el 
reciclatge dels teixits urbans existents, mitjançant la seva 
rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació 
d’espais intersticials o marginals. 

3 3 6 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-1.8 Regular de manera flexible 
els usos i la zonificació en els sòls urbans i urbanitzables. 

3 3 6 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat 
d’acollida del territori. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2.2 Minimitzar l’afectació dels 
terrenys amb pendent més elevat. 

3 3 6 

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

3 3 6 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.1 Minimitzar l’obertura 
d’accessos, aprofitant camins preexistents, reduint els 
recorreguts requerits, i garantint la seva adaptació a la 
matriu biofísica. 

3 3 6 

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

1 1 2 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.6 Regulació acurada dels usos 
en el sòl no urbanitzable. 3 2 5 

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

OBJECTIU ESPECÍFIC B-1.5 Evitar actuacions 
generadores d’erosió. 3 2 5 

OBJECTIU ESPECÍFIC B.3: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 

OBJECTIU ESPECÍFIC B-3.6 Adopció de sistemes 
estalviadors d’aigua. 2 1 3 

OBJECTIU ESPECÍFIC C.1.: Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne 
la contribució al canvi climàtic. 

OBJECTIU ESPECÍFIC C.1.2. Fomentar l’optimització 
funcional i el reciclatge dels teixits preexistents mitjançant 
la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la 
recuperació d’espais intersticials o marginals. 

3 3 6 

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

OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.3 Condicions de configuració 
arquitectònica 

3 2 5 

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

2 2 4 
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Objectiu Rel Apl. Jerarquització ∑ 

OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.6 Exigència d’instal•lacions 
fotovoltaiques en nous edificis públics i d’altres edificis de 
característiques adequades. 

1 1 2 

OBJECTIU ESPECÍFIC C.3.: Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants 

OBJECTIU ESPECÍFIC C-3.2 Planificar adequadament les 
zones verdes i els espais lliures urbans. 

2 2 4 

OBJECTIU ESPECÍFIC D.1 Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per 
la legislació 

OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.6 Prevenir els impactes 
acústics en la regulació de l’edificació  2 2 4 

OBJECTIU ESPECÍFIC E.3: Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb 
l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 

durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

OBJECTIU ESPECÍFIC E-3.4 Exigència als projectes 
relatius a llicències urbanístiques d’enderrocament, 
excavació i/o construcció que continguin una avaluació 
dels volums i les característiques dels residus originats 
pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida 
selectiva projectades per als diversos tipus de residus 
generats i les instal•lacions de reciclatge i disposició del 
rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin 
en l’obra mateixa. 

3 2 5 

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica 

OBJECTIU ESPECÍFIC F-2.1.: Dissenyar les àrees 
incloses en el sistema d’espais lliures, com a zona de 
transició amb les àrees específiques d’interès natural, 
ecològic o connector. 

2 2 4 

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2.2.: Introduir el concepte de 
connectivitat biològica en el disseny de la xarxa d’espais 
lliures. 

2 2 4 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.1: Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit afectat 
per l’ordenació i el seu entorn proper 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.1.1. Integrar paisatgísticament 
els nous sectors per assolir la no afectació de la qualitat 
paisatgística de l’entorn, establint criteris d’integració 
paisatgística en funció de les característiques de l’entorn, i 
tipologies arquitectòniques de la zona. 

3 2 5 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i 
per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i 

ambientals. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.2 Regulació adequada en sòl 
no urbanitzable de les condicions d’implantació, les 
característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels 
usos i de les edificacions admissibles. 

3 3 6 

OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.3 En sòl no urbanitzable, 
prèviament a la possible implantació de projectes 
d’activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural, elaboració de plans especials 

3 2 5 
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2.3.1 Objectius prioritaris 

Objectiu prioritaris 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1.2 Evitar les expansions innecessàries de les ciutats i fomentar 
l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits urbans existents, mitjançant la seva rehabilitació, 
reestructuració i/o renovació, i la recuperació d’espais intersticials o marginals. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-1.8 Regular de manera flexible els usos i la zonificació en els sòls 
urbans i urbanitzables. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat 
d’acollida del territori. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2.2 Minimitzar l’afectació dels terrenys amb pendent més elevat. 

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

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.1 Minimitzar l’obertura d’accessos, aprofitant camins preexistents, 
reduint els recorreguts requerits, i garantint la seva adaptació a la matriu biofísica. 

OBJECTIU ESPECÍFIC C.1.: Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne 
la contribució al canvi climàtic. 

OBJECTIU ESPECÍFIC C.1.2. Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits 
preexistents mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació d’espais 
intersticials o marginals. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i 
per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i 

ambientals. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.2 Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les condicions 
d’implantació, les característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les 
edificacions admissibles. 

urbanístics o exigència d’estudis d’impacte paisatgístic. 
Regulació de les condicions mínimes i dels continguts 
d’aquests documents. 
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2.3.2 Objectius rellevants 

Objectius rellevants 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. 

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

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

OBJECTIU ESPECÍFIC B-1.5 Evitar actuacions generadores d’erosió. 

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

OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.3 Condicions de configuració arquitectònica 

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica 

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2.2.: Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de la 
xarxa d’espais lliures. 

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

OBJECTIU ESPECÍFIC E-3.4 Exigència als projectes relatius a llicències urbanístiques 
d’enderrocament, excavació i/o construcció que continguin una avaluació dels volums i les 
característiques dels residus originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida 
selectiva projectades per als diversos tipus de residus generats i les instal•lacions de reciclatge i 
disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin en l’obra mateixa. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.1: Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit afectat 
per l’ordenació i el seu entorn proper 

OBJECTIU ESPECÍFIC G.1.1. Integrar paisatgísticament els nous sectors per assolir la no 
afectació de la qualitat paisatgística de l’entorn, establint criteris d’integració paisatgística en funció 
de les característiques de l’entorn, i tipologies arquitectòniques de la zona. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.3 En sòl no urbanitzable, prèviament a la possible implantació de 
projectes d’activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, 
elaboració de plans especials urbanístics o exigència d’estudis d’impacte paisatgístic. Regulació 
de les condicions mínimes i dels continguts d’aquests documents. 
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2.3.3 Objectius secundaris 

Objectius secundaris 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. 

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

OBJECTIU ESPECÍFIC B.3: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 

OBJECTIU ESPECÍFIC B-3.6 Adopció de sistemes estalviadors d’aigua 

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

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

OBJECTIU ESPECÍFIC C-2.6 Exigència d’instal•lacions fotovoltaiques en nous edificis públics i 
d’altres edificis de característiques adequades. 

OBJECTIU ESPECÍFIC C.3.: Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants 

OBJECTIU ESPECÍFIC C-3.2 Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures 
urbans. 

OBJECTIU ESPECÍFIC D.1 Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per 
la legislació 

OBJECTIU ESPECÍFIC D-1.6 Prevenir els impactes acústics en la regulació de l’edificació 

OBJECTIU ESPECÍFIC F.2: Conservar i millorar la connectivitat biològica 

OBJECTIU ESPECÍFIC F-2.1.: Dissenyar les àrees incloses en el sistema d’espais lliures, com a 
zona de transició amb les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector. 
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3. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

3.1 Relació amb altres plans i programes  

La planificació urbanística de l’àmbit d’estudi ha d’harmonitzar-se amb els diferents plans 

i programes existents i futurs. 

 

3.1.1 Instruments de planificació ambiental 

 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

Aprovat pel Decret 328/1992, el 14 de desembre. Un instrument que crea una xarxa 

d’espais naturals protegits amb l’objectiu de garantir la conservació de la biodiversitat i el 

patrimoni natural. 

Dins del municipi de Vallbona de les Monges no es troba cap àrea classificada com a 

PEIN. L’espai més pròxim considerat PEIN correspon als secans de Belianes i Preixana, 

on els municipis més pròxims són Maldà, Sant Martí de Riucorb, Belianes i Bellpuig.   

 

 Espais de la Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA) 

Xarxa d’espais naturals protegits creada a partir del que disposa la Directiva 92/43/CEE, 

del 21 de maig de 1992, també coneguda per Directiva Hàbitats. 

Aquesta està formada per Zones declarades d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i 

Llocs d’Importància Comunitari (LIC). 

Dins del municipi de Vallbona de les Monges no es troba cap àrea inclosa en la Xarxa 

Natura 2000. L’espai més pròxim dins de la Xarxa Natura 2000 correspon als secans de 

Belianes i Preixana. L’afectació a aquest espai és nul·la. 
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3.1.2 Instruments de planificació territorial 

L’àrea subjecte a estudi es troba dins de l’àmbit d’aplicació dels següents instruments de 

planificació territorial. 

 Pla Territorial General de Catalunya.

El Pla Territorial General de Catalunya, fou aprovat per la Llei 1/1995, el 16 de març, la 

qual defineix sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la 

funcionalitat territorial. Els objectius marcats per aquest Pla responen a: 

• Potenciar el desenvolupament.

• Equilibrar el territori.

• Ordenar el creixement.

Aquest últim objectiu especifica, augmentar o assegurar la qualitat de vida preservant el 

medi, assegurant serveis i equipaments. 

A part dels espais protegits PEIN, ZEPA..., el Pla Territorial General de Catalunya dóna 

valors de protecció als espais agrícoles (sòls d’especial interès agrícola) i als espais 

forestals (sòls d’especial interès forestal). 

El PTG defineix espais de protecció segons els seus valors culturals, segons els elements 

de patrimoni històric i artístic, i espais de protecció definits per les legislacions sectorials. 

Els criteris o objectius del Pla són els següents: 

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables.

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.

• Moderar el consum del sòl.

• Afavorir la cohesió del territori i evitar la segregació de les àrees urbanes.

• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements.

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
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 Pla Territorial Parcial de les Terres de Lleida

El Pla Territorial General de Catalunya va establir sis àmbits funcionals per a la 

formulació dels plans territorials parcials (PTP), modificats per la Llei 24/2001, de 31 de 

desembre. En data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla 

Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida). 

Aquest estableix diverses estratègies, directrius i determinacions per a l’àmbit d’actuació 

subjecte a aquest document, tal com es pot observar en la següent figura: 

Figura 1: Classificació del sòl segons determina PTPP 

Font: Pla Territorial Parcial de Comarques de Ponent. 
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Sistema d’assentaments urbans 

A partir de la caracterització de cadascun dels nuclis, i del conjunt d’estratègies de 

desenvolupament definides en el PTP, als nuclis de Vallbona i de Rocallaura se’ls 

assigna l’estratègia de creixement moderat, mentre que al nucli de Montblanquet li 

correspon l’estratègia de millora i compleció. Les determinacions que corresponen a una i 

altra es defineixen als articles 3.7 i 3.9 de la normativa del PTP, respectivament.  

El creixement moderat correspon a nuclis de mitjana o petita dimensió urbana que, sense 

l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, pel seu paper estructurant i per les 

seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la 

seva realitat física com a àrees urbanes. L’extensió urbana màxima que el POUM podrà 

proposar en aquest cas serà, orientativament, la que resulti de l’aplicació d’una expressió 

alfanumèrica que representa el 30% de la superfície de l’àrea urbana existent, corregida 

amb un factor de correcció per a nuclis de petita dimensió. 

Tant en el nucli de Vallbona com en el de Rocallaura, es compleixen les previsions de 

creixements màxims previstos pel PTP, i en el cas de Rocallaura, de forma prou 

significativa. Igualment, pel fet que els dos nuclis amb creixement compleixen, també ho 

fa el conjunt del terme municipal.  

Les propostes de creixement del nucli de Vallbona de les Monges responen a la voluntat 

de reconèixer, potenciar i consolidar el principal focus d’interès del municipi, centrat en el 

Monestir de Santa Maria de Vallbona. Històricament el nucli urbà ha crescut al seu 

voltant, i en el segle passat, al llarg de la carretera que uneix la població amb Llorenç i 

Lleida per un costat, i amb Rocallaura i Tarragona per l’altre, envoltant per la zona de 

solana el recinte del Monestir. 

L’àmbit d’estudi es situa 13 modificacions en sòl urbà vigent i 15 modificacions en total o 

parcialment en sòl urbanitzable, gairebé tots són equipament o serveis tècnics ja 

existents amb anterioritat a la redacció del planejament (foses sèptiques, pous de 

captació, antenes, magatzem de la brigada) però que no es van qualificar en el seu 

moment, per aquesta raó, ara volen ser qualificats com a serveis tècnics (ST), com 

equipament (EQ) i algunes zones passen a ser Sòl no urbanitzable (SNU).  
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Sistema d’espais oberts: 

El PTP classifica la zona del terme municipal de Vallbona com a sòl de protecció de 

protecció preventiva; tot i que, en el cas del nucli de Rocafort de Vallbona es troba pròxim 

a l’espai de sòl de protecció especial en la categoria de valor natural i de connexió. 

Figura 2. Classificació dels sistemes d’espais d’oberts.  

Font: Pla terr itorial Parcial de les Terres de Ponent  

Sistemes d’infraestructures i mobilitat 

Dins de l’àmbit d’actuació no es troba cap infraestructura de mobilitat, no obstant, cal 

considerar la proposta que es recull en el POUM en el plànol d’estratègies, de la 

construcció d’una variant de la carretera C14, entre Solivella i Ciutadilla, que entra dins el 

terme de Vallbona de les Monges fins a passar relativament a prop de Rocallaura. 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallbona de les Monges

El POUM de Vallbona de les Monges va ser aprovat el 21/12/2012 per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de Lleida. 

Segons el POUM, el sòl on es troba l’àmbit d’actuació es donen diferents tipus de 

classificacions, que es presenten a continuació: 
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Figura 3: Planejament actual del POUM Vallbona de les Monges, Montblanquet i Rocallaura, 2012.  
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Font: Ajuntament de Vallbona de les Monges, 2012  
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En aquest cas, el sòl de residència disminueix, compensant aquest sòl en la superfície 

destinada a equipaments, espai viari, zones verdes i espais lliures augmenta. 

La modificació que es proposa, respecte al sòl no urbanitzable, preveu la senyalització 

dels serveis ja implantats, (antenes de telecomunicacions, dipòsits d’aigua potable, 

casetes de bombes...) excepte en dos casos: d’una banda, l’ampliació del cementiri de 

Vallbona, on es qualifica d’equipament una franja al nord del cementiri, de propietat 

municipal, per tal de permetre una sala de vetlla, aparcament i futures ampliacions del 

recinte, amb la modificació dels límits del sòl urbà; i d’altra banda, una intervenció en 

l’extrem sud est del nucli urbà de Vallbona, en el sector camí de la Riera on passen a 

SNU els terrenys situats a l’extrem sud est del Monestir, tota la finca entre la riera i el 

camí queda com a ELL, s’eixampla el camí l’estrictament necessari amb una previsió de 

calçada i de talús de 6m, es descarta un nou pont sobre la riera i es manté l’actual i es 

delimita i qualifica de EQ, l’àmbit real dels safareigs vells. 

I pel que respecte al sòl urbà, a banda de corregir errors, s’han qualificat d’equipaments o 

de via pública certes finques residencials en sòl urbà consolidat.  

Imatge 3. Modificació 4V, ampliació del centre de recursos(sòl urbà). 

Font: Arum Consultoria Ambiental, Maig 2018  
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Imatge 4. Modificació 5V, ampliació de les dependències municipals(sol urbà). 

Font: Arum Consultoria Ambiental, Maig 2018  

3.1.3 Plans territorials sectorials 

L’ordenació del territori defineixi un marc de referència per l’actuació col·lectiva és per 

això que la planificació urbanística ha d’integrar la planificació territorial a tots nivells i el 

planejament sectorial amb incidència en el territori, sobretot en la planificació relativa al 

cicle de l’aigua, a la producció i distribució d’energia i tractament dels residus, sigui per a 

recollir les previsions de sòl necessàries al respecte o per esmenar, si s’escau, supòsits 

de desenvolupament que no s’ajustin al marc ambiental definit per aquests plans. 

Aquesta interrelació, s’ha de tenir en compte a l’hora de definir un model territorial.  

En aquest sentit, la modificació s’ha d’harmonitzar-se amb els plans territorials i sectorials 

existents ja que el contingut i les determinacions d’aquests poden afectar en cada cas 

segons la naturalesa de la matèria a planificar. Per aquesta raó a continuació es recullen 

altres plans sectorials a tenir en compte són els que es defineixen a continuació: 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallbona de les Monges, Novembre

2012.

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

 Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya (2016-2021)
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 Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-

2020 (PRECAT20).

 Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de

Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).

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

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

d’homologació 25/05/2017

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

d’homologació 25/05/2017

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

d’homologació 25/05/2017

 Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT). Data d’homologació

25/05/2017

 Estudi d’inundabilitat del terme municipal de Vallbona de les Monges, Novembre

del 2012

 Catàleg de paisatge aprovat definitivament a l’agost del 2008 i publicat el 2010

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

 Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, PTSEC, (correcció d’errades

2007)

 Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005)

4. CONTEXT TERRITORIAL I AMBIENTAL

4.1 Medi físic 

4.1.1 Situació geogràfica i característiques generals 

El municipi de Vallbona de les Monges es troba a l’extrem meridional de la comarca de 

l’Urgell. Disposa d’una població de 253 habitants en una superfície de terme de 34,1 km2 , 

amb una densitat de població resultant de 7,4 hab./km2 . El terme municipal de Vallbona 

suposa el 7,67% de la superfície total de la comarca de l’Urgell.  

El municipi de Vallbona de les Monges, comprèn el poble de Vallbona situat a 481 metres 

d’altitud com a capital administrativa del terme. Alhora també comprèn el poble de 
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Rocallaura (649 metres), el llogaret de Montblanquet (627 metres), el Tallat, el despoblat 

Montesquiu i diversos masos i esglésies.  

Limita amb Sant Martí de Riucorb, Nalec i Ciutadilla (N), amb Maldà i els Omells de na 

Gaia (W), i des d’aquest punt amb una sèrie de municipis que formen el límit meridional i 

oriental, tots ells pertanyents a la comarca de la Conca de Barberà: Senan, l’Espluga de 

Francolí, Blancafort, Solivella, i Passanant. 

Figura 4. Situació del municipi de Vallbona de les Monges  

Font: Elaboració pròpia 

La capçalera de la riera del Maldanell, afluent del Riu Corb, s’estén pels vessants 

septentrionals de la serra del Tallat; la vall és voltada de petits tossals com el de Xifré 

(558 m), de Sant Miquel (565 m), del Bosquet (562 m), de Mirabò (588 m) i de les 

Forques. Tot el terme és molt muntanyós i drenat, a més del Maldanell, per torrenteres 

que per la ribera esquerra porten les aigües en dies de fortes pluges o durant les 

tempestes de les acaballes d’estiu o tardor.  

Una carretera local, procedent de Maldà, passa per Vallbona i continua per Rocallaura 

fins a enllaçar amb la carretera C-14 de Salou a Adrall (Alt Urgell). 
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4.1.2 Clima 

El terme municipal de Vallbona de les Monges s’inscriu en un clima de tipus mediterrani 

continental. Si classifiquem el clima de la zona segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, 

tot el terme municipal es cataloga com a semiàrid. Així, el municipi es caracteritza per un 

clima amb marcat dèficit hídric a l’estiu, precipitacions màximes a la primavera (maig) i 

tardor i estius molt secs. A l’hivern són habituals les boires i les gelades i les 

precipitacions són escasses. 

Les temperatures són extremes tan a l’hivern com a l’estiu. La climatologia es caracteritza 

per dos mesos d’hivern fred (desembre i gener) i tres de condicions subhivernals 

(novembre, febrer i març), i un hivern molt llarg i dur al qual es contraposa un estiu llarg i 

calorós. La pluja és escassa, 450 mm, i a l’estiu només 88 mm. Els màxims es 

produeixen al maig i la tardor. La temperatura mitjana està al voltant dels 14ºC mentre 

que la mitjana de les temperatures màximes i mínimes estaria al voltant dels 20 i 9ºC 

respectivament. El vent dominant a la zona, presenta una velocitat mitjana de 1,9 m/s i la 

direcció dominant és la SE. La humitat relativa mitjana és del 73% i la irradiació global 

mitjana diària de 17KJ/m2.  

A continuació, es relacionen les dades generals per al període 2014-2016 de l’estació 

meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) més pròxima, Sant Martí de 

Riucorb, situada a uns 7 km lineals al nord. Això ens obliga a matisar les dades que, en 

tot cas, ens dóna una orientació: 

Taula 3. Dades climàtiques a l’estació de Sant Martí de Riucorb 2014 -2016. 

2014 2015 2016 

Precipitació acumulada 458,0 mm 264,2 mm 347,8 mm 

Temperatura mitjana 14,5 ºC 14,3 ºC 14,0 ºC 

Mitjana de les temperatures màximes 20,1 ºC 20,2 ºC 19,7 ºC 

Mitjana de les temperatures mínimes 9,5 ºC 9,1 ºC 9,0 ºC 

Temperatura màxima absoluta 33,6ºC 
(10/08/2014) 

40,7ºC 
(07/07/2015) 

36,8ºC 
(10/07/2016) 

Temperatura mínima absoluta -4,3ºC
(31/12/2014) 

-6,2ºC
(07/02/2015) 

-3,1ºC
(30/12/2016) 

Humitat relativa mitjana 68 % 65 % 67 % 

Velocitat mitjana del vent (a 2 m) 1,9 m/s 1,8 m/s 1,9 m/s 

Direcció dominant (a 2 m) SE SE SE 

Mitjana de la irradiació solar global diària 16,1 MJ/m2 16,8 MJ/m2 16,7 MJ/m2 

Font: SMC 
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Figura 5. Diagrama ombrotèrmic de les dades de l’estació de Sant Martí de 
Riucorb. Mitjana anual dels anys 2014,2015 i 2016 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SMC.  

4.1.3 Hidrologia 

Les comarques de l’Urgell i la Conca de Barberà pertanyen a la Conca Hidrogràfica 

Mediterrània. L’àmbit d’estudi pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre, a la subconca del 

Segre, amb la qual es relaciona mitjançant una densa xarxa de canals, sèquies i clamors.  

Els cursos hídrics de la zona actualment són cursos fluvials que circulen sense cabal pel 

terme municipal. La Riera de Maldanell que travessa Rocallaura pel seu nord i Vallbona 

pel bell mig del nucli de població, per acabar sortint per l’oest del terme. Montblanquet 

queda envoltat per dos fondos que van a parar al fondo dels diumenges i aquest al riu 

Rinet. La Riera de Maldanell i els fondos del territori (que desguassen cap al Rinet) es 

presenten secs tot l’any, sense existència de cabal estacional. La major part del traçat 

dels cursos hídrics es troba ocupat per zones agrícoles. 

L’aigua necessària pels conreus prové directament de l’aigua de la pluja. Presentant 

Vallbona un règim estacional màxim a la tardor. Així com dels fenòmens climàtics 

derivats, rosades, gebrades, etc... 

Per altra banda, en recórrer el territori podem observar l’existència d’alguna petita bassa 

que recull l’aigua de pluja. 

El municipi de Vallbona de les Monges realitza l’abastament d’aigua potable a partir de 

fonts d’abastament externes i pròpies. Com a fonts externes disposa de connexió al 

sistema del Riucorb, que és abastat pel Canal d’Urgell.  
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Aquesta font externa abasteix tant al poble de Vallbona com a Montblanquet. Com a fonts 

pròpies disposa d’una captació de mina i de tres pous (per al poble de Vallbona) i d’un 

altre pou per al poble de Montblanquet1.  

L’aigua necessària pels conreus prové directament de l’aigua de pluja. També aquesta 

aigua, es recollida en petites basses disseminades pel terme. També existeixen petits 

pous per tot el terme.  

Els situats en les zones de fons de vall i riera de Maldanell, són pous de poca profunditat 

que aprofiten l’aigua subterrània associada als cursos fluvials i que podem estimar que 

presenten origen per la infiltració d’aigua de pluja a través de la llera del riu; aquestes 

aigües no presenten massa bona qualitat. Els pous situats fora d’aquestes zones, són 

més profunds i menys nombrosos. Pel que fa a les zones verdes situades dins dels 

nuclis, aquestes son regades per aigua potable provinent del sistema d’abastament 

municipal.  

4.1.4 Geologia 

El terme de Vallbona de les Monges, com la resta de la comarca, es situa a la Depressió 

Central de la Depressió Geològica de l’Ebre, formada per materials del Període Terciari 

(Eocè, Oligocè). Aquests materials són de l’oligocè i pertanyen a la formació de l’Urgell. 

Part d’aquests materials oligocens es troben recoberts per materials quaternaris d’origen 

fluvio-lacustre, la qual cosa determina una certa permeabilitat dels materials que 

afavoreix la formació de llacunes endorreiques. La constitució litològica dels materials 

oligocens és, fonamentalment, de lutites ocres i grogues, amb intercalacions de gresos 

feldespàtics, generalment amb geometria de paleocanals (Mata- Perelló, 1994). Els 

afloraments dels materials lutítics s’han explotat a diferents punts de la comarca com és 

el cas del Tossal al terme de Golmés, o a Linyola (a la Torre Soler, al S-SO de Linyola). 

En moltes ocasions, aquests materials es troben recoberts de materials detrítics 

quaternaris procedents d’aportacions del riu Corb (Mata- Perelló, 1994).  

En el terme, hi ha dos grans tipus de sòl en relació al substrat geològic; el primer associat 

a les calcàries on trobem sòls carbonatats i secs, poc desenvolupats. L’altra tipus és 

relacionat amb els nivells de lutites i sorrenques oligocenes existents, que generen un sòl 

llimós (d’argilós a sorrenc). En els fons de vall s’hi troben llims-argiles, creant la 

denominada formació geològica “fondo de vall”, modificats en els anys per l’acció de 

1
 Pla Dire tor d’Aigua. PHILAE E gi yeria de Proje tes. A ril 9. 
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l’agricultura, argilós i de color rogenc. També trobem sòls modificats als costats de la 

Riera del Maldanell, riera que ha generat terrasses encaixades principalment de fins.  

Figura 6. Unitats geològiques presents en el terme municipal .  

Font: Mapa geològic 1:50.000 de l ’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

4.2 Medi biòtic 

4.2.1 Flora 

El caràcter sec i continental del clima, unit al predomini de tipus de sòls també molt 

especials, semblants als que es troben en terres desèrtiques i estèpiques, fa que, dins la 

regió biogeogràfica mediterrània, les planes de l’Ebre mitjà, a on pertany en l’aspecte 

fisiogràfic l’Urgell, tinguin una vegetació molt particular rica en espècies nord africanes. 

Com a la resta de les planes de l’Ebre, el substrat geològic conté carbonat càlcic. En 

formar-se els sòls, sota el clima sec predominant, no sols no desapareixen els carbonats, 

sinó que sovint també es mantenen els sulfats (guixos) i es donen així fenòmens 

d’endorreisme, dels quals l’exemple més remarcable seria l’antic estany d’Ivars situat a 

uns 10 km a l’O del límit de terme. El clima mediterrani de tendència continental de la 

plana urgellenca provoca, a partir de les acaballes de la primavera i sobretot a l’estiu, una 

notable evaporació que es tradueix en la formació de crostes salines sobre la superfície 
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del sòl, que en punts concrets no intervinguts, determina extremament les espècies de 

flora que apareixen. Prop dels cursos hídrics, els quals ja s’ha esmentat sempre romanen 

secs, la major part del seu traçat ha estat ocupada per zones agrícoles i, per tant, sense 

vegetació de ribera associada. Així, podem observar els fons que envolten Montblanquet, 

o el Maldanell al nord-est de Rocallaura, ocupats per conreu. Únicament, el Maldanell al 

nord-oest de Rocallaura i al seu pas pel nucli de Vallbona, presenta una llera més clara, 

més incisiva i amb vegetació de ribera. 

 

4.2.2 Fauna 

La fauna és la típica de les zones agrícoles de secà amb conreus de cereals. Dins del 

municipi existeixen una sèrie d’hàbitats que determinen la presència de diferents 

espècies:  

Marges i conreus. El nivell de parcel·lació implica l’existència de marges que ofereixen 

més heterogeneïtat en l’ambient, zones de refugi, alimentació i cria per a moltes 

espècies.  

Arbres dispersos. L’existència d’arbres dispersos en els marges dels conreus i camins 

determina la presència i el nombre de moltes espècies, especialment d’ocells, atès que 

els ofereix lloc de nidificació, descans, alimentació i refugi. 

Zones boscoses i de matollar. Són el refugi principal de la gran majoria d’espècies de la 

zona; i on és més propi de trobar els porcs senglars (sus scrofa) i el cabirol (capreolus 

capreolus) molt lligats als conreus també.  

Altra fauna que hi ha són les guineus (vulpes vulpes), genetes (geneta geneta), fagines 

(martes foina), depredadors de petits mamífers o fins i tot alguns rèptils o amfibis.  

A banda, les parts més elevades de les serres són zones de pas de migració per a moltes 

espècies d’ocells, les aus més comunes són el xoriguer (falco tinnunculus), l’òliba (tyto 

alba), l’aligot (buteo), entre d’altres. 
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Figura 7. Àrees d’interès de la flora i la fauna del terme municipal.  

Font: Departament d’Interior i Sostenibil itat.  

Si analitzem la unitat de la qual forma part el terme municipal de Vallbona (Unitat 9: 

Garrigues Baixes i Vall del Corb), una petita part del territori està inclosa a la xarxa de 

connectors biològics. Convé també destacar que la part nord de la unitat és d’especial 

interès per a la connectivitat de l’espècie estepària del sisó (Tetrax tetrax) i que les 

pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) i els prats 

mediterranis rics en anuals, basòfils (TheroBrachypodietalia) són hàbitats d’interès 

comunitari prioritari. 

4.2.2.1 Hàbitats d’Interès Comunitari 

Aquest apartat recull aquelles àrees d’interès especials catalogats com a Hàbitats 

d’Interès Comunitari a l’àrea d’influència, definits a l’annex I de la Directiva 97/62/CE, que 

modifica la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. 

Dins del municipi es troben cinc Hàbitats d’Interès Comunitari diferents, quatre de 

prioritaris i un de no prioritari. 
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A continuació, en la següent taula, es mostren les característiques del diferents hàbitats, i 

en el plànol es mostra la ubicació d’aquestes àrees: 

Taula 4: Dades dels diferents Hàbitats d’Interès Comunitari presents en el municipi.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i 
Sostenibil itat.  

 

Figura 8: Plànol dels Hàbitats d’Interès Comunitari de la zona d’estudi.  

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l ’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
del Departament de Territori i Sostenibil itat  

  

Codi Nom Prioritat Superficie % 

9340 Alzinars i carrascars No prioritari  256,13 21,24 

1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) No prioritari 5,24 0,43 

9540 Pinedes mediterrànies No prioritari 687,30 56,99 

6220 
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) Prioritari 47,61 3,95 

9240 
Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus 
faginea) i de roure africà (Quercus canariensis) No prioritari 209,82 17,40 
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4.2.3 Figures de protecció 

4.2.3.1 Espais naturals i/o figures de protecció 

Al terme municipal de Vallbona de les Monges no s’hi localitza cap figura de protecció. 

L’espai protegit més pròxim correspon a l’Espai Natural Protegit dels Secans de Belianes-

Preixana. Es troba dins de les comarques de l’Urgell, les Garrigues i el Pla d’Urgell a una 

distància de 8 Km des del nucli de Vallbona de les Monges.  

Un espai també catalogat com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), es troba 

al sud-oest de la comarca de l’Urgell i envaeix lleugerament la comarca de les Garrigues. 

S’estén per una part dels termes urgellencs de Vilagrassa, Preixana, Bellpuig, Sant Martí 

de Riucorb i Belianes, en una gran plana formada per les graves del con al·luvial del riu 

Corb, a més d'una part dels termes garriguencs d'Arbeca i Vilanova de Bellpuig. 

A continuació se’n descriuen algunes característiques: 

Taula 5: Dades de la figura de protecció propera a la zona objecte d’estudi.  

Nom de l’espai ENP Secans de Belianes-Preixana 

Codi ES5130037 

És ZEPA? Si 

És LIC? Si 

Tipus Espai Natural Protegit 

Superfície 6.521,12 ha 

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

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

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

En el següent plànol es mostren els espais de protecció pròxims a l’àmbit d’estudi, 

d’aquesta manera i tal com s’observa en el mapa n’hi en la modificació del POUM 1 n’hi 

en el terme municipal de Vallbona de les Monges s’hi localitza cap espai protegit.  
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Figura 9. F igures de protecció pròximes a l’àmbit d’estudi.  

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

El Catàleg de Forests d’utilitat pública de Catalunya (CUP) inclou els terrenys 

forestals que han de ser conservats i millorats per llur influència hidrològico-forestal i el 

seu valor públic, d’acord amb el que determina la Llei 6/1988, forestal de Catalunya. En 

aquest cas, la zona objecte d’actuació no es troba dins de forests d’utilitat pública ni se’n 

troba en un radi de 2 km. 

4.2.3.2 Connectors biològics 

El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei 1/1995, recull la 

necessitat de completar el sistema d’espais naturals connectant-los entre si. Seguint 

aquesta premissa, el PTP de les Terres de Ponent preveu que la planificació territorial ha 

d’establir un model de xarxa ecològica funcional que garanteixi el manteniment de la 

connectivitat ecològica per al conjunt del territori. 

En el conjunt de les Comarques de les Terres de Ponent es distingeixen uns eixos 

principals de connexió ecològica entre els espais d’interès natural protegits que són 

l’espai natural protegit de Mas de Melons (ZEPA,PEIN) pel seu encaix entre noves vies 

de comunicació  (ronda sud de Lleida, a l’oest, i ronda ferroviària i ronda est entre Artesa 
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de Lleida i els Alamús, a l’est) que es plantegen sobre els límits de l’espai, incrementant 

la pressió cap a aquest espai i comprometent la seva connectivitat ecològica amb altres 

espais. L’espai natural protegit de Plans de la Unilla (ZEPA, PEIN), per l’aeroport de 

Lleida a Alguaire i la nova autovia A-14 en el seu tram de Lleida a Alfarràs i l’espai natural 

protegit de Secans del Segrià i Utxesa (ZEPA, PEIN), per la proximitat de la nova via de 

Riba-roja d’Ebre – la Granja d’Escarp. 

Referent a l’àmbit d’estudi es troba pròxim a l’espai ZEPA i ENP dels secans de Belianes 

i Preixana, però sense cap tipus d’afectació sobre la superfície que ens ocupa.  

4.2.4 Paisatge 

El paisatge del terme municipal de Vallbona de les Monges és completament rural. 

L’activitat agrícola es la que predomina en el territori, tot i l’augment del sector serveis. 

Així doncs, el paisatge es configurat per aquest caràcter agrícola i rural. En aquest 

aspecte però cal matisar el fet que la intensificació i la transformació agrària, implica la 

pèrdua progressiva de l’adjectiu tradicional (caràcter rural tradicional).  

Així, el manteniment dels elements tradicionals (marges, camins de terra, masies, 

cabanes de pastor, fonts, etc.) és important per tal de garantir la qualitat paisatgística 

d’aquest territori. 

Atenent a criteris com el color, textura, forma/volum, complexitat/diversitat, elements 

antròpics destacables s’ha identificat les següents unitats del paisatge: 

Unitat 9: Garrigues Baixes i Vall del Corb 

Aquesta unitat es defineix per un territori caracteritzat per l’existència de relleus trencats. 

Al sud de la unitat els relleus es converteixen en elevats i delimiten aleshores les conques 

hidrogràfiques del Segre i el Francolí. Des dels serrats meridionals les terres 

descendeixen suaument vers el nord-oest, mitjançant una successió de valls i turons 

allargassats on les oliveres i els camps d’ametllers disposats en bancals de pedra són el 

denominador comú de la unitat. Són freqüents, però, pinedes de pi blanc, bosquines de 

garric i brolles de romaní. 

La personalitat del paisatge de la unitat radica en el patró agrícola característic d’aquest 

territori. Aquest patró està constituït per vessants on es dóna una combinació repetitiva 

de terrasses de pedra seca que sostenen fruiterars de secà i vinya i restes de vegetació 

natural. La morfologia parcel·lària és original, amb una diferència clara entre les 

parcel·les en fons de vall, allargades i perpendiculars a la direcció del pendent, i aquelles 
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parcel·les que es troben a les planes més elevades. Aquestes darreres presenten una 

major superfície, en general. 

Un element de paisatge molt estès per tot aquest territori són les construccions de 

cabanes de volta, masos i murs de pedra seca, aixecats durant el segle XIX. 

Es caracteritza per tractar-se d’una unitat amb municipis amb un poblament molt escàs, 

en franca regressió demogràfica i de tipologia rural. Tot i que, Vallbona de les Monges es 

considera un dels municipis amb major nombre de població de la unitat, juntament amb 

les Borges Blanques, Arbeca, Sant Martí de Riucorb, Vinaixa, l’Espluga Calba i Guimerà. 

Per contra i respecte l’àmbit d’estudi que ens ocupa, trobem que dins de les poblacions 

més petites de la unitat s’emmarca el municipi de Rocafort de Vallbona. 

El tipus de paisatge agroforestal, de difícil accés, és el principal valor ecològic d’aquesta 

unitat. La combinació de zones forestals a les parts més elevades amb zones de conreu a 

les parts baixes, constitueixen estructures paisatgístiques molt interessant per la fauna. 

En aquest sentit, la unitat incorpora un sector que està proposat com ampliació de la 

Xarxa Natura 2000, l’espai Vall de Vinaixa-Tossal Rodó, que es prolonga al Camp de 

Tarragona. 

El municipi de Vallbona de les Monges, neix arran de la construcció del monestir 

homònim, que s’ubica entre dues valls. És una vila situada al peu de la serra del Tallat, a 

la vall de Maldanell. El monestir s’engloba dins de la ruta del Cister. Turísticament i 

paisatgísticament és un valor molt interessant de la unitat.  

El sector pertanyent al Camp de Tarragona de la unitat és molt interessant per fer 

recorreguts a peu, bicicleta, cavall o amb vehicles motoritzats. A banda dels nombrosos 

camins que transcorren pel territori, hi ha el GR-175, que va de Poblet a Vallbona de les 

Monges i que forma part de la ruta del Císter. 

Pel que fa als àmbits d’actuació que ens ocupen, no afecten als valors paisatgístics 

històrics, productius, etc.  

Són espais amb construccions ja preexistents, com és el cas dels espais que estan 

ocupats per infraestructures municipals o ocupats per construccions amb mal estat, i que 

ara passaran a ser espais qualificats com equipaments, espai viari o espai lliure. D’altra 

banda, també es requalifiquen els espais de la depuradora, els dipòsits i els safareigs 

vells, que ja estaven delimitats però inadequadament. I destacar l’ampliació del cementiri.  
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Imatge 5. Modificació 7V.- Qualif icar de Via Pública la finca del Raval del Tallat 43  

Font: Arum Consultoria Ambiental,  maig 2018 

Imatge 6. Modificació 2V . - Delimitar i qualif icar de ST l’àmbit real de la depuradora  

Font: Arum Consultoria Ambiental,  maig 2018 

L’àmbit no es troba dins de cap espai protegit inclòs a la Xarxa Natura 2000 ni dins de 

cap hàbitat d’interès comunitari. Segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de Ponent 

l’àmbit es troba dins de sòl de protecció preventiva.  
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4.3 Aspectes humans 

4.3.1 Població 

En el municipi de Vallbona de les Monges, la població ha sofert els mateixos altibaixos 

que la resta de pobles de la comarca. 

El 1960 hi havia 295 habitants. El 1970, quan fou annexat el terme de Rocallaura al de 

Vallbona de les Monges, es censaren 395 hab. L’any 1981 foren censats 275 hab, que 

augmentaren lleugerament a 289 el 1991 i posteriorment tornaren a disminuir a 257 el 

2001. Al inici del segle XXI la població s’estabilitzà entorn els 250 habitants, i actualment, 

d’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 2017, Vallbona de 

les Monges té una població de 226 habitants, on la majoria resideixen al nucli de Vallbona 

de les Monges (143 habitants), seguits per Rocallaura (73 habitants) i Montblanquet (10 

habitants), tot i que disseminats pel terme municipal hi ha 13 habitants més.  

Taula 6. Evolució de la població del municipi de Vallbona de les Monges 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT  

Taula 7. Entitats de població del terme de Vallbona de les Monges 

Montblanquet 
Nucli 10 

10 Disseminat 0 

Rocallaura 
Nucli 62 

73 Disseminat 11 

Vallbona de les Monges 
Nucli 141 

143 Disseminat 2 

Font: IDESCAT. 
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En èpoques turístiques, el terme municipal de Vallbona de les Monges pot incrementar la 

seva població fins les 750 persones aproximadament, és a dir, pot arribar a triplicar la 

seva població en períodes estivals. 

El gran gruix de població es el grup de població activa d’entre 15 i 64 anys amb un total 

de 123 habitants, i seguit pel grup de població d’entre 65 i 84 anys (70 habitants), degut 

que el nombre de població que compren la població entre els 0 i els 14 anys té un gruix 

de només 20 habitants. Així doncs, s’observa que el nombre de naixements és baix, i en 

canvi l’esperança de vida és alta. Molt important destacar que el gruix important de 

població del municipi es concentra a partir de la franja d’edat dels 55 anys. 

El nombre total d’habitatges del municipi l’any 2011 és de 293 unitats distribuïts en 121 

principals i 163 de secundaris. En la taula següent, s’observa com el nombre d’habitatges 

principals ha augmentat entre l’any 2001 i 2011; i en canvi, el nombre d’habitatges 

secundaris s’ha vist lleugerament reduït, fet que fa pensar, que potser alguns d’aquests 

habitatges secundaris han passat a ser habitatges principals durant aquests darrers anys.    

Figura 10. Piràmide de població de la població de Vallbona de les Monges.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.  
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Si observem el nombre d’habitatges construïts la dinàmica és molt estable amb el pas del 

temps, a banda dels inicis de la creació del municipi, posteriorment es produeix una forta 

davallada, a partir dels anys 30 i la tendència és de poc creixement constructiu, produint-

se només un lleuger augment en la darrera època analitzada, amb la construcció de 4 

habitatges. 

Figura 11. Evolució dels habitatges construïts en el municipi de Vallbona de les 
Monges. 

 

Font: IDESCAT 

 

 
4.3.2 Usos del sòl  

El terme presenta un ús del sòl clarament agrícola, atès que dues terceres parts del 

terme estan ocupades per camps de conreu, principalment de secà; conreant-se, 

principalment i en aquest ordre d’abundància i superfície, cereal per a gra (principalment 

ordi i blat), oliverar, fruiters de secà (ametlla), conreus farratgers i vinya.  

Es pot considerar que la major part del nucli disposa de conreus de secà, amb els usos 

agrícoles, el paisatge i les espècies que això comporta.  

En la zona pròxima al nucli urbà de Vallbona de les Monges, al sud de la carretera 

LP2335, els cultius principals són els associats a oliveres plantades en zones 

abancalades de vessant, i alguna plantació nova en el fons de vall, cereals (blat i ordi) i 

vinya, i ametllers dispersos entre les plantacions d’oliveres i cereal. En la zona al nord de 

la carretera LP-2335, també pròxima al nucli de Vallbona, els cultius principals són les 

oliveres. En la zona entre els nuclis de Vallbona i Rocallaura, al nord de la carretera LP-

2335, predominen els cultius de cereal (blat i ordi) en poca superfície, donat que la resta 

es tracta de massa forestal. I la zona entre els nuclis urbans de Vallbona, Rocallaura i 

Monblanquet, al sud de la carretera LP-2335, predomina la massa forestal. Tot i que, 
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també es localitzen cultius com el cereal i la vinya, de forma ocasional, al fons de vall, i 

els ametller en les vessants. Pel que fa a la zona extensa a l’est dels nuclis de Rocallaura 

i Montblanquet hi ha força massa forestal, però podem  algun cultiu com el cereal al fons 

de vall i ametllers dispersos entre aquests camps. 

Les masses forestals presents en el terme són formades, bàsicament, per boscos densos 

de pi blanc (Pinus Halepensis) amb un dens sotabosc de garriga i arçot. Aquestes ocupen 

zones abruptes de poc substrat fèrtil, on no s’hi ha pogut instal·lar les feixes de conreu de 

vinya i olivera.  

En resum, la cobertura de Vallbona es una base de conreus esquitxada de bosquets, que 

progressivament estan ampliant la seva superfície, al incorporar conreus en abandó. Les 

cobertes dels sòl de Vallbona, en percentatges, respecte a la superfície del municipi són 

les següents: 

Taula 8. Cobertes del sòl.  

% TOTAL (ha) 

Forestal Bosc dens 22,17 

Bosc clar 0,9 

Matollars 11,22 

Prats 0,41 

Altres 0 

Improductius 
natural 

0 1.561 

Urbana Improductius 
artificial 

0,85 38,25 

Agrícola Conreus 64,46 2.900,70 

Font: Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya,  4a edició (2009).Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)  
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4.3.3 Activitat econòmica 

Vallbona tradicionalment ha estat un territori de caràcter agrícola. Tot i així, en els últims 

anys, el nombre de persones que es dediquen al sector primari ha anat disminuint amb el 

pas dels anys, desplaçant-se cap al sector serveis i la construcció. 

Taula 9. Ocupació per grans sectors d’activitat.  

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Pers. % Pers. % Pers. % Pers. % Pers. 

2001 26 25,74 12 11,88 16 15,84 47 46,53 101 

1996 46 45,54 17 16,83 10 9,90 28 27,72 101 

1991 39 33,05 12 10,17 10 8,47 57 48,31 118 

Font: IDESCAT 

Taula 10. Distribució de la superfície agrícola utilitzada 

Font: IDESCAT 

El sector primari, que tradicionalment ha estat la principal activitat econòmica del terme, 

donava feina al 25,74% de la població ocupada l’any 2001. Una bona part del terme és 

ocupat per bosc de pins i garrigues, enmig de terres de secà, amb riques feixes de la vall. 

Els conreus són, majoritàriament, de secà, destinats principalment als cereals, sobretot a 

l’ordi, l’olivera, l’ametller, el farratge i la vinya. L’olivera de regadiu, conreada en 

nombrosos bancals, especialment en les terres del marge esquerre del Maldanell, ha 

estat abandonada. La Cooperativa del Camp de Vallbona (1917) és l’eix de l’economia 

municipal, puix que agrupa l’esforç dels pagesos i es preocupa per la millor 

comercialització dels seus productes. L’oli que es produeix al terme s’emmarca dins la 

Denominació d’Origen Garrigues. Pel que fa a la ramaderia, cal destacar la cria de bestiar 

porcí i oví. 

El sector serveis, principalment el turístic, cada dia guanya més pes en el municipi de 

Vallbona de les Monges, gràcies al seu monestir, al balneari i l’abundància d’aigua, fet 

Herbacis 
secà 

Herbacis 
regadiu 

Fruiters 
regadiu 

Fruiters 
secà 

Olivar Vinya TOTAL 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

2009 882 64,41 4 0,29 1 0,07 160 11,76 293 21,53 21 1,54 1361 

1999 1121 68,27 46 2,80 0 0,0 189 11,51 252 15,35 34 2,07 1642 

1989 1161 69,40 25 1,49 1 0,06 211 12,61 247 14,76 28 1,67 1673 
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que ha comportat que esdevingui un lloc de visites turístiques, de segona residència i 

estiueig. El municipi es beneficia de l’atracció del monestir sobre els afeccionats a l’art i 

sortides de cap de setmana, així com escolars i visitants que busquen retrobament 

espiritual. També important el turisme generat per les fonts bicarbonatado-càlcico-

litíniques, de Rocallaura.  

En el municipi de Vallbona de les Monges, es troben cases rurals, oferint un allotjament 

de proximitat i de qualitat als visitants. 

El terme de Vallbona de les Monges, gràcies al seu monestir i l’abundància d’aigua, ha 

esdevingut lloc de visites turístiques, de segona residència i d’estiueig. El municipi s’ha 

beneficiat de l’atracció que exerceix el monestir sobre els afeccionats a l’art i a les 

sortides de cap de setmana; també són freqüents les visites organitzades i les escolars, i 

en especial les dels qui cerquen la pau i un retrobament espiritual. Al sector de 

Rocallaura hi ha fonts d’aigües bicarbonatado-càlcico-litíniques, molt diürètiques i riques 

en estronci de litina, cosa que les fa molt estimades pels qui pateixen de mal de pedra. 

Aquestes aigües són objecte d’explotació, amb el nom d’Aigua de Rocallaura. 

L’any 1990 s’inaugurà una oficina de turisme a Vallbona, que formava part del projecte de 

la Ruta del Císter. Aquesta va començar a promocionar-se el 1989 conjuntament amb els 

consells comarcals de la Conca de Barberà i de l’Alt Camp. Un dels principals propòsits 

ha estat impulsar turísticament el poble. Entre les diferents possibilitats d’allotjament del 

municipi cal esmentar l’hostatgeria situada en el monestir de Santa Maria de Vallbona, 

que el 2001 s’incorporà a la ruta europea del Císter. 

Tot i la disminució del nombre de persones ocupades en els sectors agrícola i ramader, la 

major part del terme encara es troba en actiu pel que fa a la superfície agrícola, destinada 

a conreus principalment de secà. Els principals conreus són, majoritàriament, destinats 

als cereals, sobretot l’ordi, l’olivera, l’ametller, el farratge i la vinya. 

Taula 11. Principals tipologies de conreu de Vallbona de les monges  

Font: IDESCAT 

 Conreus 
regadiu 

Conreus secà Terres llaurades Pastures 
permanents 

Total 

 ha % ha % ha % ha % ha 

2009 5 0,18 1420 49,82 1361 47,75 64 2,25 2850 

1999 54 1,22 2167 48,80 1640 36,93 580 13,06 4441 

1989 26 0,78 1646 49,21 1673 50,01 0 0,0 3345 

1982 0 0,16 1878 49,84 1884 50,00 0 0,0 3768 
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Principalment, els conreus més utilitzats són els herbacis de secà i l’olivera, segons les 

dades de l’IDESCAT, deixant els herbacis de regadiu i arbres fruiters com a conreus 

secundaris de suport.   

Pel que fa a la ramaderia, Vallbona no ha esta tradicionalment un municipi d’alta 

concentració de granges, de manera que el nombre d’explotacions ha sofert nombroses 

variacions al llarg dels anys amb una tendència estable respecte el 1982 (5 explotacions); 

el 1989 va tenir un alt repunt gràcies a l’establiment d’explotacions d’aviram arribant a les 

36 explotacions, però que ha tornat a disminuir fins arribar a les 5 explotacions del 2009, 

segons dades de l’IDESCAT. D’altra banda, cal també tenir en compte que 

aproximadament un 20% del sòl del municipi de Vallbona correspon a masses boscoses. 

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, juntament amb els 

propietaris privats d’aquestes àrees, s’està estudiant la possibilitat d’aprofitar 

econòmicament aquest recurs mitjançant l’extracció de biomassa, com a recurs econòmic 

alternatiu. No obstant, l’execució d’aquesta activitat requerirà de treballs als boscos, ja 

que l’estat actual d’aquests dificulta la seva explotació. En aquest sentit, Vallbona de les 

Monges disposa d’una Agrupació de Defensa Forestal, conjuntament amb altres 

municipis de la comarca de l’Urgell. 

4.3.4 Xarxa viaria 

El municipi de Vallbona de les Monges està format per tres nuclis urbans, Vallbona, 

Rocallaura i Montblanquet.  

La xarxa viària que estructura el territori  està formada per la carretera LP-2335, de Maldà 

i Vallbona de les Monges cap al Cap de Coll, per Rocallaura i fins a connectar amb la 

província de Tarragona, i més enllà, la carretera C-14, i per la carretera LV-2338, dels 

Omells de na Gaia fins al Cap de Coll, per Montblanquet. Dins el terme municipal hi ha 

també una pista asfaltada, que actualment té ja configuració de carretera local, de 

connexió de Vallbona de les Monges amb Nalec. Finalment l’Ajuntament de Vallbona de 

les Monges ha condicionat i asfaltat la pista que connecta els nuclis de Rocallaura i 

Montblanquet.  

El Pla territorial de Ponent (Terres de Lleida) preveu també dins el terme municipal de 

Vallbona de les Monges part del traçat d’una variant de la carretera C-14, entre els 

municipis de Solivella i Ciutadilla. No consta que hi hagi cap projecte concret d’aquesta 

via, però el POUM en recull el seu traçat. De la informació disponible al Pla territorial no 
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se’n dedueix que prevegi cap sortida o connexió nova cap a la xarxa viària de Vallbona, 

de forma que la seva influència en la mobilitat d’aquest terme municipal serà inexistent.  

Dins el Terme municipal de Vallbona de les Monges no hi ha cap traçat de línia 

ferroviària. Les estacions de ferrocarril més properes són la de les Borges Blanques i la 

de Montblanc, a uns 24 km de Vallbona en ambdós casos. Les estacions més properes 

del tren d’Alta Velocitat són a Lleida i a Perafort (Tarragona), a uns 50 km de distància2. 

4.3.4.1 Xarxa viària rural 

La xarxa de camins del terme municipal, el POUM els recull com a elements estructurals 

de la realitat del territori, amb un important valor sociocultural i econòmic. D’acord amb la 

informació disponible, dins el terme municipal de Vallbona de les Monges no consta 

l’existència de vies pecuàries, camins ramaders, ni vies verdes. Dins la xarxa de camins 

recollida s’inclou el traçat del sender GR-175, corresponent a la ruta del Cister3.  

4.3.5 Contaminació acústica 

El terme municipal de Vallbona de les Monges disposa de mapa de capacitat acústica 

municipal, amb data d’aprovació el 09/07/2005.  

Els objectius de qualitat acústica es marquen per la sensibilitat acústica en funció de l’ús. 

Dividint així entre zones de sensibilitat acústica alta, moderada i baixa atenent als valors 

límit de la taula següent: 

Taula 12. Valors límit d’immissió segons la zonificació acústica del territori  

Font: Departament de territori i sostenibilitat  

2
 POUM del municipi de Vallbona de les Monges. 

3
 POUM del municipi de Vallbona de les Monges. 
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La taula següent recull les subzones en què es divideixen les tres primeres: 

Taula 13. Valors límit d’immissió segons els usos del sòl en les diferents 
subzones 

Font: Departament de territori i sostenibilitat  

El mapa de capacitat acústica municipal, hi ha un predomini de les zones de sensibilitat 

acústica alta, que es corresponen bàsicament al sòl d’ús residencial (A4), també s’han 

delimitat els equipaments més sensibles com els centres docents, sanitaris i assistencials 

(A2). 

Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin delimitats en el mapa de 

capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan 

habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en 

contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó s’assimilaran a sòl d’ús residencial 

(A4). 

La zona de sensibilitat acústica moderada, està representada per les àrees on 

coexisteixen l’ús residencial amb activitats productives i/o amb carreteres i carrers de 

trànsit moderat, ambdós classificades com a (B1); i amb activitats comercials, de 

restaurants i hotelers, o amb equipaments esportius (B2). 



63 de 107 

Els habitatges propers a les explotacions ramaderes, es consideren com a (B1)4. 

4.3.6 Contaminació lumínica 

Segons el Mapa aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya el 19 de desembre de 2007, s’estableixen les zones de protecció del medi 

ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Aquest mapa contempla quatre 

zones: 

Zona E1. Protecció màxima 

Zona E2. Protecció alta 

Zona E3. Protecció moderada 

Zona E4. Protecció menor 

El terme municipal de Vallbona de les Monges, de la mateixa manera que tots els 

municipis del seu entorn es troben classificats dins de la zona E2 protecció alta, admetent 

una brillantor reduïda. 

El 2012, la Direcció General de Qualitat Ambiental va engegar el projecte d’avaluar la 

qualitat del cel nocturn als parc naturals i altres espais d’interès natural de Catalunya, 

amb la realització de campanyes de mesurament de la brillantor del fons del cel anuals.  

La brillantor del fons del cel és la brillantor o resplendor atribuïble a la radiació de fonts o 

objectes celestes i a la luminescència de les capes altes de l'atmosfera. Respecte el 

terme municipal de Vallbona com pels àmbits d’estudis està fora de l’àmbit d’influència de 

protecció del cel nocturn.  

 4.3.7 Qualitat de l’aire 

Per valorar la qualitat de l’aire utilitzem l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es 

calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, PST, O3 i PM10 

mesurats en les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). El valor de l’ICQA el determina el 

contaminant crític mitjà per a cada estació, contaminant que té el ICQA més baix. Quant 

més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de forma que un ICQA=100 representaria 

una atmosfera totalment neta dels contaminants esmentats i valors negatius indicarien 

4
 Mapa de contaminació acústica del municipi de Vallbona de les Monges, 2015. Ajuntament de Vallbona de 

les Monges 
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que alguna d’aquelles substàncies es troba en una concentració superior al límit admès. 

La presència de contaminants atmosfèrics està associada al nivell d’activitat antròpica 

(emissions industrials, vehicles, etc) i el grau d’assimilació i dispersió d’aquests. Al no 

disposar de mesures directes de la qualitat de l’aire ni de Vallbona de les Monges, ni 

Rocafort, ni Montblanquet, s’analitzen les dades d’una estació relativament propera i de 

característiques el més semblant possible, l’estació de Juneda (Pla del Molí), a una 

distància lineal de 30 km. Les dades d’aquesta estació durant el període 10/03/18 al 

16/03/18 mostren una qualitat globalment satisfactòria, amb un valor mitjà setmanal de 

58.  

Taula 14. Valors de qualitat atmosfèrica a Juneda en el període 10/03/18 a 16/03/18. 

Resum 
diari 

10/3/18 11/3/18 12/3/18 13/3/18 14/3/18 15/3/18 16/3/18 Resum 
mitjà 
setmanal 

ICQA 
màxim 

65 62 62 66 71 62 62 64 

ICQA mitjà 64 60 60 63 65 58 59 61 

ICQA 
mínim 

63 58 57 60 59 54 56 58 

Estacions 
amb 
incidències 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Estacions 
amb dades 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Font: Departament de territori i sostenibilitat  

 

 

Taula 15. Nivells de qualitat de l’aire.  

Font: Departament de territori i Sostenibilitat  

 

La mitjana de l’ICQA s’ha mantingut en l’interval corresponent al nivell satisfactori amb 

molt poques variacions al llarg del període. Queda clar doncs, que el nivell de qualitat de 

l’aire és prou bo per al municipi de Vallbona de les Monges. No obstant, es tracta només 

d’un fet orientatiu i aproximat. 
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4.3.8 Residus 

La recollida d’escombraries de Vallbona de les Monges, així com per la resta de l’Urgell, 

es duta a terme pel Consorci per a la gestió de residus urbans de l’Urgell, amb seu al 

Consell Comarcal. La fracció rebuig i la FORM domiciliaris es recullen a través d’una 

empresa especialitzada, UrgellNet SA, i es transporten fins a l’abocador comarcal i la 

planta de Compostatge situats al municipi de Tàrrega (Ctra. N-II, propera a Talladell), on 

es tracten diàriament. 

La recollida selectiva de la resta de residus municipals recuperables -vidre, paper i cartró, 

envasos lleugers i objectes voluminosos- va a càrrec també del Consell Comarcal, 

realitzant-la també UrgellNet SA. 

 

Figura 12 . Percentatges de recollida selectiva al municipi l’any 2016.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l ’ARC.  
 

 

4.3.9 Patrimoni cultural 

El monestir de Vallbona de les Monges 

Declarat Monument històric artístic el 3 de juny de 1931, conjuntament amb el Castell de 

la Suda i Sant Llorenç de Lleida, Santa maria d’Agramunt, Santa Maria de Bellpuig de les 

Avellanes, Santa Maria de Cervera, Santa Maria de Gualter, Sant Pere de Pons, La Seu 

d’Urgell, la Seu de Solsona, Sant Sadurní de Tavèrnoles, i Sant Climent i Santa Maria de 

Taüll. 

Forma part, com Poblet i Santes Creus, del pla de colonització agrícola de la Catalunya 

Nova. Fundat el 1176 fou i és seu d’una comunitat religiosa femenina. 
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La capçalera de l’església és romànica, cistercenca i la resta de finals del segle XIV. Te 

una planta en creu llatina, d’una sola nau, amb creuer on s’obren tres capelles 

rectangulars i cimbori al centre. La llanterna que s’eleva als peus de l’església és més 

important per dimensió i estil. 

Es cobreix amb voltes de creueria excepte el creuer i el segon tram de la nau on trobem 

estructures cupulars. La presència de la cúpula és un tema que continua la morfologia del 

romànic, i que crea una diferència amb el gòtic francès i es mes propera al gòtic italià. El 

santuari pel fet d’estar cobert amb volta de canó apuntat és, segurament, la part més 

antiga. 

El claustre, amb quatre galeries corresponents a èpoques diferents: la galeria est és 

d’estructura similar al claustre de Poblet, pertanyia a l’antiga església, la del sud és 

romànica i les altres dos estan datades als segles XIV i XV. La part romànica presenta  el 

model similar a la Seu de Tarragona, descàrrega que correspon a cada tram de la volta 

de creueria de les galeries, i en el qual s’obre un ull de bou calat. 

El Monestir és un Bé Cultural d’Interès nacional i per tant cal recollir la normativa sectorial 

de protecció que determina i li és d’aplicació. Tanmateix el planejament estableix una 

zona de protecció del monument, als efectes merament urbanístics.  

A continuació es mostra una figura del terme municipal de Vallbona de les Monges i com 

estan repartits pel territori els béns del patrimoni cultural i inventariats en el POUM. 

Figura 13. Ubicació del patrimoni cultural de Vallbona de les Monges.  

Font: Catàleg de bens a protegir, POUM 2012.  
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Taula 16. Inventari del patrimoni cultural de Vallbona de les Monges , POUM 2012 

 
Font: Catàleg de bens a protegir, POUM 2012.  

  

TIPUS CODI PATRIMONI LOCALITZAC

Béns culturals d'interès nacional BCIN.01 Castell de Montesquiu Montesquiu

Béns culturals d'interès nacional BCIN.02 Castell de Rocallaura Rocallaura

Béns culturals d'interès nacional BCIN.03 Monestir de Santa Maria de Vallbona Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.01 Cementiri de Vallbona, Esteles Funeràries Carretera de Vallbona de les Monges a Llorenç

Patrimoni arquitectònic CBP.02 Cementiri de Rocallaura Partida la Sort, Rocallaura

Patrimoni arquitectònic CBP.03 Cementiri de Montblanquet Clot de la Creu, Montblanquet

Patrimoni arquitectònic CBP.04 Torre de l'Hotel Balneari de Rocallaura Carretera de Vallbona de les Monges a Rocallaura

Patrimoni arquitectònic CBP.05 La Font Vella Rocallaura

Patrimoni arquitectònic CBP.06 La Font de la Mare de Déu Fondo Tallat

Patrimoni arquitectònic CBP.07 La Font de la Pica Racó de la Pica

Patrimoni arquitectònic CBP.08 La Font de Montblanquet Obac de la font vella

Patrimoni arquitectònic CBP.09 La Font de Sant Ramon Els Bosquets

Patrimoni arquitectònic CBP.10 La Font dels Serradells Els Bosquets

Patrimoni arquitectònic CBP.11 La Mina Vella de les Monges La Plana

Patrimoni arquitectònic CBP.12 La Font del Raval La Plana

Patrimoni arquitectònic CBP.13 La Font del Lel La Roca Grossa

Patrimoni arquitectònic CBP.14 La Font de la Plaça del Monestir Plaça del Monestir, Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.15 Manantial de la Moreneta No localitzats; es té constància de la seva existència

Patrimoni arquitectònic CBP.16 Manantial del Vilanova Balneari de Rocallaura

Patrimoni arquitectònic CBP.18 El Molinot El Molinot

Patrimoni arquitectònic CBP.19-1 Muralla de Vallbona Nucli urbà de Vallbona

Patrimoni arquitectònic CBP.19-2 Muralla de Vallbona Nucli urbà de Vallbona

Patrimoni arquitectònic CBP.20 Ermita de Santa Llúcia Santa Llúcia

Patrimoni arquitectònic CBP.21 Cabana de Volta de la Planota Planots

Patrimoni arquitectònic CBP.22 Creu de Terme de Montblanquet Montblanquet, Camí del Tallat

Patrimoni arquitectònic CBP.23 Creut de Terme de Vallbona Vallbona de les Monges, Camí del Tallat

Patrimoni arquitectònic CBP.24 Creut de Subet Pla del Subet, Camí de les Vinyes

Patrimoni arquitectònic CBP.25 Creu del Patiràs Racó d'Anjub, Camí de les Borges Blanques

Patrimoni arquitectònic CBP.26 Safareig de Vallbona Nucli de Vallbona, Carrer Prat de la Riba

Patrimoni arquitectònic CBP.27 Safareig dels Malalts de Vallbona Nucli de Vallbona, Camí del Raval

Patrimoni arquitectònic CBP.28 Safareig de Rocallaura Rocallaura

Patrimoni arquitectònic CBP.29 Safareig de Montblanquet Nucli de Montblanquet

Patrimoni arquitectònic CBP.30 Pallissa del Xifré Mirabo

Patrimoni arquitectònic CBP.31 Santuari del Tallat Els Tallats

Patrimoni arquitectònic CBP.32 Pou de la Neu Carrer Major - Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.33 Molí de Vinya Carrer de Sta. Maria - Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.34 Arcades del Carrer Major de Vallbona Carrer Major - Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.35 Església Parroquial de Sta. Maria Carrer de l'Església - Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.36 Església Parroquial de St. Llorenç Plaça de l'Església - Rocallaura

Patrimoni arquitectònic CBP.37 Església Parroquial de St. Andreu Plaça de l'Església - Montblanquet

Patrimoni arquitectònic CBP.41 Cal Berguedà Carrer Major - Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.42 Refugi de Sant Bernat Plaça del Monestir - Vallbona de les Monges

Patrimoni arquitectònic CBP.43 Antic Balneari de Rocallaura La Plana

Patrimoni arquitectònic -- Carrer de les Santes Vallbona de les Monges, dins el recinte del Monestir

Patrimoni arquitectònic -- Casa Miró Vallbona de les Monges, dins el recinte del Monestir

Patrimoni arqueològic PA.001 Santuari del Tallat Els Tallats

Patrimoni arqueològic PA.002 Ferriols A Vallbona de les Monges

Patrimoni arqueològic PA.003 Ferriols B Vallbona de les Monges

Patrimoni arqueològic PA.004 Ferriols C Vallbona de les Monges

Patrimoni arqueològic PA.005 Pla del Benet Vallbona de les Monges

Patrimoni guerra civil P.1 Patrimoni de la Guerra Civil Vallbona de les Monges
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4.4 Riscos ambientals 

D’acord amb el que s’estableix a l’avaluació ambiental de les fases prèvies del POUM de 

Vallbona de les Monges, els probables riscos potencials d’aquest terme municipal són el 

potencial d’inundabilitat al nucli de Vallbona, travessat per la riera del Maldanell, 

esllavissades de talussos, i caigudes de bloc i despreniments de murs. A continuació 

s’analitza de quina manera les modificacions recollides en la Modificació Puntual 1 del 

POUM es poden trobar afectades per aquests riscos.  

Risc d’inundabilitat 

El Pla de Protecció Civil per Emergències d’Inundacions de Catalunya (Pla INUNCAT), 

estableix un risc MIG per inundacions dins de la conca del Segre en el municipi de 

Vallbona de les Monges. No obstant, d’acord amb el resultat de l’Estudi d’Inundabilitat5, 

les zones de l’àmbit d’estudi no són susceptibles a episodis d’inundabilitat. Aquest 

determina que a la corresponent modelització hidràulica de la Riera del Maldanell, al nucli 

urbà de Vallbona de les Monges, existeixen diverses estructures que contribueixen, 

mitjançant la seva geometria, a la reducció de la secció de la riera, generant, la possible, 

retenció d’aigües i, en conseqüència, augmentant la làmina d’aigua; d’altra banda, 

l’abundant presència de vegetació a la llera de la riera contribueix a la retenció d’aigües, 

provocant major lentitud en el flux d’aigua.  

Les modificacions que podrien resultar dubtoses de les zones previstes de modificació 

perquè es troben dins de la zona inundable del curs fluvial, segons fonts de l’INUNCAT, 

són d’una banda, en l’àmbit no urbanitzable la modificació M1b.6R de Rocallaura, i les 

modificacions M1b.2V, M1b.5V, M1b.6V i M1b.7V de l’entorn de Vallbona de les Monges, 

però en tots aquests casos, degut que es tracta de sectors preexistents, es justifica que 

quedarien lliures d’afectació del risc, tal i com ja es va preveure en l’estudi d’inundabilitat. 

5
 Estudi d’i u da ilitat. 2012. Autor: G3 
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Respecte el sòl urbà, la modificació M1a.2V, basant la justificació d’aquesta modificació 

amb el vigent estudi d’inundabilitat del municipi es determina que es tracta d’una zona 

queda lliure d’afectació del risc d’inundabilitat, pel període de retorn T=10, T=100 i T=500. 

Imatge 7. Modificació 2V.- El pati frontal de l’equipament del carrer Sant Bernat 2  

Font: Arum Consultoria Ambiental, Maig 2018  

 

Figura 14: Sectors afectats pel risc d’inundabilitat pel crus fluvial del municipi 
de Vallbona de les Monges .  

Font: INUNCAT i Agència Catalana de l ’Aigua.  
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Figura 15: Sectors afectats pel risc d’inundabilitat  pel crus fluvial del municipi 
de Vallbona de les Monges.  

Font: INUNCAT i Agència Catalana de l ’Aigua.  

Finalment, la modificació M1b.4V i 5V es considerada com zona inundable pel curs fluvial 

en base les fonts de l’INUNCAT, tal com es pot observar en la figura següent. Però, 

seguint l’estudi específic i vigent de fa 5 anys, l’estudi d’inundabilitat del municipi, no es 

determina que aquesta tingui un risc d’inundabilitat per cap dels períodes estudiats i 

analitzats (T=10, T=100 i T=500). A més a més, amb aquesta modificació hi haurà un 

canvi substancial amb la requalificació de zona verda, l’actual espai delimitat com 

equipament municipal, reduint d’aquesta manera la probabilitat de risc d’inundació de la 

zona, ja que tot i no tractar-se d’una zona inundable, és molt pròxima a la riera de 

Maldanell, i per tant, d’aquesta manera el possible risc a les persones es veurà fortament 

reduït.  
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Figura 16: Sectors afectats pel risc d’inundabilitat  pel crus fluvial del municipi 
de Vallbona de les Monges.  

Font: INUNCAT i Agència Catalana de l ’Aigua.  
 

Figura 17: Període de retorn de T=10 del municipi.  

 
Font: Estudi d’inundabilitat del municipi, 2012.  

 

Així doncs, desprès d’analitzar com les modificacions previstes es podrien veure 

afectades pel risc d’acord amb l’anàlisi històrica d’esdeveniments d’inundacions no tenint 

constància de successos d’aquest tipus en el territori en el que s’ubica el municipi, i 

l’estudi d’inundabilitat del POUM, la probabilitat que tingui lloc una inundació al municipi 
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és baixa i per tant, aquestes zones quedarien lliures d’afectació d’inundabilitat, tal com ja 

es determina en l’estudi específic i vigent del municipi6.  

Risc per incendis forestals 

Segons el Pla de Protecció Civil per Emergències d’Incendis Forestals de Catalunya (Pla 

INFOCAT), el municipi de Vallbona de les Monges presenta un risc ALT, donat que 

disposa d’un perill alt i una vulnerabilitat moderada per risc d’incendis forestals.  

Segons el PAM per Incendis Forestals7 es disposa de punts d’aigua sense hidrant dins 

del terme. Aquests són les basses de bombers, consistents en dipòsits oberts amb accés 

per camió i helicòpter, situades a Vallbona (500 m3), Rocallaura (500 m3) i Montblanquet 

(200 m3); també es consideraria dipòsit la piscina municipal de Vallbona.  

D’altra banda es troben hidrants dins del nucli de Vallbona, Montblanquet i davant del 

Balneari a Rocallaura.  

Històricament, el municipi ha patit els següents incendis forestals: 

Taula 17: Incendis de vegetació (2010-2016). 

Incendis 2016 2017 

Núm. incendis 2 1 

Hectàrees incendi 779,75 17,42 

Hectàrees incendi dins municipi 94,58 17,42 

Font: Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya.  

6
 Estudi d’i u da ilitat del u i ipi de Vall o a de les Mo ges. Situa ió: Riera de Malda ell, POUM . 

7
 Pla d’A tua ió Mu i ipal per i e dis forestals INFOCAT . A ril 1. ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP 
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Figura 18: Mapa dels perímetres afectats pels focs ocasionats en el terme municipal.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del Dept. d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.  

 

El municipi de Vallbona de les Monges està classificat amb la categoria de municipi d’alt 

risc d’incendi forestal, igual que els municipis que limiten al voltant del seu perímetre, a 

excepció de Nalec, Maldà i Sant Martí de Riucorb. Si tenim en compte el grau de perill 

bàsic d’incendi, el 63% de la superfície està considerada dins la categoria de risc baix 

d’incendi; el 31% de la superfície es considera d’alt risc d’incendi; i el 6% restant, dins la 

categoria de risc molt alt d’incendi. 

Taula 18: Risc d’incendi forestal al municipi.  

Risc de gran incendi forestal Sí 

Perill bàsic d’incendi forestal 
Risc baix (63%) 

Risc alt (31%) 

Risc molt alt (6%) 

Font: Departament d’Agricultura; Generalitat de Catalunya.  
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Figura 19. Mapa de la classificació de perill bàsic d’incendis forestals al terme 
municipal de Vallbona de les Monges.  

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

El municipi compta amb una agrupació d’ADF (Associació de Defensa Forestal). 

Aquest risc no suposa un factor determinant pel no desenvolupament de la modificació, ja 

que el risc d’incendi molt alt és de només un 6%, a més degut que la majoria de les 

modificacions en sòl no urbanitzable es tracta d’ajuntament de delimitacions de l’àmbit de 

serveis ja existents, no s’entén aquest risc com un factor delimitant del desenvolupament 

de la Modificació Puntual 1.   

Risc per nevades 

Segons el Pla de Protecció Civil per Emergències de Nevades (Pla NEUCAT), el municipi 

de Vallbona de les Monges presenta un risc ALT per nevades, donat que es troba a una 

altitud superior als 400 metres.  

Vallbona es situa a 471 metres, mentre que Montblanquet i Rocallaura es troben a 645 i 

646 m d’altitud respectivament. 
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Segons el PAM per Nevades8, es disposa d’un punt d’emmagatzematge de fundents a 

cadascun dels tres nuclis.  

Tot i l’alt risc per nevades, no es considera un risc rellevant i/o que impedeixi el 

desenvolupament de la Modificació Puntual del POUM.   

Risc geològic 

Els principals riscos geològics del terme municipal de Vallbona són les esllavissades i les 

caigudes de blocs i despreniments de murs secs. Aquest són riscos potencials, que en 

major o menor mesura poden afectar tant a les persones físiques com a les 

infraestructures de la zona. 

Els principals riscos són les esllavissades de talús. Aquestes esllavissades són poc 

importants degut a la minsa potència dels materials que poden esllavissar. Es poden 

produir en algun dels talussos oligocens de potència mètrica que limiten alguns dels 

camps on es preveu l’edificació.  

Els despreniments de murs secs consisteixen en el desmunt dels murs secs antròpics 

que delimiten el terreny, que es poden donar després de tempestes important en canviar 

les condicions d’humitat del terrenys que estan en contenció.  

La caiguda de blocs es pot donar principalment a les zones de serra on blocs de material 

oligocè són susceptibles de caure. 

Segons els diversos mapes que es troben a l’Informe executiu dels Riscos Naturals a 

Catalunya (RISKCAT), la zona objecte d’estudi està considerada de susceptibilitat baixa 

pel que fa a esllavissament, i de susceptibilitat mitjana pel que fa a esfondraments i 

subsidència. 

8
 Pla d’A tua ió Mu i ipal per evades NEUCAT . Juny 2010. ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP. 
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Figura 20. Mapa de susceptibilitat per generar esfondraments i subsidències 
del terreny. 

Font: CADS 

 

Figura 21. Mapa de susceptibilitat del terreny per generar esllavissades.  

Font: CADS 

L’altra vessant en la que es fa necessari avaluar el risc geològic és en relació a la 

susceptibilitat de desenvolupament de moviments del sòl segons les unitats aflorants al 
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medi, la tipologia i el pendent. Aquest risc s’avalua mitjançant la següent taula-tipus de 

l’Institut Geològic de Catalunya:  

Figura 22. Matriu de relació de la susceptibilitat de moviments de terreny 
segons les unitats aflorants, la tipologia de moviment i el pendent del terreny 

Font: IGC. 

En general, es refereixen bàsicament a la possibilitat d’esllavissades de terra per 

inestabilitat de vessants, o de fracturació/caiguda/rodolament de blocs, o bé 

d’enfonsaments per inestabilitat del subsòl (presència de falles, etc.). Aquesta mena de 

riscos es presenten sobretot en indrets amb pendent elevat i alhora amb determinades 

classes de litologia que poden esdevenir especialment inestables, o bé amb 

característiques estratigràfiques que puguin afavorir la inestabilitat. 

En general, el risc que presenta l’àmbit per esllavissades de terra o d’esfondrament és de 

baix a moderat, resultant de l’encreuament entre la litologia present a l’àmbit i el pendent.  

Dins de l’àmbit del sòl no urbanitzable, cal tenir en compte que la modificació 1V, té com 

a objectiu qualificar de EQ una franja al nord del cementiri, de propietat municipal, per tal 

de permetre una sala de vetlla, aparcament i futures ampliacions del recinte, amb la 

modificació dels límits del sòl urbà. Tot i això, aquesta delimitació es farà sense entrar en 

els Sols de Pendent Elevada (SPE), ja que el POUM no permet fer obres en terrenys de 

pendent elevat, és per això que la modificació es limita al primer bancal, on pels graus del 

pendent, és permesa l’edificació.  D’aquesta manera, tots els àmbits previstos de la 

Modificació Puntual 1 no es classifiquen com a zones amb pendent acusada.  
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Imatge 8. Modificació 1V.- Qualificar de EQ una franja al nord del cementiri, de 
propietat municipal, per tal de permetre una sala de vetlla, aparcament i futures 

ampliacions del recinte, amb la modificació dels límits del sòl urbà.  

Font: Arum Consultoria Ambiental, 2018 

Figura 23. Gradualitat de pendents del terme municipal de Vallbona de les Monges.  

Font: Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya  
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Pla d’Assistència i Suport (PAS)9 

 La comarca de l’Urgell disposa d’un Pla d’Assistència i Suport (PAS), redactat el juliol de 

2011. El PAS és un pla d’ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o després 

d’una emergència. Aquest integra tots el municipis pertanyents a la comarca de l’Urgell i 

estipula com es realitzarà l’ajut i el recolzament a aquests.  

El Pla consisteix en una eina que permet al Consell Comarcal donar suport i assistència 

tècnica a aquells municipis que ho necessitin, en matèria de Protecció Civil, com a 

recolzament als seus plans municipals. 

5. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES

Per la correcta identificació dels efectes ambientals potencialment impactant causats pel 

desenvolupament de la Modificació Puntal 1 del POUM del municipi de Vallbona, s’ha 

procedit a reconèixer de forma sistemàtica els aspectes ambientals, és a dir, aquelles 

operacions o elements d’una acció o activitat relacionades amb el medi ambient o que 

poden interactuar amb aquest.  

Analitzant les actuacions previstes que es duran a terme en l’àmbit del sòl no 

urbanitzable. Respecte l’entorn dels nuclis de Montblanquet i Rocallaura, les 

modificacions que es preveuen són qualificacions de serveis ja existents però no 

delimitats, i doncs, on no es preveu cap tipus de construcció, n’hi canvis sobre el terreny i 

per tant, no es preveuen efectes ambientals derivats d’aquestes modificacions. 

En l’entorn de Vallbona de les Monges, a banda d’aquestes modificacions de sectors ja 

existents però no qualificats, es preveu delimitar correctament la depuradora, els dipòsits i 

els safareigs vells, fet que tampoc comportaria efectes ambientals ja que simplement 

s’ajusta la delimitació a l’àmbit real.  

Però, en canvi, si que es preveuen possibles efectes ambientals respecte la modificació 

que recull l’ampliació del cementiri de Vallbona. Ja que és un espai on es preveu la 

construcció d’una sala de vetlla, l’ampliació de nínxols i una zona d’aparcament. I en la 

modificació 4V del sector camí de la Riera al sud est del nucli, ja que es durà a terme una 

ampliació del talús del camí, i doncs serà necessària la realització d’obres en aquesta 

zona.  Per aquests casos es preveuen una sèrie d’efectes ambientals, segons la fase en 

la que es trobi el projecte: 

9
 Pla d’Assistè ia i Suport de la o ar a de l’Urgell PAS . 9. ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP. 
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Durant la fase de construcció i mentre es realitzin les obres necessàries per preparar 

l’activitat: 

- Destrucció de l’habitat d’algunes especies de fauna per l’execució de l’obra. 

Impacte significatiu.  

- Eliminació o pèrdua de la capa de terra vegetal fèrtil. Impacte significatiu.  

- Alteracions geomorfològiques per aplanament del terreny. Impacte significatiu. 

- Emissions provocats per maquinària i processos industrials. Impacte significatiu.  

- Producció de pols pel trànsit de maquinària sobre la superfície denudada. Pot ser 

significatiu en moments de ventades, amb afectació a la visibilitat dels vials 

corresponents al polígon industrial, així com pot afectar per deposició a la 

vegetació de les zones verdes properes. Impacte significatiu, modulable amb 

mesures de prevenció. 

- L’eliminació de vegetació ruderal actual. Impacte molt poc significatiu.  

- Producció de sorolls pel trànsit de maquinàries. Impacte molt poc important. 

- Danys per cops i trànsit de maquinàries. Impacte molt poc important. 

- Contaminació accidental del sòl pel vessament d’olis o substàncies asfàltiques i 

formigons, tant per les màquines com pels elements de construcció. Es tracta d’un 

impacte improbable, en principi, si se segueixen les normes bàsiques de 

prevenció ambiental en obres.  

- Generació de residus en la retirada de materials, desbrossada i aplanament. Es 

tracta d’un impacte improbable, en principi, si se segueixen les normes bàsiques 

de prevenció ambiental en obres. 

- Generació de residus d’obra (restes de formigó, obra, palets..). Es tracta d’un 

impacte improbable, en principi, si se segueixen les normes bàsiques de 

prevenció ambiental en obres. 

 

Respecte la fase d’explotació: una vegada estigui construïda l’activitat o preparat l’espai 

per desenvolupar-la. 

- Pèrdua d’una superfície equivalent de sòl antigament agrícola. Es tracta d’una 

superfície petita en termes absoluts però que afecta de manera irreversible a un 

recurs estratègic com és el sòl agrícola productiu. Impacte significatiu. 

- Impermeabilització d’una superfície equivalent, el que implica disminució de la 

capacitat d’infiltració de l’aigua. Impacte significatiu.  

- Afavoriment de la fauna oportunista i antropòfila. Impacte moderat.  
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6. MESURES PROTECTORES I CORRECTORES

Respecte les mesures correctores per tal de pal·liar els efectes ambientals previsibles n’hi 

ha algunes de caràcter preventiu i altres de minimització de l’impacte i/o integració de les 

instal·lacions. En alguns casos, la irreversibilitat de l’impacte i la condició irrecuperable 

del medi, es contrapesa amb la implantació de les anomenades mesures 

compensatòries. Totes les mesures es descriuen en funció del factor ambiental o impacte 

que es pretén corregir.  

Degut que totes les modificacions vinculades al sòl no urbanitzable de l’entorn de 

Rocallaura i Montblanquet són de caràcter molt puntual, essent aquestes ajustaments de 

l’espai delimitat, no es preveu cap obra o construcció sobre aquests espais. En canvi, les 

modificacions més substancials s’ubiquen a l’entorn de Vallbona de les Monges, on a 

banda d’alguns ajustaments dels serveis tècnics ja existents però no delimitats, o no 

delimitats correctament, es preveuen dues modificacions de caràcter significatiu, on s’hi 

que es preveu la realització d’obres i construccions, és en aquestes doncs, on es 

preveuen els efectes ambientals descrits en l’apartat anterior, i on s’aplicarà les següents 

mesures correctores.  

Les mesures que es preveuen per la fase d’execució, són les següents mesures: 

- Per tots aquells efectes ambientals sobre l’eliminació de vegetació i de la capa

vegetal fèrtil, es recomana que un cop finalitzades les obres es facin plantacions

amb espècies autòctones pròpies del lloc al voltant de les zones on es prevegi

construcció.

- Respecte la destrucció de l’habitat d’algunes especies de fauna i les alteracions

geomorfològiques d’aplanament del terreny per l’execució de l’obra, i tots els

danys de cops i trànsit produïts per la maquinaria, es recomana realitzar els

treballs de maquinària pesant preferentment de juny a desembre.

- Per la producció de pols i sorolls pel trànsit de maquinària sobre la superfície

denudada, es proposa realitzar recs periòdics, limitar la velocitat a 20 km/h i

realitzar els treballs de maquinària pesant evitant els mesos de febrer i maig.

- Per la contaminació accidental del sòl pel vessament d’olis o substàncies

asfàltiques i formigons i per subsanar les emissions provocades tant per les

màquines com pels elements de construcció, es recomana portar un control i

manteniment periòdic dels vehicles, cobrir el sòl de l’aparcament amb una làmina

protectora (plàstica, metàl·lica...) i utilitzar energies netes sempre que sigui

possible.
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- Per la generació de residus en la retirada de materials, desbrossada i aplanament,

es convenient una correcta gestió dels inerts (reciclatge a la pròpia obra o

abassegament per a obres futures); així com habilitar contenidors i espai

d’emmagatzematge selectiu i un trasllat dels residus generats a un gestor

autoritzat de tots aquells residus d’obra (restes de formigó, obra, palets..).

Respecte les mesures previstes d’aplicar en la fase d’explotació, se’n recullen les 

següents: 

- Per la pèrdua de la superfície equivalent de sòl antigament agrícola, es proposa

una mesura compensatòria: adaptar el màxim possible la façana i coberta dels

espais constructius a l’entorn natural.

- Respecte la impermeabilització del sòl i doncs, la disminució de la capacitat

d’infiltració de l’aigua, es proposa la mínima utilització de pavimentació i sempre

que sigui possible la utilització d’altres materials, com per exemple utilitzar àrid

reciclat compactat per la pavimentació de futurs espais d’aparcament.

- Darrerament, per tal de pal·liar la presència de la fauna oportunista i antropòfila,

es proposa la plantació d’arbres i arbustos autòctons en les zones amb nova

construcció, per tal de crear un espai el menys artificialitzat possible, i evitar

trencar l’estètica natural de l’entorn i la crida d’espècies no autòctones.
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7. ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ ADOPTADA.
DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

7.1 DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES

CONSIDERADES

La Modificació Puntual 1 del POUM de Vallbona de les Monges, té com a principal 

objectiu corregir, delimitar i ordenar equipaments del sòl urbà, i serveis tècnics ja 

existents en el sòl no urbanitzable; totes aquestes es localitzen en els nuclis de Vallbona 

de les Monges, Rocallaura i Montblanquet i en l’entorn d’aquests nuclis. Tot garantint la 

racionalitat, tant en criteris d’ordenació, com en la justificació i adequació dels mateixos a 

la normativa vigent.  

És fonamental que aquells elements que han de desenvolupar una funció estructuradora 

de l’ordenació del DAE siguin ambientalment adequats. En cas contrari, es poden 

provocar efectes en cadena molt difícilment reconduïbles a posteriori.  

És per això que resulta especialment rellevant valorar les possibles alternatives globals 

d’ordenació, és a dir, l’esquema dels models territorials plantejats i dels seus elements 

configuradors (sistemes generals, classificació de sòl, actuacions estratègiques, àmbits 

principals de protecció, etc.). 

En el present document s’han valorat tres alternatives. L’alternativa zero, que respondria 

a la no modificació de l’estat actual, l’alternativa 1, basada amb l’execució de les 

propostes del POUM que encara no s’han executat i l’alternativa 2, on es preveuen les 

modificacions puntuals del POUM, objecte d’aquest document. 

7.1.1 Alternativa zero 

Com a primera alternativa es planteja la possibilitat de no realitzar cap actuació i 

continuar amb la situació actual. Aquesta opció consisteix en la no modificació del 

planejament actual i mantenir la situació d’ordenació urbanística present.  

Aquesta opció suposa perdre l’oportunitat de corregir les errades de planejament 

presents en el POUM actual o la no delimitació d’aquells serveis existents però no 

delimitats adequadament; i tampoc contempla la possibilitat de respondre a les 

necessitats d’equipaments o d’ampliació i reforma i millora dels ja existents. 
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Figura 24. Alternativa 0. Estat actual en base al planejament vigent.  
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Font: Ajuntament de Vallbona de les Monges.  
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Actualment, les propostes, recollides al POUM, de creixement del nucli de Vallbona de les 

Monges responen a la voluntat de reconèixer, potenciar i consolidar el principal focus 

d’interès del municipi, centrat en el Monestir de Santa Maria de Vallbona. Igualment el 

POUM aposta per potenciar els recorreguts de vianants al voltant del nucli urbà, per tal de 

potenciar l’interès turístic del conjunt monumental, i amb aquest objectiu es planteja la 

connexió del nucli urbà actual amb la cruïlla de carreteres locals cap a Nalec i cap als 

Omells de na Gaia i Montblanquet. 

Amb aquesta alternativa no es podria augmentar la superfície dedicada a equipaments i 

espais verds. D’aquesta manera es mantindrien les condicions naturals i paisatgístiques 

actuals. 

7.1.2 Alternativa 1 

Aquesta alternativa recull la possibilitat d’executar les propostes recollides en el POUM 

però que no han estat executades fins al moment. 

Pel municipi de Vallbona de les Monges, algunes de les propostes recollides en el POUM 

i executades en el municipi des de l’any 2012 fins a data d’avui, són les següents: 

- L’obtenció d’un sòl destinat a equipaments, de dimensions significatives, destinat

a la creació d’una àrea d’atenció al visitant del poble i del monestir. 

- I la creació de recorreguts de vianants al voltant del nucli urbà, per tal de

potenciar l’interès turístic del conjunt monumental. 

Per contra, existeixen un seguit de propostes recollides en el planejament actual però no 

executades fins al moment, com:  

1. La connexió del nucli urbà actual amb la cruïlla de carreteres locals cap a Nalec i

cap als Omells de na Gaia i Montblanquet, que sorgia a partir de la idea de

potenciar els recorreguts de vianants al voltant del nucli urbà.

2. Es preveien dos circuits alternatius que tenien com a funció complementar i

millorar la vialitat existent, reforçant el passeig de Montesquiu, millorant els radis

de gir de la carretera L-220 de Maldà a Rocallaura, d’una banda un circuit d’accés

des de Ponent, d’altra banda un circuit d’accés des de Llevant per resoldre l’accés

alternatiu al monument i al nucli urbà. Es proposa relacionar els dos circuits abans

definits a través d’un notable passeig de plataners i pollancres de caràcter

essencialment peatonal.
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3. Reserva per a futura àrea d’equipaments d’atenció al visitant a llevant del recinte

del monestir.

Les àrees de nous creixements residencials i d’equipaments previstes però sense 

execució fins al moment, són les següents: 

1. Sector de sòl destinat a tallers i magatzems, i la implantació de possibles

indústries de caràcter rural. 

2. Illa definida pels carrers de la Creu, de Santa Maria i la carretera L-220

3. Entorn del Sindicat

4. Sector residencial cases entre mitgeres al migdia del Raval del Tallat

5. Sector residencial d’habitatges unifamiliars aïllats de l’entorn del Restaurant

6. Sector residencial mixt: cases entre mitgeres i aïllades, de les antigues Eres de

batre. 

Tot i que, si que s’han adquirit diversos edificis destinats a equipaments que no estaven 

dintre de cap sector de desenvolupament.  

Respecte el nucli de Rocallaura, el POUM també recull una sèrie de propostes, de les 

quals a dia d’avui s’han executat:  

1. Reconeixement, manteniment i consolidació del nucli vell a l’entorn de l’Església

de Sant Llorenç. 

2. Definició del paràmetres urbanístics dels eixamples del nucli

3. Recuperació de la façana de migdia de Rocallaura. Rehabilitació de l’escola i

enjardinament i arbrat els marges solans. 

Però, encara no s’ha dut a terme l’execució cap de les següents: 

1. Previsió d’una reserva viària que faciliti l’accés des de la carretera i permeti

l’accés còmode i la relació amb vehicle dels barris del nucli urbà existent i futur. 

2. Previsió de creixements residencials, en tipologies unifamiliars aïllades i en

renglera a llevant i ponent del nucli consolidat. 

3. Definició d’un Pla especial en sòl no urbanitzable de l’entorn dels balnearis i

manantials. 

De totes les propostes recollides en el planejament per l’agregat de Montblanquet s’han 

executat quasi totes:  
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1. Reconeixement, manteniment i consolidació del nucli urbà històric

2. Establiment d’una important àrea equipamental i d’espais lliures públics a

l’entorn de  l’església de Sant Andreu, amb una clara vocació de protecció 

paisatgística. 

3. Previsió d’una reserva viària que faciliti l’accés des de la carretera i permeti

l’accés còmode i la relació amb vehicle dels barris del nucli urbà existent i futur. 

A excepció de fixar un segon accés al nucli a través de l’ampliació i pavimentació del 

camí existent. 

En conjunt, el POUM preveia diversos sectors de desenvolupament del sòl urbà, ( PAUs 

o PMUs) en concret 10 a Vallbona,  4 a Rocallaura i 2 a Montblanquet. A l’actualitat s’ha

desenvolupat el PAU 1V de Vallbona que ha suposat la cessió de superfície per habitatge 

públic, un altre superfície importat per equipament i poder millorar i enjardinar els 

accessos. D’immediat es desenvoluparà el PAU  4R a Rocallaura que permetrà la 

urbanització del límit nord fel nucli antic i la obtenció de més sòl públic per habitatges.  

Les propostes recollides en el planejament, i que encara no han estat desenvolupades 

són les que proposa aquesta alternativa 1 per executar.  

7.1.3 Alternativa 2 

En aquesta proposta es planteja d’una banda, per l’àmbit del sòl urbà, en els nuclis de 

Montblanquet i Rocallaura, la requalificació en equipaments o via pública d’alguns solars 

o parts d’alguna finca. I en el nucli de Vallbona de les Monges, també la qualificació

d’equipaments i vies publiques, a banda de la creació de connexions peatonals, subsanar 

errors del POUM actual i delimitacions concretes d’accessos.  

D’aquesta manera, l’espai de sòl residencial es disminueix 830,00 m2 que es veuen 

compensats en espais d’equipament, espai viari i en l’espai del voltant del monestir. 

Respecte el sòl no urbanitzable dels entorns de Montblanquet, Rocallaura i Vallbona de 

les Monges, es preveu un increment de l’espai d’equipaments, amb la delimitació d’espais 

com l’antic camp de futbol, el magatzem i la bàscula municipal, serveis ja existents en el 

planejament actual, però no delimitats. Per la resta de modificacions es preveu un 

increment de l’espai lliure vinculat a zona verda, fet que permetrà augmentar la qualitat 

paisatgística i de gaudi de l’espai. Aquest increment es produeix per les requalificacions 

dels serveis tècnics del territori (antenes, fosses sèptiques, estacions de bombeig...) que 
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ja eren existents, però se’n delimitava l’àmbit civil, i en canvi, amb aquesta alternativa es 

proposa delimitar la parcel·la real. 

Si alguna modificació és rellevant en aquesta alternativa, dins l’àmbit SNU és la 

modificació 4V del sector camí de la Riera al sud del nucli, on es preveu que l’extrem sud-

est del monestir passi a ser qualificat de sòl urbà a sòl no urbanitzable. També es 

proposa que l’espai on es situa el safareig es qualifiqui l’àmbit real del safareig i passi a 

ser qualificat com EQ. El camí s’eixampli estrictament l’espai necessari pel pas de la 

maquinària i es descarta el nou pont previst en el POUM sobre la riera, ja que a pocs 

metres de distància ja existeix un pont de connexió entre les dues vessants del riu. A més 

a més, aquesta zona tot i no tractar-se d’una zona inundable es troba molt pròxima a la 

riera de Maldanell, així doncs, per tal d’evitar possibles danys a persones és més 

favorable reconvertir l’actual espai classificat com a zona d’equipament en una zona 

d’espai lliure i zona verda.  

Imatge 9. Camí i safareig en l’àmbit de la modificació 4V.  

Font: Arum Consultoria Ambiental, Maig 2018 

També una modificació d’importància però que es realitza per respondre a futures 

necessitats del municipi, és l’ampliació del cementiri, que preveu una ampliació dels 

espais per a nínxols, la construcció d’una sala de vetlla i solucionar el problema de 

l’aparcament, ja que en l’actualitat aquest és molt limitat.  
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Imatge 10. Espai on es preveu l’ampliació del cementiri.  

Font: Arum Consultoria Ambiental, Maig 2018  

Amb aquesta alternativa, es preveu una reutilització d’espais municipals en estat ruïnós, 

amb l’aprofitament d’edificis i espais de titularitat municipal, dins de l’àmbit del sòl urbà i la 

correcta delimitació dels espais amb serveis tècnics ja existents, per tal d’aconseguir una 

correcta i acurada qualificació dels usos del sòl del municipi, les ampliacions 

d’equipaments per resoldre futures necessitats i la requalificació de terrenys per 

augmentar l’espai de zona verda i doncs la qualitat ambiental i paisatgística del municipi. 
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Figura 25. Alternativa 2 
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Font: Joan Feixa i Gangolells Feixa, arquitecte 
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7.2 ANÀLISI PRELIMINAR D’ALTERNATIVES 

L’alternativa 0, és a dir, no dur a terme les modificacions puntuals previstes es descarta 

perquè es pugui assolir una ordenació més adequada a les característiques dels 

equipaments municipals existents i futures. 

Les alternatives proposades i descrites anteriorment es valoren d’acord els objectius 

ambientals establerts. En aquest, s’ha tractat els objectius A1, A2, A4, B1, B3, C1, C2, 

C3, D1, E3, F2, G1 i G2 de manera global, és a dir, tot i que alhora de fer la jerarquització 

d’objectius s’han tingut en compte els subojectius, aquest cop només es descriurà per 

cada alternativa per cada objectiu mare.  

Per a que la jerarquització d’objectius tingui pes també en l’anàlisi preliminar 

d’alternatives es calcularà el valor de l’objectiu mare a partir dels valors dels subobjectius, 

per exemple: 

A.1.2. + A.1.8../nº de subobjectius= Jerarquització A.1.

Objectiu Rel Apli Jerarquització ∑ 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1.2. 3 3 6 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1.8. 3 3 6 
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Els valors de les jerarquitzacions d’objectius mare obtinguts són els següents: 

Objectiu específic Valor jerarquització 

A.1. 6 

A.2. 6 

A.4. 4 

B.1. 5 

B.3. 3 

C.1. 6 

C.2. 4 

C.3. 4 

D.1. 4 

E.3. 5 

F.2. 4 

G.1. 5 

G.2. 5 

Per valorar l’assoliment dels objectius ambientals s’utilitza un mètode qualitatiu, a partir 

de l’avaluació objectiva de les actuacions proposades per a cada alternativa utilitzant la 

següent simbologia. 

Grau de compliment Valor 

INSATISFACTORI -2

POC SATISFACTORI -1

SUFICIENT 0 

SATISFACTORI +1

MOLT SATISFACTORI +2
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OBJECTIUS 
AMBIENTALS 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

A.1

Evitar l’ocupació 
innecessària del 
sòl 

El planejament actual 
regula l’ocupació del sòl. 
Desenvolupament del 
PAU 1V de Vallbona que 
ha suposat la cessió de 
superfície per habitatge 
públic.  

Recuperació de la 
façana de migdia de 
Rocallaura. Rehabilitació 
de l’escola i 
enjardinament i arbrat 
els marges solans. 

S’executen les  àrees de 
nous creixements 
residencials i 
d’equipaments previstes 
en el planejament.  

Reducció de sòl 
residencial i increment 
dels espais lliures  i 
equipaments. 

Es reformen espais en 
estat ruïnós, en lloc de la 
creació de nous espais. 

+1 -1 +2

A-2

Assignar els usos 
del sòl sense 
sobrepassar la 
capacitat 
d’acollida del 
territori. 

Es regulen els usos del 
sòl, i es limita  l’activitat 
constructiva en pendents 
elevats. 

Amb el planejament 
queden regulats els usos 
del sòl, però es 
mantenen els errors de 
les delimitacions dels 
serveis ja existents però 
no delimitats, o no 
delimitats correctament 
en el sòl no urbanitzable. 

Es subsanen els errors 
de delimitació dels 
serveis tècnics del sòl no 
urbanitzable.  

Es reformen espais en 
estat ruïnós, en lloc de la 
creació de nous espais. 

+1 -1 +2

A-4

Ordenar 
adequadament la 
globalitat del sòl 
no urbanitzat. 

S’estableixen categories 
de vies, entre elles les 
vies pecuàries, 
recorreguts paisatgístics 
i d’interès natural, 
constituït per vies que 
cal recuperar pel seu 
caràcter vertebrador del 
territori no urbanitzat.  

Es du a terme una 
millora i enjardinament 
dels accessos i es manté 
la regulació dels usos 
del sòl del planejament 
vigent.  

Preveu una ampliació 
més ampla de la 
necessària en el camí en 
el sector camí de la 
Riera. 

Es preveuen potenciar 
recorreguts de vianants 
al voltant del nucli urbà  
per potenciar l’interès 
turístic i dos circuits 
alternatius per millorar la 
vialitat. 

S’eixampla el camí del 
sector de la Riera 
l’estrictament necessari 
amb una previsió de 
calçada+talús de 6 m. 

S’amplia l’espai per al 
centre de recursos, 
pensant amb el 
desenvolupament turístic 
del municipi. 

+1 +1 +2

B-1

Prevenir els riscs 
hidrològics que 
poden provocar 
períodes 
importants 
d’avingudes, i 
evitar l’afectació a 
béns i persones. 

Es disposa de l’estudi 
d’inundabilitat que recull 
el POUM, 

Construccions previstes 
basades en l’estudi 
d’inundabilitat del 
POUM. 

Es preveu l’ampliació del 
cementiri en zona SNU i 
les obres per ampliar el 
camí del sector de la 
Riera, aquest darrer 
qualificat com EQ en el 
planejament vigent, es 
proposa en aquesta 
alternativa una 
requalificació de l’espai 
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com zona verda. 
D’aquesta manera, tot i 
no tenir risc 
d’inundabilitat, es troba 
molt proper a la riera de 
Maldanell, i amb aquesta 
nova delimitació s’eviten 
possibles danys per 
episodis de crescuda de 
la riera. 

+2 0 +2

B-3

Fomentar l’estalvi i 
la reutilització de 
l’aigua. 

Millores en el 
subministrament i la 
distribució  des dels 
dipòsits  elevats de 
Vallbona: bombes, 
canalitzacions 

Posada en marxa de la 
depuradora de Vallbona. 

Es manté en l’estat del 
planejament.  

S’adoptaran sistemes 
estalviadors d’aigua en 
els nous equipaments. 

+2 0 +2

C-1

Millorar l’eficiència 
energètica dels 
sistemes urbans i 
reduir-ne la 
contribució al canvi 
climàtic. 

S’executa el PAES del 
municipi i es fan  
reformes i ampliacions 
de enllumenat  amb 
utilització  de leds. 

Es manté en l’estat del 
planejament. 

Es preveuran sistemes 
d’enllumenat eficients en 
l’espai exteriors dels 
nous edificis, i es tindran 
en compte criteris 
d’ecoeficiència en la 
construcció dels nous 
equipaments i 
habitatges. 

+2 0 +2

C-2

Millorar l’eficiència 
energètica de les 
edificacions i 
reduir-ne la 
contribució al canvi 
climàtic. 

S’executa el PAES del 
municipi i es fan  
reformes i ampliacions 
de enllumenat  amb 
utilització  de leds. 

Es manté en l’estat del 
planejament. 

Es preveuran sistemes 
d’enllumenat eficients 
per als nous edificis, i es 
tindran en compte 
criteris d’ecoeficiència 
en la construcció dels 
nous equipaments i 
habitatges. 

+2 0 +2

C-3

Prevenir i corregir 
les immissions i les 
fonts contaminants 

Peatonalització del nucli 
de Vallbona de les 
Monges. 

Executar el continu de 
xarxa viària actual de 
bicicletes.  

Corregir la delimitació 
real del camí d’accés a 
la estació de bombeig. 

Proposa una connexió 
peatonal directa del 
carrer Santa Maria amb 
el carrer Nou. 

+2 +2 +2

D-1

Reduir la població 
exposada a nivells 
acústics no 
permesos per la 

El Planejament vigent 
disposa de les 
regulacions necessàries 
per regular i evitar de la 

Es manté la normativa 
vigent del planejament i 
s’aplica el mapa de 
capacitat acústica del 

S’aplica el mapa de 
capacitat acústica del 
municipi de Vallbona de 
les Monges per la gestió 
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legislació contaminació acústica. municipi, de l’any 2015. ambiental del soroll, 
elaborat l’any 2015.  

0 +2 +2

E-3

Ordenar el 
desenvolupament 
de l’activitat 
constructiva amb 
l’objectiu de 
minimitzar els 
impactes associats 
als materials 
utilitzats i 
fomentar-ne la 
durabilitat, la 
reutilització i el 
reciclatge. 

La normativa incorpora 
consideracions 
d’edificació sostenible 
amb les regulacions de 
caràcter general, la 
classificació, i la 
qualificació del Sòl i la 
delimitació d’àrees de 
protecció paisatgística, 
la regulació dels usos i 
construccions en sòl no 
edificable, la regulació 
de la incidència de les 
activitats en el medi 
ambient i la incorporació 
expressa de totes les 
normatives específiques 
que poden incidir en el 
planejament i el procés 
constructiu. 

Es manté la normativa 
vigent del planejament. 

Es manté la normativa 
vigent del planejament. 

+2 +2 +2

F-2

Conservar i 
millorar la 
connectivitat 
biològica 

Es delimiten zones 
d’espais lliure (zona 
verda) en el 
planejament del POUM. 

I es defineix la xarxa de 
vies pecuàries, 
recorreguts paisatgístics 
i d’interès natural, 
constituïda per vies que 
cal recuperar pel seu 
caràcter vertebrador del 
territori no urbanitzat i 
mantenir-les per la seva 
funció de connexió amb 
les àrees.  

Augmentar les zones 
d’espai verd.  

La modificació 4V 
proposa delimitar tota la 
finca entre la riera i el 
camí com zona verda. 

Crear una connexió 
peatonal entre el Raval i 
una franja boscosa 
posterior sense pendent. 

+1 +1 +2

G-1

Conservar i/o 
millorar la qualitat 
del paisatge en 
l’àmbit afectat per 
l’ordenació i el seu 
entorn proper 

Es delimiten zones 
d’espais lliure (zona 
verda) en el 
planejament del POUM. 

El planejament preveu 
la conservació dels 
elements naturals. 

S’estableix una 
important àrea 
equipamental i d’espais 
lliures públics a l’entorn 
de l’església de Sant 
Andreu, amb una clara 
vocació de protecció 
paisatgística. 

Augmentar les zones 
d’espai verd. 

La modificació 4V 
proposa delimitar tota la 
finca entre la riera i el 
camí com zona verda. 

Crear una connexió 
peatonal entre el Raval i 
una franja boscosa 
posterior sense pendent. 
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+2 +1 +2 

G-2 

Gestionar el 
paisatge per 
garantir-ne el 
manteniment 
regular i per dirigir i 
harmonitzar els 
canvis provocats 
pels processos 
socials, econòmics 
i ambientals. 

Desenvolupament del 
PAU 1V de Vallbona 
que ha suposat la 
cessió de superfície per 
habitatge públic, i poder 
millorar i enjardinar els 
accessos.    

Potenciar recorreguts de 
vianants al voltant del 
nucli urbà, per potenciar 
l’interès turístic del 
conjunt monumental.  

Crear dos circuits 
alternatius per 
complementar i millorar 
la vialitat existent. Es 
proposa relacionar-los a 
través d’un notable 
passeig de plataners i 
pollancres de caràcter 
peatonal.  

Previsió de reserva 
viaria per facilitar els 
accessos als nuclis.  

Es proposa augmentar 
l’espai del centre de 
recursos, per oferir 
millors serveis als 
visitants. 

Es proposa convertir en 
zona verda la zona 
d’equipament municipal 
de la modificació 4V, per 
augmentar el valor 
ambiental de la zona. 

Es proposa qualificar de 
via pública la finca del 
raval del tallat 43, que 
està en estat ruïnós, per 
crear una connexió 
peatonal entre el Raval i 
una franja boscosa 
posterior sense pendent. 

+2 +2 +2 
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7.3 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA CONSIDERADA 

D’acord al descrit en el punt anterior, considerant les diferents alternatives estudiades, es 

creu que l’alternativa 2 és l’alternativa considerada per a la proposta de la modificació del 

POUM, perquè és la qui compleix millor els objectius prioritaris que es mostren a 

continuació: 

OBJECTIUS PRIORITARIS 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl A0 A1 A2 

OBJECTIU ESPECÍFIC A.1.2 Evitar les expansions innecessàries de les ciutats i 
fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits urbans existents, mitjançant la 
seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació d’espais intersticials o 
marginals. 

0 +1 +2

OBJECTIU ESPECÍFIC A-1.8 Regular de manera flexible els usos i la zonificació en els 
sòls urbans i urbanitzables. +2 0 +2

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la 
capacitat d’acollida del territori. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-2.2 Minimitzar l’afectació dels terrenys amb pendent més 
elevat. +2 0 +2

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

+2 +1 +2

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no 
urbanitzat. 

OBJECTIU ESPECÍFIC A-4.1 Minimitzar l’obertura d’accessos, aprofitant camins 
preexistents, reduint els recorreguts requerits, i garantint la seva adaptació a la matriu 
biofísica. 

0 -1 +2

OBJECTIU ESPECÍFIC C.1.: Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i 
reduir-ne la contribució al canvi climàtic. 

OBJECTIU ESPECÍFIC C.1.2. Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits 
preexistents mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la 
recuperació d’espais intersticials o marginals. 

0 -1 +2

OBJECTIU ESPECÍFIC G.2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment 
regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, 

econòmics i ambientals. 

OBJECTIU ESPECÍFIC G-2.2 Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les 
condicions d’implantació, les característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels 
usos i de les edificacions admissibles. 

+2 +1 +2

8 1 14 
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Alternativa 2 

El POUM del municipi de Vallbona de les Monges, aprovat el 2012, proposa un 

creixement amb la voluntat de potenciar i reconèixer el Monestir de Santa Maria de 

Vallbona. 

Respecte les modificacions previstes en aquesta alternativa, en l’àmbit del sòl no 

urbanitzable, totes les modificacions es tracten de sectors ja existents però no qualificats. 

També, però, cal tenir en compte les modificacions de la depuradora, els dipòsits i els 

safareigs vells (M1b.2V, M1b.3V i M1b.4V) que ja estaven delimitats, però 

inadequadament, ja que se’n delimitava l’àmbit civil, per tant, l’ajustament d’aquestes 

instal·lacions i serveis a l’àmbit real d’espai que ocupen permet una millora en l’ordenació 

del territori.  

És però, de major importància destacar l’ampliació del cementiri, on es preveu la 

construcció de nous nínxols, una sala de vetlla i augmentar l’espai d’aparcament, així 

doncs, és justificable aquesta modificació ja que s’adapta a les futures necessitats del 

municipi.  

Al mateix temps, és de gran rellevància la modificació M1b.4V,  on el POUM defineix 

l’àmbit dels safareigs ajustat a l’espai que ocupa la construcció, i que aquesta alternativa 

pretén delimitar l’àmbit real dels safareigs vells i qualificar aquest àmbit d’EQ, justificable 

pel fet de voler ajustar la realitat dels usos del sòl del municipi; el planejament actual 

també qualifica una part de la finca que ocupa l’espai d’entre la riera i el camí com un EQ 

i amb aquesta alternativa aquest espai passaria a ser espai lliure, fet molt positiu 

mediambientalment, ja que s’augmenta l’espai de zona verda del municipi i a més a més 

es redueix el perill a tercers per possibles episodis de crescuda de la riera, ja que, tot i no 

tractar-se d’una zona inundable és molt pròxima a la riera de Maldanell; amb aquesta 

alternativa es preveu també derogar la proposta recollida en el POUM de construir un nou 

pont per l’accés entre les vessants de la riera de Maldanell, ja que no es necessari 

perquè tant pel medi com per l’erosionabilitat del sòl és millor mantenir l’actual. La 

modificació també conclou que l’ampliació del camí s’ajustarà a les necessitats d’espai de 

la maquinaria de conreu típica de la zona, fet molt favorable des del punt de vista 

ambiental, ja que el territori no patirà les conseqüències de dur a terme una construcció 

innecessària i corrosiva pel sòl i l’entorn.   

En aquest sentit, s’ha escollit aquesta alternativa perquè s’ha considerat que és la que 

millor s’adequa a les necessitats urbanístiques i als usos del sòl dels nuclis i entorns de 

Vallbona de les Monges, Rocallaura i Montblanquet i alhora dóna resposta a les possibles 
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i/o futures necessitats del municipi. Aquesta alternativa recull una sèrie de modificacions 

de caràcter molt puntual i no modifica sistemes urbanístics d’espais lliures o 

d’equipaments esportius, ni suposa cap increment del sostre edificable, densitat, ni 

transformacions significatives, sinó que planteja la reforma d’edificis en estat ruïnós, 

fomentant l’optimització funcional i el reciclatge d’aquests espais. Tampoc es proposa una 

nova ordenació no coherent d’acord amb el model establert pel planejament urbanístic i 

per tant es considera l’alternativa més adequada. 

Els terrenys de sòl no urbanitzable on es preveu obres de construcció són conreus de 

baixa productivitat i àrees amb vegetació de baix interès natural i paisatgístic.  

El model d’ordenació escollit, ho ha estat atenent a les següents consideracions: 

 Reducció de l’aprofitament urbanístic, reduint el sòl residencial.

 Augment dels espais lliures i zones verdes.

 Augment, concentració i restauració dels espais destinats a equipaments.

Per tal de no exercir una pressió important sobre el sòl amb la construcció de nous 

equipaments, s’ha optat per ampliar els equipaments ja existents i a la vegada ampliar la 

zona verda. Aquest espai lliure previst, es planteja en una àrea que correspon a un antic 

espai qualificat com equipament municipal, actuació, que suposarà un augment de la 

qualitat natural i paisatgística de la zona. 

La proposta que es presenta inclou altres mesures a adoptar per tal d’assolir els objectius 

ambientals determinats en el pla, pel que fa infraestructures ambientals. Aquestes es 

completaran i potenciaran, amb l’objectiu de garantir el compliment dels objectius. 
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8. CONCLUSIONS 

Es redacta el present document amb la finalitat de dur a terme la Modificació Puntual 1 

del POUM del municipi de Vallbona de les Monges, Rocallaura i Montblanquet i del seu 

entorn no urbanitzable; amb la finalitat de requalificar algunes de les infraestructures 

municipals ja existents en la redacció del POUM però que no estaven urbanitzades o no 

estaven ben senyalitzades per tal d’ordenar el municipi correctament, així com  

l’ampliació del cementiri municipal per tal d’augmentar aquestes dependències i 

respondre així a les necessitats del municipi.  

En sòl urbà es quantifica una disminució de 830,00 m2 de sòl residencial, que es 

compensaran en 319,00 m2 d’equipament, 551,00 m2 d’espai viari i 47,00 m2 al monestir. I 

referit al sòl no urbanitzable, les variacions en equipaments i espais lliures del 

planejament modificar sumen un total de 3.748,00 m2. 

Es planteja una relació d’objectius ambientals específics al pla que ens ocupa, tot 

intentant donar resposta als diferents aspectes i elements ambientalment significatius 

estudiats i valorats en l’àmbit d’estudi.  

Els objectius específics determinats en el present document, de forma jerarquitzada, són: 

- Evitar l’ocupació innecessària de sòl. 

- Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori. 

- Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. 

- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne la contribució al canvi 

climàtic 

- Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i harmonitzar 

els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.  

- Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes importants d’avingudes, i 

evitar l’afectació a béns i persones. 

- Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir-ne la contribució al canvi 

climàtic. 

- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els 

impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el 

reciclatge.  

- Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en l’àmbit afectat per l’ordenació i el seu 

entorn proper.  
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- Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.

- Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.

- Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació

- Conservar i millorar la connectivitat biològica

S’han proposat, estudiat i avaluat tres alternatives diferents. Tenint en compte les 

diferents actuacions i avaluat el grau d’assoliment dels objectius ambientals establerts, 

s’ha optat per l’alternativa número 2. 

Aquesta proposa la correcció d’algunes errades, la solució a algunes necessitats 

d’equipaments, per exemple amb l’ampliació dels ja existents en espais construïts i en 

estat ruïnós, dins l’àmbit del sòl urbà; i respecte l’àmbit d’objecte d’avaluació ambiental, 

és a dir, el sòl no urbanitzable, les modificacions es basen en l’ajustament de la 

qualificació d’alguns serveis tècnics ja existents i no delimitats, o no delimitats 

adequadament i l’ampliació de l’espai del cementiri per resoldre necessitats poblacionals.  

El conjunt d’actuacions que es proposen són de caràcter molt puntual i de necessitat; 

aquestes no modifiquen els sistemes urbanístics d’espais lliures, ni suposen un increment 

del sostre edificable; no es tracta tampoc de transformacions significatives. Sinó que per 

contra, respecte la valoració de l’anàlisi ambiental recollit en aquest document, dins 

l’àmbit del sòl no urbanitzable, es dóna un augment de l’espai lliure, i doncs de zona 

verda, dotant l’espai de major valor paisatgístic. L’augment d’equipament municipal en els 

terrenys SNU són estrictament per respondre a futures necessitats del municipi o per 

subsanar errors de serveis ja existents però no delimitats correctament.  

De tot el conjunt d’actuacions previstes se’n derivaran uns efectes ambientals, amb un 

impacte més o menys significatiu, és per això que el present document també recull una 

sèrie de mesures protectores i/o pal·liatives per tal de compensar aquests possibles 

efectes en el moment d’execució i  explotació de la Modificació Puntual del POUM.  

Tenint en compte l’abast i magnitud de les modificacions i les mesures plantejades que es 

proposen en el present document es conclou que la proposta s’adapta de forma 

adequada al text refós de la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental i la Llei d’Avaluació 

ambiental de plans i programes (Llei 6/2009). 
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