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1. Presentació 

1.1. Introducció 

Per encàrrec de l’arquitecte Salvador Giné Macià, LA LLENA, ambiental, scp amb NIF 

J-25506809 (www.lallena.cat), realitza aquest Informe Ambiental (en endavant, IA), per 
avaluar les afeccions sobre el medi que potencialment poden derivar-se de 

l’aprovació i desplegament del Pla de Millora Urbana 2 (PMU 2) del municipi d’Algerri 
(Noguera) i que promou Francesc Xavier Rodríguez Martin, actuant en nom de 

Estructures de Formigó Rodríguez SL i de PROMOLAU 2008 SL. Es pretén prevenir els 
impactes dels creixements previstos i definir i analitzar l’estratègia envers el 
desenvolupament urbanístic sostenible del municipi en l’àmbit del seu terme i 
especialment de la proposta de sector. Aquest IA és part de la documentació necessària 

per a completar la tramitació del PMU, atenent al mandat de l’art. 59 de la Llei 3/2012, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 (en 

endavant, LU). En síntesi, la redacció d’aquest IA respon fonamentalment a l’esperit de la 
llei d’Urbanisme que preveu la necessitat que l’exercici de les competències 
urbanístiques, ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

1.2. Antecedents 

El municipi d’Algerri disposa de les Normes de planejament urbanístic dels municipis de 
ponent, aprovades definitivament el 18 de febrer de 2015. Anteriorment a l’aprovació 
d’aquestes normes, el municipi no disposava de planejament general executiu propi.  

A partir de l’al·legació d’en Francesc Xavier Rodríguez Martin a la proposta inicial de 

Normes de planejament urbanístic dels municipis de ponent, de 19 d’abril de 2010, que 
no preveia aquest PMU, es va justificar raonadament i detalladament la conveniència de 

la inclusió de l’àmbit dins la classificació de Sòl Urbà del municipi mitjançant la delimitació 
d’un PAU o PMU, atesa:  

- La seva situació de contacte directe amb l’actual límit del Sòl Urbà i, en 
conseqüència la disponibilitat dels serveis bàsics a peu de l’àmbit. 

- L’estructura de la propietat amb tres parcel·les de molt petita dimensió en relació a 
les adequades per el SNU i, algunes d’elles ja edificades amb edificis i usos aliens al 
agrari o ramader. 

- L’existència des de ja fa més de 10 anys d’una activitat en una nau que ocupa a 
19 treballadors directes i molts altres indirectes. 

- La compatibilitat amb els criteris i dades bàsiques del planejament vigent (àmbit 

proposar és el 5,26% del sòl urbà, la zona 7 (industrial) existent es només el 0,52% del sòl 
urbà, sense risc d’inundabilitat ni d’esllavissades, no es troba en SNU protegit, sense 
afectació paisatgística d’acord al Catàleg del P de les TLL, etc...) 

El febrer de 2016 l’ajuntament d’Alguaire va comunicar al promotor que l’al·legació 
havia estat acceptada, i per tant el planejament viget recull l’àmbit com a Pla de Millora 
Urbana 2 Prolongació del carrer de les Eres. 

PROMOLAU 2008 SL i Estructures de formigó Rodríguez SL, empreses promotores del 
present document, són propietàries de les finques 120 i 121 (no ho és de la parcel·la 315) 

del polígon 4 en la zona d’estudi del PMU-2. La superfície de l’àmbit de la proposta que 
constitueixen les 3 parcel·les, segons cadastre és de 7.995,00 m2.  

http://www.lallena.cat/
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Actualment el municipi d’Algerri està redactant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM).  

 

1.3. Objectiu del projecte 

L’objectiu del PMU-2 és desenvolupar ordenadament, d’acord amb el planejament 
vigent, aquest àmbit d’activitat del municipi. En efecte, es pretén millorar la vialitat, els 
accessos i les infraestructures d’aquesta zona del nucli amb caràcter industrial, 
endreçant l’ordenació actual fent-la compatible amb les edificacions veïnes, per tal 
de garantir el desenvolupament adequat de les activitats actualment implantades.  

L’IA ha de determinar els aspectes ambientals i elements clau dins el sector i els criteris, 
objectius i principis ambientals aplicables per tal que l’òrgan ambiental pugui avaluar 
els impactes potencials resultants del desenvolupament del PMU. 

Així doncs, de cara a la consecució dels objectius principals l’IA haurà de: 

a) Obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre l’àmbit 
d’estudi, 

b) Descriure la situació actual del medi afectat (físic, biòtic, perceptual i 
socioeconòmic), 

c)    Determinar els objectius i criteris de protecció ambiental.   

1.4. Marc legal 

En base als principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud 
de tractats, declaracions i legislacions internacionals i, concretament, en l’art. 3 i 9 de 
la LU, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’estableix que 
l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible.  

Aquest Informe Ambiental s’ha realitzat d’acord al conjunt de normativa amb 
incidència ambiental i més concretament, en base a l’observança de la LU i el 
Reglament que la desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol). Concretament, en el 

seu article 91 estableix que el Plans de Millora Urbana (PMU) han d’incloure un informe 
ambiental.  

Pel que fa a la normativa que regula l’avaluació ambiental de plans i programes cal 
tenir en compte la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de 

juny, relativa a l’avaluació de plans i programes en el medi ambient, que s’ha 
incorporat a l’ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental. D’altra banda, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes també cal tenir-la en compte. 

1.5. Objectius ambientals generals del planejament 

Pot afirmar-se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura que 

assegura l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, i sigui 
energèticament eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de 

contaminació i residus, conservi la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida 
de la població. 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental   7/81 

1.6. Objectius ambientals específics del planejament 

Les normes de planejament urbanístic dels municipis de Ponent, tenen com a objectiu 
general garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures, donant 

compliment a l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible. Pot afirmar-se que 
un model territorial tendirà cap a la sostenibilitat en la mesura que asseguri l’ús 
sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, i sigui energèticament 
eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de contaminació i residus, 

conservi la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida de la població.  

En aquest sentit, l’informe ambiental de les normes de planejament urbanístic estableix 

els següents objectius ambientals per al planejament: 

1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu 

biofísica.  

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

components de l’ordenació del territori.  

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

4. Moderar el consum de sòl.  

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees 

urbanes.  

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  

7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar 
la implantació de polígons industrials o terciaris.  

9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.  

10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.  

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.  

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes 

d’assentaments.  

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

desenvolupaments urbans. 

15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.  

L’IA haurà de considerar tots aquells àmbits o vectors ambientals sobre els quals el 
planejament pot incidir, així com la incidència ambiental global del model resultant. Els 

requeriments ambientals que haurà d’atendre en la redacció del pla s’han de 
concretar en uns objectius específics referits als aspectes que s’assenyalen, formulats 
de manera jerarquitzada segons llur grau d’importància relativa, a fi que es diferenciïn 
amb claredat els més essencials. Concretament cal referir-se als vectors següents: 

Taula 1. Objectius ambientals específics del PMU-2 d’Algerri 

Sostenibilitat global del model d’ordenació 

Ocupació i consum de sòl 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental   8/81 

1. Minimitzar l’ocupació de sòl i racionalitzar-ne l’ús 

2. Minimitzar l’ocupació “dura” dels sòls lliures mantenint espais permeables. 
Mobilitat i eficiència energètica 

1. Recollir els criteris establerts pel Decret d'Ecoeficiència de 14 de juliol de 2009. 

2. Facilitar l’ús de mitjans de transport no contaminants amb la instauració de xarxes d’itineraris 
prioritàries per a vianants i ciclistes. 

3. Promoure la utilització de sistemes de calefacció i electricitat no dependents de fonts 
energètiques no renovables. 

Cicle de l’aigua 

Abastament 

1. Garantir el subministrament per al nou sector. 

2. Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments evitant vegetació 

no adaptada. 

Sanejament 

1. Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes en un sistema terciari o extensiu. 

2. Reduir el volum d’aigües brutes. 

Ambient atmosfèric 

Contaminació per substàncies especialment aquelles vinculades al canvi climàtic 

1. Reduir la mobilitat de vehicles de motor i prioritzar sistemes de transport col·lectiu o 
peatonals. 

Contaminació acústica 

1. Reduir les emissions de sorolls i vibracions 

2. Establir mesures per garantir el compliment dels límits d’acord amb les diferents zones del 
territori. 

Contaminació lluminosa 

1. Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica. 

2. Establir una alçada màxima dels fanals. 

3. Tractament diferenciat de les façanes que confronten amb Sòl no urbanitzable (Zona E2: 
incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda). 

Gestió dels materials i dels residus 

1. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials. 

2. Ubicar les àrees d’aportació per a recollida selectiva necessàries. 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general 

1. Enjardinament i ordenació de les zones verdes i espais lliures utilitzant espècies autòctones i 
adaptades.  

Qualitat del paisatge 

1. Integrar el paisatge en tots els procés de planejament, incorporar els objectius de qualitat 
paisatgística i els criteris fixats per al Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida. 
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1.7. Relació amb altres plans, programes i projectes 

El PMU-2 ha d’harmonitzar-se amb el planejament territorial existent i futur. Més 
específicament cal atendre els següents plans: 

- Normes de Planejament urbanístic dels municipis de Ponent, aprovat el 18 
de febrer del 2015. 

- Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de 
març. 

- Pla territorial parcial de Ponent, aprovat el 24 de juliol de 2007. 

- Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, PTSEC (2006). 

- Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre 2015-2021, aprovat el 28 de febrer del 
2014. 

- Pla del transport de viatgers de Catalunya 2020, aprovat 7 de març del 2017. 

- Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya, PSARU 
2005, aprovat el 6 de juny de 2006. 

- Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT 2001 
(actualització 2007, risc geomorfològic). 

- Pla d’Espais d’Interès Natural (1992, modificat per la llei 12/2006). 

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

- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005; 

Actualització: 09/01/2017). 

- Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 (aprovat l’octubre 
del 2012). 

- Relació de Fitxes del Patrimoni arqueològic i arquitectònic. 

- Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (2008). 

- Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge de la Plana de 

Lleida (2010). 

1.8. Determinacions del planejament territorial 

El Pla Territorial General de Catalunya va establir l’any 1995 sis àmbits funcionals per 
a la formulació dels plans territorials parcials (PTP), modificats per la Llei 24/2001, de 

31 de desembre, motivada pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou 
àmbit funcional diferenciat. Com a resultat d’aquesta modificació, en l’actualitat 
els àmbits de referència per a la formulació dels plans territorials parcials són set. 
Algerri forma part del pla territorial parcial de Ponent que comprèn les comarques 

de: les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, la Segarra i l'Urgell.  

Els Plans Territorials Parcials han de desplegar les determinacions del Pla Territorial 

General i fer-ho amb el major detall que permet la menor extensió del seu àmbit. En 
data 24 de juliol de 2007 el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla 

territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida). L’Acord de Govern i la normativa del 
Pla van estar publicats en el DOGC núm. 4982 de 5 d’octubre de 2007 a l’efecte de 
la seva executivitat immediata. Pel que fa a l’àmbit del pla i del propi municipi 
d’Algerri, el PTPP reconeix que el municipi d’Algerri s’identifica dins el sistema de 
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Balaguer, que inclou els municipis que conformen l’àrea de màxima influència del 
municipi de Balaguer. Els assentaments tenen una estructura dispersa i a la vegada 
caòtica. El creixement del municipi s’ha anat situant al llarg de la carretera i conté 
diversos usos i tipologies edificatòries.   

Concretament, el PTTP estableix per Algerri les següents estratègies i determinacions: 

Sistema d’assentaments urbans 

Assigna al municipi d’Algerri un creixement moderat. Amb aquesta assignació i 

caracterització, Algerri forma part d’una jerarquia de nuclis urbans que es 
desenvolupa mitjançant una xarxa nodal jerarquitzada, resultant de la història i 

heretada de la tradició mediterrània. En aquest context, l’objecte del Pla Territorial 
Parcial és la potenciació de la xarxa nodal existent segons el seu rang, per tant, 

diferència sistema territorials.  

L’estratègia de creixement moderat preveu que, per les seves condicions de sòl i de 
connectivitat, pugui tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a 
àrea urbana. Segons aquest criteri, el Pla estableix com a límit dins el seu horitzó 

temporal que la superfície de sòl a desenvolupar, és a dir, la del sòl urbanitzable 
més la de sòl urbà pendent de desenvolupament, no ha d’excedir, en conjunt, el 
30% de la superfície del sòl consolidat a hores d’ara. 

L’estratègia de desenvolupament de creixement moderat permet créixer 
moderadament el nucli urbà amb l’objecte de donar resposta a les dinàmiques 
demogràfiques i econòmiques municipals, però sense preveure grans creixements 

que poguessin redimensionar la població. Aquestes determinacions es realitzaran en 
el moment de l’elaboració i revisió del POUM. 

Sistema d’espais oberts 

El terme d’Algerri respon majoritàriament a la qualificació de sòl de protecció 

preventiva, són aquells terrenys de l’àmbit de les terres de Lleida classificats com a 
sòl no urbanitzable pel planejament urbanístic que no formen part dels de protecció 

especial o territorial. 

Sistema d’infraestructures i mobilitat 

El PTPP preveu, per al terme municipal d’Algerri, la creació d’un nou traçat:  

Aquest nou traçat previst és la variant de la carretera C-26 al seu pas per Algerri. 

Amb l’objectiu de reduir el nombre de vehicles que travessen el nucli d’Algerri, al 
mateix temps que es redueix el temps de trajecte i es millora la comoditat i la 

seguretat vial. 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental   11/81 

Figura 1. Estratègies urbanes a Algerri segons el PTPP. 

  

 
Font: PTPP 
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2. Descripció del projecte 

2.1. Estructura de l’ordenació 

La definició del present Pla de Millora Urbana es fa en base a la determinació del 

planejament vigent d’incorporar les parcel·les 120, 121 i 315 del polígon 004 en sòl urbà 
dins la delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística Pla de Millora Urbana PMU 2 

prolongació de carrer de les Eres. Amb el seu desenvolupament s’ha de garantir la 
disposició de les infraestructures i les cessions necessàries que es considerin segons el 

que es determina en la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya i els reglaments que la desenvolupin.  

Per la zona industrial es defineix una proposta a nivell molt bàsic, que respon a la 
normativa el PMU que ha de derivar de la clau 7c del planejament vigent. Així doncs 

es defineix una única zona d’aprofitament privat i la resta correspon a sistema viari, 
concretament l’accés a través del camí de les Eres des del creuament amb la C26 fins 
al final de la zona de contacte amb l’àmbit del sector. D’acord amb el planejament 
vigent no es preveu cap sòl destinat a sistema d’equipaments ni espai verd.  

Des del punt de vista quantitatiu la superfície prevista per a usos industrials és de 7.501 
m2, mentre que per a sistema de vialitat es preveu 1.297 m2, més 18 m2 de serveis 

tècnics En total, l’àmbit del sector ocupa una superfície de 8.816 m2, segons la 
topografia de detall realitzada.  

 

2.1.1. Emplaçament 

L’àmbit del sector PMU-2 es troba al municipi d’Algerri, municipi de la comarca de la 
Noguera, i situat al sud-oest de la comarca i molt pròxima al Segrià.   

El sector es troba a l’extrem de ponent del nucli urbà i en contacte directe amb el límit 
del sòl urbà actualment vigent, a 16 metres de la carretera de Balaguer per la banda 

nord i davant la prolongació del carrer de les Eres per l’oest.  

Taula 2. Límits adjacents del sector. 

N Coberts i erms  

S L’Eral d’avall (camps de conreu de secà) 

E Erms i construccions agrícoles 

O Únic accés a l’àmbit (Camí del riu)  
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Foto 1. Imatge de l’àmbit de sector de la carretera C26 d’entrada a Algerri per la banda oest 

 

L’actuació en conjunt comprèn una superfície de 7.995 m2. Els límits actuals del sector 
objecte del PMU-2 es mostren a la següent figura.  

Figura 2. Emplaçament del PMU 2, sobre mapa topogràfic. 

 
Font: Elaboració pròpia en base a la cartografia de l’ICC 
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La seva situació exacta s’indica també als plànols adjunts1. L’àmbit del Pla per tant, és 

un sector continu, per aquest motiu es considera compatible amb els criteris i dades 
bàsiques de l’actual planejament vigent.  

L’accés rodat tindrà lloc a través de l’accés ja existent i que configura el límit oest del 
sector (Camí del riu). La topografia del sòl és molt planera, amb pendents inferiors al 

5%. 

Actualment, l’ús del sòl principal de l’àmbit, pel que fa a les parcel·les 120 i 121 és on 

s’hi desenvolupa l’activitat industrial, i pel que fa a la parcel·la 315, s’hi localitza una 
construcció preexistent i la resta de la parcel·la és terra erma.  

Les coordenades UTM dels sector a desenvolupar són les següents: 

Taula 3. Situació de l’àmbit de planejament. 
Polígon 4 Parcel·la 121 

Aresta UTM X UTM Y UTM Z 

NO 303317.1 4631885.5 342 

NE 303393.0 4631868.5 346 

SO 303299.8 4631854.8 342 

SE 303377.3 4631829.0 345 

Polígon 4 Parcel·la 120 

Aresta UTM X UTM Y UTM Z 

NO 303344.9 4631920.7 345 

NE 303404.1 4631911.0 347 

SO 303316.9 4631886.8 342 

SE 303393.4 4631869.7 346 

Polígon 4 Parcel·la 315  

Aresta UTM X UTM Y UTM Z 

NO 303367.9 4631944.2 345 

NE 303412.6 4631932.9 348 

SO 303351.5 4631924.8 345 

SE 303405.4 4631911.2 347 

Font: pròpia. 

                                                      

1 Plànols 1 i 2. 
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Figura 3. Parcel·les cadastrals de l’àmbit. 

 

 

2.1.2. Tipus de sòl 

Les normes de planejament urbanístic dels municipis de Ponent estableixen el sector 

PMU-2 com a sòl urbà no consolidat d’ús preferent industrial. La finalitat del PMU-2 és 
millorar la vialitat, accessos i infraestructures d’aquesta zona del nucli amb caràcter 

industrial, endreçant l’ordenació actual fent-la compatible amb les edificacions 
veïnes, per tal de desenvolupar les activitats que ja s’hi porten a terme actualment. La 

definició de l’àmbit, les superfícies, les directrius i les condicions de gestió es 
determinen a la fitxa del PMU-2 de les Normes de planejament urbanístic dels municipis 

de ponent, aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament d’Algerri amb data de 14 de 
juliol de 2014.  

Taula 4. Quadre resum de superfícies del sector PMU-2 d’Algerri segons el planejament vigent. 

 Superfície (m2) % 

Zona Indústria aïllada (clau c) 7.834,8 89,0 

Sistema viari 968,4 11,0 * 

Espais lliures /zones verdes  0 

Equipament   0 

Servei tècnic  0 

Total sector 8.803,2 100,0 

(*) mínim. 
Font: Normes de planejament 
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La definició d'usos es deriva de la modificació de les normes de planejament 

urbanístic. El planejament fixa que l’ús dominant preferent és l’industrial, amb un 
sostre màxim i una edificabilitat bruta segons la taula: 

Taula 5. Quadre d’ocupació màxima i d’edificabilitat bruta prevista al PMU 2. 

  

Ocupació màxima 62 % 

Coeficient d'edificabilitat bruta  0,6 m2 sostre total / m2 sòl 

Font: Normes de planejament 

 

2.2. Descripció general del nou sector 

El desenvolupament del nou sector PMU-2 es realitza d’acord amb les previsions de les 

normes de planejament urbanístic dels municipis de Ponent, completant l'ordenació 
de l'àmbit pel que fa a la implantació dels sistemes públics en coherència amb els 

actualment existents. 

El fet de consolidar i urbanitzar l'àmbit definit pel PMU-2, situat a l’extrem oest del nucli, 

en uns terrenys per sota la carretera de Balaguer, a l’entrada oest d’Algerri, permetrà 
l’ordenació i incorporació definitiva al teixit urbà. 

A més, es justifica l’oportunitat i la conveniència per la seva situació de contacte 
directe amb l’actual límit del sòl urbà i, en conseqüència la disponibilitat dels serveis 
bàsics a peu de l’àmbit. En efecte, comportarà l’endreça i la millora de la vialitat de 
les industries existents. Tot plegat definint el criteri de cara a consolidar teixits, on 

localitzar l’ús d’habitatge per sobre la carretera de Balaguer i altres usos no vinculats a 
l’habitatge per sota, per tal que la carretera no esdevingui una barrera. 

La localització d’aquestes industries permet l’existència des de ja fa més de 10 anys 
d’una activitat en una nau que ocupa a 19 treballadors directes i molt altres indirectes. 

2.2.1. Espais lliures  

La superfície de cessió destinada a zona verda i espais lliures respon a l'esperit i les 

prescripcions de la fitxa de les Normes de planejament urbanístic dels municipis de 
Ponent.  No es preveu una superfície de sòl destinada a sistema de zona verda.  

2.2.2. Accessos i vialitat 

La superfície de cessió destinada a vialitat és 1.297,18 que equival al 14,71% del total de 

la superfície del sector.  

Pel que fa a la accessibilitat, la del àmbit resulta la mes adequada, al situar-se 

pràcticament a peu de la carretera C26 i davant la prolongació del carrer de les Eres, 
es a dir, ben comunicada en contacte amb el nucli però en un extrem, sense generar 

transit de vehicles en carrers interiors del sòl urbà. Es disposa aquí de l’espai necessari 
per a permetre la correcta accessibilitat dels vehicles de transport així com possibilitar 

les maniobres de carrega i descarrega sense interferir el trànsit. La incidència sobre 
l’entorn i el medi queda pràcticament anul·lada. 

2.2.3. Servei tècnic 

Es realitza una reserva de superfície de 18 m2 al costat de l’accés pel Camí de les Eres 

per tal d’emplaçar-hi una estació transformadora (ET).  
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2.2.4. Superfície de sòl urbà destinada a zona 7 (industrial) 

El total de superfície de sòl urbà destinada a zona 7 (industrial) és de 7.501,25 m2. Una 
quantitat relativament baixa. Cal tenir en compte que el total de sòl urbà del municipi 

és de 15,93 hectàrees i d’aquestes 1,23 corresponen a sòl urbà no consolidat. 
Concretament el planejament vigent preveu sis PAUs i dos PMU (inclòs l’objecte 
d’aquest document). Amb usos industrials no es preveu cap altra peça ni de sòl urbà 
no consolidat ni de sòl urbanitzable.  

Pel que fa als usos industrials, si es te en compte que la definició d’aquest tipus de sòl 
avarca un ventall de activitats que poden ser comuns en el municipi : 

“sòls destinats a la ubicació d’indústries diverses, cooperatives agrícoles o 
ramaderes, magatzems i tallers que, per la naturalesa de l’activitat o dels materials 
o productes que tracten, no suposen ni generen situacions de perill per la salubritat 

o la seguretat tant personal com ambiental o de degradació del medi ambient i 

són compatibles amb les edificacions residencials veïnes “ 

2.2.4. Xarxes bàsiques 

a) Abastament d’aigua, pluvials i sanejament 

L’abastament d’aigua del sector es realitzarà directament a la xarxa municipal que 

circula a l’extrem nord del sector, propera al creuament del carrer de les Eres amb la el 
carrer carretera de Balaguer a Alfarràs. 

El sector preveu una xarxa de sanejament separativa, per una banda les pluvials i per 
una altra les residuals. La xarxa pluvial es connectarà de forma específica des de les 

parcel·les a la que es construirà al llarg del vial adequant del camí de les Eres. 
Aquestes aigües que també recolliran les provinents de la cuneta de la carretera des 

del creuament amb el carrer de les Eres, s’abocaran a la xarxa de reg que transcorre 
per l’extrem sud, i es garantirà que no produeixin afeccions a tercers.    

Quant a les aigües residuals o sanejament l’emplaçament en continuïtat a la trama 
urbana existent permet la connexió fàcil i directa al sistema de sanejament d’Alguaire. 
Cal tenir en compte que les activitats actualment implantades no generen aigües 
residuals de procés. De manera que les escasses aigües generades corresponen 

bàsicament a les dels serveis (lavabos) per a treballadors. Actualment la xarxa de 
residuals  que circula pel carrer carretera i el punt de connexió es troba a escassos 25 

metres. Caldrà tenir en compte però que per pendent natural del terreny serà 
necessari efectuar un bombeig d’aquestes aigües per assolir la cota del carrer 

carretera de Balaguer a Alfarràs. D’altra banda, Alguaire disposa d’una EDAR 
inaugurada l’any 2011 que pot garantir el correcte tractament d’aquestes aigües previ 
el seu abocament a llera..  

b) Subministrament elèctric 

L’emplaçament del sector disposa de connexió a xarxa elèctrica per les activitats ja en 
funcionament, així com la possibilitat de connexió a xarxa d’enllumenat municipal que 
es situa al carrer carretera de Balaguer a Alfarràs. D’altra banda, l’ordenació preveu 
l’emplaçament com a servei tècnic d’una nova ET.  

c) Xarxa d’hidrants 

L’adequació del vial d’accés pel camí de les Eres també comporta la instal·lació 
d’una xarxa d’hidrants d’incendis per a ús de bombers.   
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2.3. Accions del projecte 

Qualsevol procés de construcció i explotació i ús d’una nova construcció, equipament 
i infraestructura implica la generació d’accions que incidiran en el medi en forma 
d’impactes ambientals d’un signe o altre. Tot seguit, es procedeix a desgranar-les. 

2.3.1. Fase de construcció 

a) Ocupació de sòl 

L’elecció de l’emplaçament proposat es planteja en una zona ocupada per parcel·les 

amb activitat industrial. 

L’ocupació és la principal acció del projecte que cal tenir en compte pel fet què el sòl és 
la matriu física que configura el territori i l’hàbitat de comunitats de flora i fauna que s’hi 
troben. 

D’altra banda, cal evitar les ocupacions temporals més enllà del perímetre d’ocupació 
definitiu. Considerem ocupacions permanents aquelles que persistiran tota la vida útil del 

projecte o seran definitives, com ara la corresponent al conjunt de l’àmbit de 8.733 m2. 

Cal fer referència també com a ocupacions de caràcter permanent, que cal entendre 

incloses a les esmentades amb la denominació de serveis tècnics: 

 Infraestructures elèctriques. 

 Conduccions d’aigua i sanejament. 

 Conduccions d’altres serveis i comunicacions (telèfon, gas, etc.). 

Les ocupacions temporals que tenen lloc únicament en moments puntuals com és la fase 
d’execució o construcció, com l’abassegament de terres vegetals procedents del 
decapatge, l’abassegament de terra o material de l’obra, l’elaboració de formigó i 
morter, càrrega i descàrrega, maniobrabilitat i muntatge d’infraestructures de l’obra, 
generació provisional d’energia o dipòsits d’aigua d’obra, aparcament, instal·lacions 
prefabricades (oficina, vestuaris, serveis higiènics...)..., es situaran dins el perímetre 

d’afectació definitiva, evitant en tot cas, ocupacions addicionals. 

b) Condicionament dels terrenys 

Qualsevol obra porta associada moviments de terra per a l’adequació del terreny a les 
necessitats de fonamentació d’instal·lacions, parcel·les, vials, etc. Tot plegat implica 
bàsicament les següents accions: 

 Moviment de terres. 

 Moviment de maquinària. 

 Abassegament de materials i aparcament de maquinària. 

Quan a moviments de terres, d’acord amb l’ordenació proposada i la topografia del 
terreny es preveu una mobilització de terres relativament baixa. Es preveu que no es 

donaran sobrants de terra ni necessitats d’aportació per a treballs d’esplanació i 
anivellament.  

D’altra banda, atès les preexistències i la no previsió d’espais verds tampoc és 
necessari la reservar de terres i capes de sòl vegetal per a enjardinament.  
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2.3.2. Fase d’explotació, ús o funcionament 

En aquest capítol es desglossa el projecte en les accions elementals per la seva capacitat 
de generar impactes durant la fase d’explotació, que són en definitiva, una continuïtat 
de les actuals: 

 Transport de persones, materials i mercaderies 

- Transport o mobilitat dels treballadors i visitants, així com de matèries 
primeres i productes. 

 Emmagatzematge 

- Emmagatzematge temporal de matèries i productes 

 Operacions a les oficines i magatzems (zona industrial): 

- Ocupació de sòl, estocatge i estacionament de vehicles 

- Operacions en instal·lacions auxiliars: logística i administració 

- Maneig de mercaderies: càrrega i descàrrega 

- Consum d’aigua 

- Generació d’aigües residuals 

- Consum energètic 

- Generació de residus 
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3. Descripció del medi 

3.1. Medi físic 

3.1.1. Situació i característiques generals 

El municipi d’Algerri (54,3 km2) es troba a la comarca de la Noguera. Aquesta 

comarca d’interior de 1.756,97 km2 i 39.828 habitants es troba al centre de la 
demarcació de Lleida. El municipi es situa al sector sud-oest de la comarca de la 

Noguera a ponent de Balaguer, i s’estén a l'esquerra del riu Noguera Ribagorçana, 
que fa de límit ponentí amb els municipis d’Alfarràs i Almenar, ambdós pertanyents a la 
comarca del Segrià. Limita al sud amb el terme d’Albesa, a l’est amb Castelló de 
Farfanya, al nord-est amb Ivars de Noguera i a l’oest amb Alfarràs i Almenar.  

El municipi comprèn dos sectors separats per la Serra Llarga, que travessa el terme de 
llevant a ponent. Aquests dos sectors són la plana d’al·luvió, al sud, que és una 
extensió de la del Segrià, i un sector més accidentat, de major relleu i altitud, al nord. El 
nucli urbà d’Algerri es troba al límit entre ambdós sectors, entre els contraforts de la 
Serra Llarga i la carretera de Balaguer, al peu d'un tossal, a 345 m d’altitud, coronat per 
les ruïnes del castell d’Algerri i la capella adjacent de Sant Miquel. 

La població, amb 423 habitants (2016), es troba concentrada a l’única entitat de 
població del municipi, que és el nucli d’Algerri. Ja que, la davallada demogràfica de 
la segona meitat del segle XX va provocar la despoblació total del petit nucli de La 
Figuera, situat al nord d’Algerri.  

Taula 6.Característiques del municipi (2016). 

Municipi Comarca Superfície Habitants Densitat Altitud nucli 

Algerri Noguera 54,3 km2 423 7,79 hab./km2 345 m 

Font: pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

Figura 4. Ortofotomapa de l’àmbit del PMU 2 

 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental   22/81 

L’àmbit del PMU 2 es troba al costat sud-oest del nucli urbà. Constitueix la zona límit de 

sòl urbà, en contacte per tant amb el sol no urbanitzable, en què el camí de les Eres 
representa aquest límit. L’àmbit pròpiament és una peça única constituïda per tres 

parcel·les cadastrals amb diverses preexistències i sostre construït. Té una forma força 
regular i només sobresurt pel nord una extensió del camí de les eres fins al creuament 

amb la carretera C-26 de Balaguer a Alfarràs i que també travessa el nucli d’Alguaire.  

 Foto 2. Imatge del sector des de la carretera C26 (nord) 

 

 

Foto 3. Imatge del sector des de l’extrem sud-oest 
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Foto 4. Imatge del límit sud del sector  

 

 

3.1.2. Característiques climàtiques 

Les característiques climàtiques de la zona, es corresponen amb un clima Mediterrani 
Continental Sec. La precipitació mitjana anual és escassa, oscil·la entre els 300 i els 500 

mm l’any. Algerri és localitza a la banda meridional de la comarca, on es registren els 
valors més baixos; per contra, els més alts es donen a la meitat nord de la comarca, fins i 

tot, assolint els 700 mm al Montsec. Les èpoques més plujoses són la primavera i la tardor. 
Els hiverns són freds, on la mitjana de gener es sol mantenir entre 3 i 4ºC, i els estius 

calorosos, amb una mitjana d’agost entre 22 i 24ºC, i amb una oscil·lació tèrmica entre 
18º i 20ºC. El període lliure de glaçades comprèn els mesos de maig a setembre.  

La taula que es presenta a continuació mostra el conjunt de dades referents a l’estació 
del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d’Algerri pels anys 2014, 2015 i 2016.  

Taula 7. Dades meteorològiques de l’estació d’Algerri. 2013,2014 i 2015. 

2014 2015 2016 

Precipitació total acumulada 537,6 mm 288,0 mm 375,9 mm 

Temperatura mitjana 15,0ºC 14,6 ºC 14,4ºC 

Mitjana de les temperatures màximes 21,0ºC 20,8°C 20,3ºC 

Mitjana de les temperatures mínimes 9,5ºC 9,1°C 8,9ºC 

Temperatura màxima absoluta 34,4ºC (10/08/14) 39,5°C (07/07/15) 37,0ºC (10/07/16) 

Temperatura mínima absoluta -4,5ºC (30/12/14) -5,9ºC (06/02/15) -4,0ºC (17/01/16) 

Velocitat mitjana del vent 1,6 m/s 1,4 m/s 1,4 m/s 

Humitat relativa mitjana 67 % 65 % 67% 

Irradiació global mitjana diària 16.9 MJ/m2 17,0 MJ/m2 17,0 M/J m2 
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Font: pròpia a partir de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. 

Figura 5. Diagrama ombrotèrmic. Mitjana dels anys 2014-2016. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. 

Finalment, pel que fa als vents, els més freqüents són, segons el SMC, els de l’W, 

l’anomenat vent de seré o de ponent i en menor grau, els de component NW, 
l’anomenat mestral i en èpoques més càlides, el de SW, el garbí, i el E, el vent de llevant. 

La velocitat mitjana anual és a l’entorn de 1,5 m/s.  

Figura 6. Rosa dels vents a l’estació d’Algerri (SMC 2015) 

 
Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

3.1.3. Característiques geomorfològiques i geològiques 

Geològicament, Algerri es troba al límit de la Conca de l’Ebre amb les Serres Marginals de 
la serralada pirinenca. La depressió terciària de la Conca de l’Ebre és una conca 
d’avantpaís, relacionada amb l’evolució de l’orogen pirinenc, resultat de les últimes 
etapes de l’estructuració paleògena dels Pirineus i la Serralada Ibèrica. El seu sector nord-
oriental es formà, principalment, per propagació cap al sud de la flexió de la litosfera de 

la placa Ibèrica, a causa de l’apilament dels mantells pirinencs (Serres Marginals). 

Els relleus situats a l’extrem més septentrional del terme, estan formats pels materials dels 

mantells pirinencs, que constitueixen el substrat de la conca. Són materials d’edat diversa: 
triàsic, juràssic, cretaci i paleogen. 
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La major part del terme, es troba als dipòsits oligocens de la conca de l’Ebre, que es 
disposen segons un sistema de plegament, en direcció aproximada est-oest, producte 
dels esforços tectònics i de l’activitat halocinètica de les toques evaporítiques del subsòl, 
que dóna lloc a l’anticlinal de Barbastre-Balaguer. La serra Llarga correspon al flanc sud 
d’aquest anticlinal. 

El territori d’Algerri s’estén a l’esquerra de la Noguera Ribagorçana, que fa de límit 
ponentí. Comprèn dos sectors separats per la Serra Llarga, que accidenta el terme de 

llevant a ponent, l’altitud de la qual oscil·la entre els 382 m, a la part més propera a la 
Noguera, i els 450 m, a la zona central, més elevada, sobre el poble mateix d’Algerri. 
Aquests dos sectors en què resta dividit el terme són la plana de migdia, d’al·luvió, que és 
una prolongació de la del Segrià i el sector més accidentat, de major relleu i més altitud, 

a tramuntana.  

En tractar-se d’una zona agrícola de regadiu, històricament els pagesos han tendit al 
replanament mecànic de les finques per a facilitar el rec per inundació. 

Com s’ha mencionat anteriorment, la major part del TM d’Algerri, es troba als dipòsits 

oligocens de la conca de l’Ebre. 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). 

Més concretament, la geologia de l’àmbit presenta una litologia dominant de graves i 
sorres.  La única unitat que aflora a l’àrea és Qv2. Són dipòsits de ventall al·luvial 
correlacionables amb les terrasses fluvials Qt2.  

Taula 8. Geologia del sector 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ICGC 

Segons informació del DTS, no se situa ni en l’àmbit d’estudi ni en les seves proximitats 
immediates cap àrea d’interès geològic inclosa en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic 
de Catalunya catalogat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Tot el terme municipal d’Algerri s’inclou dins les zones declarades com a zones vulnerables 
per la contaminació de nitrats del Decret 283/1998. 

3.1.4. Atmosfera 

a. Qualitat de l’aire 

Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) és una eina que permet 

avaluar la incidència, d’una forma més global i comprensiva, dels contaminants emesos 
a l’atmosfera en una zona. S’han d’entendre com un element de referència per a 
facilitar l’actuació en matèria de planificació i ordenació del territori i preservar i millorar la 
qualitat de l’aire. Actualment s’elabora a partir dels contaminants CO, SO2, NOx i PST que 
es recullen a la xarxa d’estacions de control de la qualitat de l’aire de Catalunya, la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

Epígraf Qv2 

Litologia predominant Graves 

Altra litologia present (1) Blocs 

Altra litologia present (2) Sorres 

Altra litologia present (3) - 

Era Cenozoic 

Període Quaternari 

Època Plistocè 
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La funció d’aquests mapes és triple: dóna un coneixement dels valors d’immissió, perquè 
donen una informació més global dels valors d’immissió degut a què per a la seva 
confecció es fa servir modelització; faciliten la ordenació del territori ja que la valoració 

de la qualitat de l’aire és una eina per realitzar una planificació territorial; i permeten 
elaborar estratègies de sanejament ambiental atmosfèric atès que gràcies a la simulació, 

es disposa de models calibrats que permeten analitzar situacions futures i valorar la 
influència de la introducció en el medi de noves fonts emissores.  

Emissions 

Segons el tipus d’emissions, varia l’origen de les dades. Existeixen tres categories 
d’emissions: a) industrials: l’emissió màssica s’obté de les dades dels diferents controls 
periòdics que es realitzen a les empreses. La recopilació d’aquestes dades es realitza per 
focus emissor i no per empresa; b) degudes al trànsit: es realitza una estimació per mitjà 
de factors d’emissió (CORINAIR-USEPA) diferenciant entre trànsit urbà (calculat a partir del 

parc municipal d’automòbils i tipus de vehicles) i interurbà (calculat a partir de les dades 
d’aforament de carreteres (IMD)); i c) domèstiques: bàsicament calderes domèstiques (a 
partir del consum dels diferents combustibles per comarques i una repartició per municipi 
en funció de la densitat de població). 

Immissions 

Els valors d’immissions s’obtenen de models de dispersió. Una vegada creat un inventari 
complet d’emissions, junt a la caracterització climàtica i topogràfica de la zona, es 
modelitza la dispersió dels contaminats per mitjà de models de dispersió. El tipus de model 

emprat depèn del tipus de font emissora. Els models emprats són l’ISC (per a focus 
industrials) i el model de caixes (per a les emissions degudes al trànsit i al sector domèstic). 

Una vegada s’obtenen les concentracions es realitza una calibració del model a partir de 
les dades reals de les cabines que constitueixen la XVCPA.  

Paràmetres 

Vulnerabilitat: indicador del risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural 
(PEIN,...) als contaminats atmosfèrics. 

Capacitat: paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen condicions més 

favorables per a l’establiment de nous focus emissors. La capacitat es relaciona amb les 
emissions que tenen lloc a la zona i el poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea.  

En relació a aquests dos paràmetres, al consultar els MVCT de Catalunya (Volum 9: 
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell) obtenim els resultats següents: 

Taula 9. Mapa de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) 

Algerri (PMU 2) 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 

Partícules Alta Molt baixa 

SO2 Alta Molt baixa/Nul·la 

NOx -- -- 

CO -- Molt baixa 

Font: DTS 

b. Qualitat acústica 

Cal tenir en compte el Real Decreto 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es 
desenvolupa la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que estableix la 

zonificació acústica, els objectius de qualitat i les emissions acústiques (BOE nº254 de 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental   27/81 

23/10/07). El decret estableix en l’article 5 la delimitació dels diferents tipus d’àrees 
acústiques. 

D’acord a aquesta normativa i basant-se en l’article 7.2 de la Ley 37/2003, la 
planificació territorial i els instruments de planejament urbanístic han d’incloure una 
zonificació acústica del territori que el classifiqui en funció de l’ús predominant del sòl i 
on les classes seran: 

a) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús residencial. 

b) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús industrial. 

c) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús recreatiu i d’espectacles. 

d) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús terciari diferent del contemplat 
en el paràgraf anterior. 

e) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús sanitari, docent i cultural que 
requereixi d’especial protecció contra la contaminació acústica. 

f) Sectors del territori afectats per sistemes generals d’infraestructures de 
transport, o altres equipaments públics que els reclamin. 

g) Espais naturals que requereixin una especial protecció contra la 
contaminació acústica. 

Aquesta zonificació tant sols ha d’afectar, excepte a les classes f i g, a les àrees 
urbanes o nous desenvolupaments urbanístics. Cal tenir en compte, també, l’existència 
de zones de servitud acústica i de reserves de soroll d’origen natural. 

En l’annex II del RD 1367/2007 s’estableixen els objectius de qualitat acústica per a 
cada classe: 

Taula 60. Objectius de qualitat acústica aplicables a àrees urbanitzades existents. 

Tipus d’àrea acústica Índex de soroll 

Ld Le Ln 

a Sectors del territori amb predomini de sòl residencial 65 65 65 

b Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús industrial 75 75 65 

c Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús 
recreatiu i d’espectacles 

73 73 63 

d Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús terciari 
diferent del contemplat a c) 

70 70 65 

e Sectors del territori amb predomini de sòl sanitari, 
docent i cultural que requereixi una especial 
protecció contra la contaminació acústica 

60 60 50 

f Sectors del territori afectats per sistemes generals 
d’infraestructures de transport, o altres equipaments 
públics que els reclamin (1) 

Sense 

determinar 

Sense 

determinar 

Sense 

determinar 

g Espais naturals que requereixin una especial protecció 
contra la contaminació acústica 

Sense 
determinar 

Sense 
determinar 

Sense 
determinar 

(1) En aquests sectors del territori s’adoptaran les mesures adequades de prevenció de la 
contaminació acústica, en particular mitjançant l’aplicació de les tecnologies de menor 
incidència acústica d’entre les millors tècniques disponibles, d’acord amb l’apartat a), de 
l’article 18.2 de la Ley 37/2033, de 17 de novembre.  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Annex II, Real Decreto 1367/2007. 

Així doncs, la major part de l’àmbit d’estudi serà qualificada com a zona b.  
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d. Contaminació lumínica 

En aquest sentit cal tenir en compte la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Aquesta divideix el 

territori en 4 zones. 

Taula 71. Art. 5 de la Llei 6/2001 de 31 de maig. 

Zona Descripció 

E1 Àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser 
objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor 
astronòmic especial, en els quals només es pot admetre una brillantor mínima. 

E2 Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor reduïda. 

E3 Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor moderada. 

E4 Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta. 

Font: Elaboració pròpia a partir del DOGC. 

Segons aquesta zonificació, l’àmbit d’estudi i el seu entorn es localitzen en una zona 
qualificada com a E2 (protecció alta).  

Al nord del municipi d’Algerri, coincidint amb les zones de major pendent, entre 
aquestes Serra llarga domina la zona qualificada com a E1 (protecció màxima). 

Figura 7. Zonificació segons la protecció envers la contaminació lluminosa. 

 

Font: pròpia a partir de les dades del DTS. 

 

3.1.5. Hidrologia 

L’àmbit d’estudi pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre, a la subconca del Segre. 
La part sud-oest del terme municipal d’Algerri limita amb el riu Noguera Ribagorçana, 
fet que dona lloc a una sèrie de canals i barrancs importants en el terme. 
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Entre aquests, podem destacar els barrancs de La Garriga o de la Sisquella, el del Clot 

dels ametllers, el del Cogulló, el de la Carrerada, el de les Savines, el de l’Esquirol, el 
dels Lledons, el d’Albesa o el del Montcanyo, entre d’altres.  

Quant a la xarxa hidràulica, cal destacar el canal d’Algerri-Balaguer (1999), per la 
importància que aquest té en la zona. Ja que la zona coneguda com Algerri-Balaguer, 

és subministra amb aigua procedent del Noguera Ribagorçana i és fruit dels acords del 
conveni de Pinyana. Aquest canal rega una superfície total de 8000 ha, de les quals 

1000 pertanyen a Algerri. 

Pel que fa als cabals de la conca d’aquest riu en les parts superiors i centrals tenen un 
ús hidroelèctric i en la part final del seu tram té un ús agrícola.  

També cal posar de relleu la importància històrica de la sèquia d’Albesa, que 
transcorre per la banda sud del terme municipal, discorrent des del riu Noguera 
Ribagorçana, riu del qual capta l’aigua, i en direcció sud-est.  Aquesta sèquia va ser 

important per l’economia dels termes pels que discorre (Albesa, Corbins, Torrelameu, 
Menarguens), ja que fins a la posada en marxa del rec del canal Algerri-Balaguer, la 

sèquia havia estat la mare de la producció agrícola d’aquests municipis 
tradicionalment agrícoles.  

En l’àmbit d’estudi, pròpiament, no hi penetra cap d’aquests torrents o curs d’aigua 
rellevant. Només es pot destacar per apreciació visual que el marge o cuneta oest del 

camí de les Eres en aquest punt en què fa de límit de sector també actua com a zona 
d’escorrentia natural de nord a sud en moment o episodis de pluja, i també recull part 
de les aigües de drenatge de la carretera C26 en el seu encontre amb el camí. 

Foto 5. El costat oest dl camí de les Eres (límit del sector) la cuneta recull les aigües pluvials 
d’escorrentia del camí i del punt de creuament amb la C26 
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Directiva marc de l’aigua 

L’any 2000 va ser aprovada i publicada, per part de la Comissió i del Parlament Europeus, 
l’anomenada Directiva Marc de l’Aigua. Aquesta normativa europea intenta donar un 

marc d’actuació comuna sobre la gestió de l’aigua a tots els Estats membres de la UE. 
L’aigua deixa de ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element 
bàsic dels ecosistemes hídrics i part fonamental per al sosteniment d’una bona qualitat 
ambiental que, alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa els aspectes biològics, i 

també els hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, 
juntament amb els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies 

prioritàries o contaminats tòxics i persistents (alguns de nova inclusió). El DTS proposa la 
regulació de l’ús de l’aigua i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests 
tenen de suportar diferents tipus de pressions i impactes. D’aquesta manera, es pretén 
promoure i garantir l’explotació i ús del medi de manera responsable, racional i 
sostenible. 

Respecte al terme d’Algerri, el document IMPRESS, elaborat per l’ACA, ha catalogat la 
massa d’aigua subterrània Al·luvial del Baix Segre. 

Taula 82. Caracterització de les pressions i impactes de la massa d’aigua subterrània Al·luvial del 
Baix Segre 

Massa d’aigua 
subterrània 

Impacte sobre 
l’estat químic 

Impacte sobre l’estat 
quantitatiu 

Vulnerabilitat Risc incompliment 
DMA 

47.Al·luvial del 
Baix Segre 

Alt Moderat Alta Sí 

Font: Elaboració pròpia a partir del Document IMPRESS, Agència Catalana de l’Aigua. 

Així doncs, l’impacte alt, comprovat sobre l’estat químic, implica un risc d’incompliment 
dels objectius establerts per 2017 pel que les administracions públiques han d’emprendre 
accions per millorar l’estat químic actual i igualment vetllar per no empitjorar la situació 

de l’estat quantitatiu. 

 

3.2. Medi biòtic 

3.2.1. Vegetació 

El municipi d’Algerri es troba inscrit a les unitats de paisatge de la Plana d’Algerri-
Balaguer i de Aspres de Noguera definida pel Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, 

aprovat l’octubre del 2006. Aquesta última n’ocupa un 20% del territori a l’extrem nord, 
sent la primera la que defineix millor les estructures paisatgístiques del municipi.  

Pel que respecta a la vegetació de la Plana d’Algerri-Balaguer, el domini de la 
vegetació potencial correspon al carrascar continental (Quercetum roundifoliae). De 

tota manera, la vegetació actual és pràcticament inexistent al domini del pla, tret 
d’estretes franges perimetrals de la unitat on els serrats que conserven les terrasses altes 
dels dos rius principals encara mantenen petites masses de carrasca (Quercus ilex 

subsp. Bellota), alguns fragments de brolles calcícoles (Rosmarino-Ericion), llistonars 

(Thero-Brachypodion) i espartars (Agropyro-Lygeion). A la zona actual de secà encara 
hi ha alguns marges que contenen restes de vegetació halonitròfila (Salsolo-Peganion) i 

halòfila (Suaedion braun-blanquetii), però semblen condemnats a desaparèixer d’aquí a 
pocs anys degut a la transformació a regadiu. Per tant, a la serra Llarga (espai que 

ocupa des del nord-oest fins al nord-est del terme), es concentra la vegetació natural; hi 
ha masses isolades de carrascars, garriga (Quercetum cocciferae) i, sobretot, grans 
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superfícies de brolles i timonedes gipsòfiles de ruac i trincola (Ononidetum tridentatae), 

comunitats que enllacen amb les formacions similars que es troben a la serra Blanca i a la 
vall del Llobregós. 

Respecte la vegetació d’Aspres de la Noguera, hi ha dos dominis potencials de 
vegetació presents en aquest territori. Per a les terres més baixes i als costers exposats al 

sud, el domini correspon al carrascar muntanyenc (Buxo sempervirentis-Quercetum 

rotundifoliae); per a les parts més enlairades i als costers orientats al nord, el domini 

potencial és el de roure de fulla petita (Violo willkommii-Quercetum fagineae).  

A les zones més esclarides apareix la garriga (Quercetum cocciferae), i les brolles de 

romaní (RosmarinoEricion) si el grau d’alteració ha estat més profund. La jonceda 
(Aphyllanthion), tot i que de manera més escassa, també es troba representada a les 

proximitats del domini de les rouredes. Els llistonars (TheroBrachypodion) són escassos i 
restringits als llocs més càlids. D’altra banda, la presència de guixos dóna lloc a 
comunitats gipsòfiles (Gypsophilion) florísticament més pobres que les del sud.  

A l’àmbit del sector PMU 2 d’Algerri hi trobem presència de molt poca vegetació, ja 

que gran part d’aquest àmbit està ocupat per l’actual activitat industrial. Així doncs, la 
vegetació que es pot apreciar és de caràcter ruderal, com el siscall (Salsola 

vermiculata), els blets (Chenopodium sp.), la corretjola (Convolvulus arvensis), el 
margall bord (Hordeum murinum), sempre als marges de les parcel·les i/o a l’interior de 
la parcel·la 315 on actualment no hi ha cap tipus d’activitat.  

Foto 6. Imatge de la vegetació de marge, formada principalment per siscall (Salsola 

vermiculata) i vegetació ruderal 
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  Foto 7. Marge del camí de les Eres amb vegetació ruderal com blets (Chenopodium sp). 

 

3.2.2. Arbres i arbredes monumentals i d’interès  

Segons informació de la Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat (secció 
de Protecció i Foment de Fauna i Flora) del DT, al TM d’Algerri no s’hi troba cap arbre o 

arbreda monumental o d’interès declarat (Decret 214/1987 de declaració d'arbres 
monumentals) ni arbres d'interès comarcal i arbres d'interès local (Decret 47/1988 sobre la 

declaració d'arbres d’interès Comarcal i Local). 

3.2.3. Fauna 

En general, la fauna és la típica de les zones agrícoles amb conreus de cereals (ordi al 
secà i panís al reg),  farratges i fruiters de secà (olivers i ametllers). En tot cas, també 

caldria destacar la presència del sòl urbà o poble i d’habitatges o torres amb horts i 
jardins que propicien la presència de determinades espècies adaptades al medi urbà. 

-   Conreus i marges. L’existència de conreus, determina el tipus d’espècies pròpies 
d’aquest ambient i la parcel·lació implica l’existència de marges que aporten 
heterogeneïtat, refugis, alimentació i espai de cria per a les espècies. La tendència de 
l’agricultura en els darrers anys ha estat l’eliminació dels marges, el replanament i la 
concentració de parcel·les i l’aplicació intensiva de productes químics. Tot plegat, ha 
anat en detriment del mosaic, el nombre d’espècies i llurs poblacions. En tot cas, 

algunes espècies que es poden trobar en aquests ambients són la sargantana ibèrica 
(Podarcis hispanica), el llangardaix comú (Lacerta lepida), petits rosegadors com el 

ratolí de camp (Apodernus sylvaticus), insectívors com la mussaranya vulgar 
(Croccidura russula) i l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), lagomorfs com la llebre 

comuna (Lepus europaeus) i el conill (Oryctolagus cuniculus), carnívors com la guineu 
(Vulpes vulpes) i ocells com la perdiu (perdix perdix), el xoriguer comú (Falco 

tinnunculus) i la guatlla (Coturnix coturnix), com els més característics de la zona; tot i 
que, també s’hi poden veure especies com la fredeluga (Vanellus vanellus), la garsa 

http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/forestal/decret_214_1987.jsp
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/forestal/decret_214_1987.jsp
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(Pica pica), la puput (Upupa epops), la cogullada vulgar (Galerida cristata), el titella 

(Anthus pratensis), la merla (Turdus merula), la carderola (Carduelis carduelis), ... 

-   Medi urbà, torres i edificacions aïllades. En aquestes zones s’hi troba fauna típica 
urbana, com el dragó comú (Tarentola mauritanica), petits rosegadors domèstics com 
el ratolí domèstic (Mus musculus) o la rata comuna (Rattus norvegicus), ocells com 

l’òliba (Tyto alba) sobretot en edificacions aïllades, el mussol comú (Athene noctua), 
l’oreneta cuablanca (Delichon urbica) i l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el falciot 

(Apus apus), l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el colom roquer (Columba livia), la 
tórtora turca (Streptopelia decaocto), el pardal comú (Passer domesticus),... 

3.2.4. Espais naturals i figures de protecció i/o gestió 

A dins del TM d’Algerri, s’identifiquen figures de protecció reconegudes determinades 
per la concurrència de factors naturalístics i biòtics, físics o paisatgístics. Així mateix, un 
53% del terme municipal es troba protegit per la legislació sectorial i territorial.  

En concret, part de la zona situada al nord del municipi és inclosa dins del PEIN “Serra 
Llarga”(44,36%) i “Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa” (0,08%). Mentre que l’àrea 
dels “Secans de la Noguera” inclosa dins la Xarxa Natura 2000 abasta gairebé tota la 
part nord del terme protegint-ne un 53%. En tota aquesta zona ha estat proposada 

recentment l’ampliació fins a un 5,9%. Dins aquesta àrea ampliada es troba un 
paisatge estepari preservat com a ZEPA.  

Pel que fa al PTTP, en la unitat d’Aspres de Noguera, aproximadament la meitat de la 
unitat està inclosa a la Xarxa Natura 2000. A la part occidental de la unitat, hi ha 

l’espai ES5130032 Vessants de la Noguera Ribagorçana; al sud, part de l’espai 
ES5130021 Secans de la Noguera i una petita part de l’espai ES5130016 Valls del Sió-

Llobregós; al nord-est, part de l’espai ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i 

Mitjana i gran part de l’espai ES5130014 Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa. Tots els 

espais citats són Llocs d’Interès Comunitari i Zones d’Especial Protecció per a les Aus. 
Convé destacar l’exclusió de la Xarxa Natura 2000 de 4.509 ha en aquesta unitat.  

Es reconeix que al territori hi ha catalogats un nombre considerable d’hàbitats d’interès 
comunitari no prioritaris, com ara els alzinars, carrascars, garrigues amb Juniperus, 

rouredes ibèriques de roure de fulla petita (Quercus faginea). D’altra banda, les 
pinedes submediterranies de pinassa (Pinus nigra subsp. Salzmannii) i la vegetació 

gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) són hàbitats d’interès comunitari prioritari.  

XN 2000 ZEPA LIC Exclòs 

24.456 24.465 24.465 4.509 

45,9 45,9 45,9 8,5 

Font: PTPP de les terres de Ponent. Unitat de paisatge 18: Aspres de la Noguera. 

Respecte la unitat de la Plana d’Algerri-Balaguer, afecta part de l’espai inclòs al PEIN 

de la Serra llarga, on hi ha bona part de la representació de flora i fauna estepària de 
la depressió de l’Ebre. I un terç de la unitat és corredor biològic. 

XN 2000 ZEPA LIC Exclòs 

6.755 6.755 6.755 0 

37,2 37,2 37,2 0 

Font: PTPP de les terres de Ponent. Unitat de paisatge 17: Plana d’Algerri-Balaguer. 

Hi ha l’espai ES5130021 Secans de la Noguera, inclòs a la Xarxa Natura 2000, i declarat 

ZEPA i LIC.  
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Aquesta unitat es veu afectada per l’ampliació de la zona ZEPA de Secans de la 
Noguera–Noguera Ribagorçana i Secans de la Noguera-Gerb. 

La zona més septentrional de la unitat està inclosa al pla de recuperació del trencalòs.  

D’altra banda, convé no perdre de vista que la part occidental d’aquesta unitat té un 
alt valor per a la connectivitat de l’espècie estepària de la terrerola (Calandrela 

brachydactyla). 

També hi són presents hàbitats d’interès comunitari, per bé que ocupen extensions 
molt reduïdes. Seria el cas dels prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietalia) i dels matollars halonitròfils de siscall i botja pudent (Salsolo-

Peganion). Un altre hàbitat d’interès comunitari present a la unitat és la vegetació 
gípsicola ibèrica (Gypsophiletalia). 

Figura 8. Hàbitats d’interès comunitari presents a l’entorn del sector 

 

Dins l’àmbit d’estudi no s’ha identificat cap espai d’interès natural o protegit segons la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (modificada posteriorment per la Llei 
12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient), ni el decret del Pla 

d’espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat el 1992 ni la xarxa Natura 2000.  

3.3. Medi humà 

En aquest apartat ens referirem al volum i a la implantació de la població, usos del sòl i 
activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi, i el seu patrimoni arqueològic, 

arquitectònic, civil i altres, especificant quan es doni alguna particularitat en relació a 
l’àmbit del pla parcial. 

3.3.1. Població 

Al llarg del segle XVIII la població del terme augmentà notablement, passant de 192 

habitants el 1718 a 618 al 1787. Però el màxim històric de població s’assolí el 1857 amb 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental   35/81 

1279 habitants, una xifra que no es tornarà a repetir al municipi. El segle XX es 

caracteritzà per una disminució progressiva de la població, especialment a partir de la 
segona meitat de segle. Aquest decreixement demogràfic es començarà a 

experimentar entre 1950 i 1970, passant de 902 a 666 habitants. Però, a partir d’aquest 
moment, el municipi seguirà perdent població any rere any fins a l’actualitat.  

Aquesta progressiva davallada poblacional i un evident envelliment de la seva 
estructura de població, provoca un creixement vegetatiu negatiu, si a més tenim en 

compte que el procés d’immigració encara és bastant lent. 

En el següent gràfic es veu detalladament l’evolució que ha seguit el padró d’habitats 
del municipi des de l’any 1975 fins al 2016.  

Figura 9. Evolució de la població (1975-2016) a Algerri 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

Taula 93. Evolució de la població per període de temps 1900–2014 

Any Algerri % sobre la comarca Noguera 

1975 636 1,74 36.542 

1985 624 1,71 36.487 

1991 554 1,59 34.782 

1999 520 1,50 34.593 

2005 482 1,28 37.565 

2010 462 1,15 40.130 

2016 423 1,09 38.955 

            Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

3.3.2. Usos del sòl i preexistències 

La major part del territori està dedicat a l’agricultura, principalment cultius herbacis de 
secà (cereals d’hivern) i extensius de regadiu a les terres transformades les darreres 
dècades (panís, alfals). Les terres cultivades, 3.793 ha, són totes de secà i els conreus 

més importants són els cereals (sobretot blat i ordi), els ametllers i les oliveres. 
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La gran superfície de territori dedicada a cultius implica que les comunitats vegetals 

més extenses siguin les arvenses (Panico Setarion) i les ruderals (Hordeion leporini, 

Chenopodion muralis).  

La productivitat potencial forestal és, en general, baixa, però hi ha una franja més 
productiva vora el Segre, des de l’aiguabarreig fins a Balaguer, amb litologies 

especialment favorables en relació amb la climatologia, i doncs, amb una major 
productivitat.  

El municipi presenta una cobertura del sòl ocupada majoritàriament per conreus herbacis 
extensius de secà (36,4 de la superfície total). El segueix l’ús del sòl de plantacions de 

fruiterars, principalment de regadiu fruiters de regadiu (22,3%), sobretot pomeres, 
presseguers i pereres. Dins el propi àmbit l’ús del sòl actual es correspon a espais de terra 

erma i una activitat industrial de producció i transformació de metalls.  

Taula 104. Usos del sòl a Algerri  

Cobertes del sòl Hectàrees % 

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 39,98 0,7 

Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans canals i 21,54 0,4 

Brolles de romaní  131,25 2,4 

Brolles i timonedes amb ruac  434,04 8,0 

Canyissars 8,19 0,2 

Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia) 190,96 3,5 

Conreus abandonats 56,71 1,0 

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt 192,08 3,5 

Conreus herbacis extensius de secà 1980,02 36,4 

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb 4,77 0,1 

Fruiterars alts, predominantment de secà 359,96 6,6 

Fruiterars, principalment de regadiu 1212,8 22,3 

Garrigues de coscoll  141,92 2,6 

Llistonars  232,28 4,3 

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació 9,08 0,2 

Matollars 34,71 0,6 

Pedreres, explotacions d'àrids i runam 32,76 0,6 

Pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles calcícoles 174,68 3,2 

Pinedes de pi blanc sense sotabosc llenyós 87,73 1,6 

Plantacions de pollancres  30,04 0,6 

Salzedes 15,97 0,3 

Vinyes 49,93 0,9 

TOTAL 5.441,4 100,0 
        Font: pròpia a partir de les dades del DTS. 

L’estructura de propietat del sòl urbà que formen l’àmbit de les tres parcel·les així com 
la resta de parcel·les de rústica situades en el seu costat oest i també en contacte 
directe amb el sòl urbà, està composada per unitats de molt petita dimensió  i algunes 

d’elles fins i tot sense accés directe. La majoria ocupades per edificació en bona part 
de la seva superfície i cap d’elles destinada al conreu o activitat agrària. Actualment 
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la parcel·la 121 es troba ocupada parcialment per una nau amb una superfície 

construïda de 2.253 m2 segons projecte visat el 4 de novembre de 2005. A la parcel·la 
315 s’hi troba una construcció de magatzem de 175 m2, mentre que la resta de 

superfície, especialment de la parcel·la 120, està ocupada principalment per matèries 
primeres de l’activitat. 

3.3.3. Activitat econòmica 

Tradicionalment, la principal activitat econòmica del terme ha estat l’agricultura. Les 
terres de conreu, en gran part de secà, van veure incrementar el regadiu amb la 
construcció de la xarxa de reg del canal Algerri-Balaguer a finals del segle XX. Els 

conreus més estesos han estat els cereals (sobretot l’ordi), seguits pels arbres de fruita 
dolça, els ametllers i les oliveres; i en menor mesura una mica de producció de vinya i 

farratge. Diverses fonts vora el poble han permès conrear els petits horts per al consum 
familiar. La ramaderia és destacable en el sector de la cria de bestiar porcí.  

Recentment, tal hi com es pot observar en la taula següent, l’any 2016 Algerri 
comptabilitza un total de 171 persones afiliades, al mateix temps que es pot observar 

un canvi en l’activitat econòmica principal, essent darrerament el sector serveis el 
motor econòmic del municipi, amb un 54,97% de població activa. Així doncs, 

l’agricultura passa a un segon lloc, amb un 28,07% dels llocs de treball. El sector de la 
industria, amb poc pes dins el municipi, representa el 8,77% dels llocs de treball de la 

mateixa manera que la construcció tan sols concentra el 8,19% de la població que 
treballa a Algerri. 

Taula 115. Afiliacions a la Seguretat Social per sector d’activitat (2013-2016). 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Afiliats/des % Afiliats/des % Afiliats/des % Afiliats/des % Afiliats/des 

2016 48 28,07 15 8,77 14 8,19 94 54,97 171 

2015 54 33,75 12 7,50 15 9,38 79 49,38 160 

2014 49 32,67 11 7,33 11 7,33 79 52,67 150 

2013 47 32,87 12 8,39 12 8,39 72 50,35 143 

   Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

Dins l’àmbit del sector s’hi troba l’activitat industrial que es pretén ordenar en aquest 
pla i que implica una ocupació d’unes 19 persones. Bàsicament l’activitat es dedica a 
la producció i transformació de metalls, bàsicament destinats a la ferralla per a la 

construcció (armadures i altres productes pera les estructures de formigó armat). 
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Foto 8. Imatge de l’activitat industrial existent al sector dedicada a la producció i transformació 

de metalls (armadures, etc. ) per a la construcció. 

 

 

3.3.4. Patrimoni arqueològic, arquitectònic i civil 

El municipi d’Algerri disposa de cinc elements declarats Bens Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN): d’una banda, pel que fa als BCIN de protecció arqueològica 
s’identifiquen el Castell d’Algerri, la torre dels moros i el Castell de la Figuera; d’altra 
banda, respecte protecció arquitectònica, trobem el castell d’Algerri i el castell de la 
Figuera. Algerri també disposa de tres elements declarats Bens Culturals d’Interès Local 
(BCIL) respecte protecció arquitectònica, que són: l’Església de Sant Josep de la 
Figuera, els Trullets i la Font de Baix.  

Altrament, disposa de 16 elements incorporats dins l’Inventari de la Direcció General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, diferenciats segons si es tracta de protecció 

arqueològica o arquitectònica: 

Protecció arqueològica: 

- Necròpolis del Romeral 

- Planes del Sot 

- Tossal de la Matadella 

- Los Llidonés 

- Vil·la del camí d’Almenar 

- Pont del Barranc de les Savines 

- Projecte d’abastament d’aigua Lleida i nuclis zona regable Canal Pinyana 
2a fase 
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- Variant C-26 

Protecció arquitectònica: 

- Església parroquial de la Purificació de la Mare de Déu 

- Ermita de Sant Blai 

- Capella de Sant Pere Màrtir 

- Creu de Terme 

- Casa Escolà 

- Pont d’Algerri 

En l’àmbit del sector ni en les seves proximitats, no s’ha detectat la presència de cap 
element d’interès relatiu a les categories esmentades. 

Pel que fa a carrerades i camins ramaders, segons fonts del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al TM d’Algerri hi consta 
un camí ramader classificat, i amb estat de tramitació aprovada.  

Figura 10. Mapa dels camins ramaders. Es determina Algerri. 

 
Font: Camins ramaders de Catalunya. Fundació Món rural.  

3.4. Riscos 

L’àmbit d’estudi, tal i com ja han establert les Normes de planejament urbanístic dels 

municipis de Ponent no presenta cap tipus de risc associat, ja sigui per inundabilitat 
(tant des d’un punt de vista hidrològic com geomorfològic). Ja que, tal hi com 

determinen les Normes urbanístiques, l’àmbit al situar-se en la banda de ponent del 
nucli no es veu afectat pel risc de inundabilitat de l’entorn del barranc de la Figuera, 
per tant, queda al marge de qualsevol risc de inundabilitat, com queda reflectit en 
l’estudi d’inundabilitat de les NPU. No obstant, però el municipi d’Algerri si que té 

l’obligació de redactar el PAM INUNCAT, degut al seu grau de risc d’inundabilitat, així 
doncs, aquest ha estat elaborat i homologat a data de 17/12/2009. 

Des del punt de vista de riscos geològics, l’estabilitat dels terrenys (esllavissades), degut 
al tipus de terreny i la moderada pendent de l’àmbit, segons l’estudi geològic de les 
NPU l’àmbit no queda afectat per aquests riscos.  Pel que fa a esfondraments, no s’ha 
observat, ni es té constància documental de l’existència de roques solubles 
susceptibles de desenvolupar esfondraments.  
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Tot i que no es considera que l’àmbit d’estudi tingui risc d’incendi. El municipi, en canvi, 

si que es considera d’alt risc d’incendi segons el Decret 64/1995 i segons el programa 
INFOCAT, Algerri presenta un perill alt i una vulnerabilitat alta per la qual cosa, té 

l’obligació de fer el PAM INFOCAT, així doncs, aquest va ser elaborat i posteriorment 
homologat amb data de 27/07/2011. 
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4. Justificació de l’ordenació i estudi d’alternatives 

L’avaluació d’un PMU no pretén qüestionar la classificació del sòl, la delimitació del 
sector o les condicions generals d’ús i d’edificació que ja han d’estar prèviament 
analitzades en el moment d’elaboració i aprovació del planejament superior. Aquest 
apartat pretén realitzar una justificació de l’ordenació i analitzar l’adequació 
d’aquesta amb els objectius ambientals del planejament municipal i les directrius 
ambientals fixades per la normativa sectorial. En tot cas, l’avaluació es circumscriu a 
l’ordenació efectuada pel PMU 2. 

Tanmateix, atès que aquest pla també fa referència a les posteriors obres 

d’urbanització bàsiques que fixa i desenvolupa el projecte d’urbanització o projecte 
executiu, de conformitat amb el que preveu l’art. 82 del Reglament de la LUC, la 

justificació de l’ordenació també inclou una anàlisi d’alternatives tècniques en 
l’execució i ordenació. 

 

4.1. Justificació de l’ordenació i estudi d’alternatives 

El PMU 2 d’Algerri es redacta per iniciativa d’Estructures de Formigó Rodríguez, sl atès 
que planteja l’ordenació d’una activitat industrial existent de transformació de metalls 
relacionats amb la construcció (armadures, etc.).  

El propi Planejament urbanístic vigent estableix aquest sector de sòl urbà no consolidat 

amb la determinació d’un ús dominant/preferent industrial, així com s’admeten els 
altres usos admesos en diferents zones. El sector es troba en límit i contacte amb la 

resta de la trama urbana i disposa d’accés directe des de la carretera C26 de 
Balaguer a Alfarràs.  

La finalitat del Pla de Millora Urbana és millorar la vialitat, els accessos i les 
infraestructures d'aquesta zona del nucli amb caràcter industrial, endreçant 

l'ordenació actual fent-la compatible amb les edificacions veïnes, per tal de 
desenvolupar les activitats que ja s'hi porten a terme actualment. Per tant, l’objecte 
del pla és desenvolupar el PMU 2, per tal d'aconseguir els objectius que fixa la fitxa del 
planejament vigent que es concretaran en:  

 a. Condicionar i millorar el vial del camí de les Eres a l’entrada d’Algerri  

 b. Millorar la connexió i senyalització de creuament del camí de les Eres amb la 

carretera C26. 

 c. Millorar i connectar les xarxes d’aigua d’abastament, pluvials, sanejament, 
enllumenat i telecomunicacions al sector industrial existent. 

 d. Millorar paisatgísticament la façana oest del nucli a través de l’ordenació i 
urbanització d’aquest trama del camí de les Eres i de la pròpia activitat industrial.  

El desenvolupament d’aquest sector suposarà per tant una millora de les condicions, 

de seguretat i d’aspecte visual d’aquest sòl urbà industrial repercutint directament en 
una millora urbanística per al municipi. L’emplaçament es troba en una zona de final 

de nucli urbà, configurant una peça urbana amb preexistències constructives i 
d’activitat, amb una bona accessibilitat i també amb bones condicions per a la 
connexió de les xarxes i serveis. De retruc, el desenvolupament del sector contribuirà al 
manteniment d’una industria al municipi, amb els corresponents avantatges pel que fa 

a generació d’activitat econòmica directa i indirecta.  
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Figura 11. Ordenació del sector PMU 2 

 
Font: pròpia  

L’ordenació proposada s’ajusta als objectius ambientals del planejament de rang 
superior i, en especial al planejament vigent de d’Alguaire en el sentit què: 

- S’ordena el sector que actualment és una activitat industrial existent. 

- Les condicions d’ordenació es corresponen amb les establertes en el 
planejament, així com en la seva concreció de detall s’ajusten adequadament  

Taula 16. Comparativa de les condicions d’ordenació del PMU amb les previstes 

Condicions d’ordenació Comparatiu 

Àmbit Fitxa NNUU  PMU 2  

SUPERFÍCIE TOTAL  8.803,20  8.816,43  

Sistemes % límit  Sup (m2) Sup (m2) % PMU 

X vialitat 11,00 968,35 1.297,18 14,71 

V zona verda 0 0 0 0 

E equipament 0 0 0 0 

T servei tècnic 0 0 18,00 0,20 

Zones     

7c indústria aïllada 89,00 7.834,85 7.501,25 85,08 

(*) Les superfícies del PMU 2 varien respecte de les superfícies de la fitxa del PMU de 
planejament vigent perquè aquestes estan ajustades amb major detall respecte a la 
realitat topografiada. 
Font: memòria PMU 

Taula 17. Paràmetres urbanístics per parcel·les 
Parcel·la 1 Parcel·la 2 Parcel·la 3 

Superfície = 4.092,10 m2 Superfície = 1.881,95 m2 Superfície = 1.527,19 m2 

Ocupació urbanística = zona 
industrial aïllada (clau 7c) 

Ocupació urbanística = zona 
industrial aïllada (clau 7c) 

Ocupació urbanística = zona 
industrial aïllada (clau 7c) 
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Ocupació màx. = 2.404,78 m2 Ocupació màx. = 892,26 m2 Ocupació màx. = 677,47 m2 

Nombre màxim de plantes = 1 
PB 

Nombre màxim de plantes = 
1 PB 

Nombre màxim de plantes = 
1 PB 

Alçada màxima = 10 metres Alçada màxima = 10 metres Alçada màxima = 10 metres 

Edificació neta màxima (En) = 
0,705 m2 sostre/m2 sòl 

Edificació neta màxima (En) 
= 0,705 m2 sostre/m2 sòl 

Edificació neta màxima (En) 
= 0,705 m2 sostre/m2 sòl 

Distància a límits d’edificació 
= regulada per límit gràfic en 
plànol. En nova edificació 6 m 

Distància a límits d’edificació 
= regulada per límit gràfic en 
plànol. En nova edificació 6 
m 

Distància a límits d’edificació 
= regulada per límit gràfic en 
plànol. En nova edificació 6 
m 

Font: memòria PMU 

- Es realitza una previsió de divisió en tres parcel·les que facilita i dóna coherència a 
l’estratègia urbanística per afavorir el seu desenvolupament i viabilitat quan a usos 

i disponibilitat d’espais adequats per portar a terme activitats a escala municipal. 

- L’ordenació de l’accés millora significativament, garantint la connexió dels serveis, 
xarxes i infraestructures, així com suposarà una millora paisatgística tant per 
l’adequació del ferm, la cuneta i la vorera, com per la plantació arbòria 
associada.  

- L’activitat industrial estarà delimitada respecte al carrer per una tanca opaca 
contínua que configurarà clarament el final d’activitat així com millorarà 
l’aspecte general del sector respecte el seu entorn immediat.  

- Es realitza una previsió d’espai (18 m2) per millorar i garantir el subministrament 
elèctric a través d’una nova ET. 

Foto 4. Emplaçament del sector, proper a la carretera C26 i configurant l’extrem oest del 
nucli en contacte amb el sòl no urbanitzable. 
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Foto 5. L’extrem est del sector limita amb preexistències com granges i coberts, sovint també 
amb necessitats d’integració paisatgística.   

 
 

Foto 6. El creuament o connexió del camí de les Eres amb la carretera C26 requereix una millora 
de senyalització i seguretat que el desenvolupament del sector propiciarà.    
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Taula 128. Anàlisi i justificació de l’ordenació respecte els objectius ambientals  

ÀMBIT Objectiu ambiental Criteris d’ordenació i a nivell de PMU Ordenació prevista al PMU 2 

Adequació de 
l’ordenació del 
PMU als criteris 
ambientals * 

L’Informe 
Ambiental 
proposa 

mesures S/N 

SOSTENIBILITAT 
GLOBAL DEL 
MODEL 
D’ORDENACIÓ 

 

Minimitzar l’ocupació de sòl i 
racionalitzar-ne l’ús 

 

Minimitzar l’ocupació “dura” 
dels sòls lliures mantenint espais 
permeables. 

 

Recollir els criteris establerts pel 
Decret d'Ecoeficiència de 14 
de febrer de 2006. 

Facilitar l’ús de mitjans de 
transport no contaminants amb 
la instauració de xarxes 
d’itineraris prioritàries per a 
vianants i ciclistes. 

 

Promoure la utilització de 
sistemes de calefacció i 
electricitat no dependents de 
fonts energètiques no 
renovables. 

Regulació flexible dels usos  

 

 

Facilitar la infiltració i la retenció de 
l’aigua de pluja 

 

Us preferent o dominant industrial d’acord 
amb els paràmetres del planejament 
municipal vigent 

 

S’estableix una ocupació màxim adel 62% 

 

 

Millora l’accessibilitat i connectivitat amb els 
vials preexistents. 

 

 

 

Alta 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

- 

 

N 

 

 

N 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

S 

CICLE DE 
L’AIGUA 

Garantir el subministrament per 
al nou sector. 

 

 

Reduir els consums i evitar 
malbarataments d’aigua per 
enjardinaments evitant 
vegetació no adaptada. 

Determinar les necessitats 
d’abastament i garantir la 
disponibilitat.  

 

 

Xarxa separativa d’aigües de pluja i 
sistemes d’emmagatzematge i de 
reutilització 

Es preveu un dimensionament suficient de les 
xarxes i l’informe ambiental precisa les 
necessitats en volum i cabal. 

 

El PMU estableix que hi haurà una xarxa 
separativa d’aigües residuals i pluvials.  

 

 

Alta 

 

 

 

Alta  

 

 

S 

 

 

 

N 
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Implantació en les zones verdes de 
vegetació autòctona i sistemes 
d’estalvi d’aigua 

 

Previsió de sanejament i tractament 
d’aigües residuals 

 

 

 

 

Previsió sobre riscos d’inundabilitat 

D’acord amb el planejament vigent no 
atenent les característique del sector no es 
preveu zona verda. Es preu plantació arbòria 
al vial d’accés amb finalitats 
d’enjardinament.  

El pla de millora urbana concreta les xarxes i 
estableix una proposta de traçat de les 
diferents xarxes bàsiques. El sanejament 
previst serà separatiu.  

L’ordenació, i més concretament l’informe 
ambiental, justifica que no existeixen riscos 
d’inundabilitat ni hidrològics ni 
geomorfològics.  

 

Moderada 

 

 

 

Alta 

 

 

Alta 

 

S 

 

 

 

N 

 

 

N 

QUALITAT DE 
L’AIRE 

Prioritzar els trajectes peatonals 
i reduir la mobilitat de vehicles 
de motor 

 

Establir un tractament de 
vorera als passos de vianants. 

Establir uns paràmetres màxims 
d’il·luminació i d’intrusió 
lumínica. 

Establir una alçada màxima 
dels fanals. 

Tractament diferenciat de les 
façanes que confronten amb 
Sòl no urbanitzable (Zona E2: 
incloses en àmbits territorials 
que només admeten una 
brillantor reduïda) 

Regular els usos del sòl de forma mixta, 
flexible i plurifuncional en la zonificació 
del planejament 

 

 

 

Exigència d’enllumenat públic de baix 
consum en els espais públics. 

 

 

 

Preveure la contaminació lumínica i 
implantar mesures per a la seva 
eliminació o minimització. 

 

 

Regulació de materials, aïllaments i 
solucions constructives en façanes i 
cobertes 

Planificar adequadament les zones 

L’ordenació preveu vialitats connectades a 
les existents per tant, sense necessitats 
d’ampliar-ne o fer-ne de noves fora del 
sector. 

 

- 

 

El pla preveu que el projecte d’urbanització 
concretarà la tipologia d’enllumenat públic i 
en certificarà l’eficiència. 

 

 

- 

 

 

 

- 

L’ordenació atès el planejament vigent no 
preveu necessitats d’espais verds. 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

- 

 

Moderada 

 

S 

 

 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

N 
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verdes i els espais lliures urbans 

GESTIÓ DE 
MATERIALS I 
RESIDUS 

Ubicar les àrees d’aportació 
per a recollida selectiva 
necessàries. 

 

 

Minimitzar l’impacte de la 

construcció sobre el cicle dels 
materials 

Afectar reserves de sòl de cessió a les 
necessitats de reciclatge i tractament. 

 

Incloure en el disseny de la vialitat 
pública espais suficients i adequats 
per a la col·locació de contenidors o 
altres equipaments 

Preveure per l’execució de les obres 
d’urbanització espais per a 
contenidors de residus d’obra i/o 
acumulació de materials 

L’ordenació preveu les condicions de gestió 
(parcel·lació, aparcaments, espais lliures,...) 
que s’adaptin a la demanda existent. 

Atès el caracter industrial  de le activitats que 
es desenvoluparan, aquestes hauran de fer 
les previsions d’espais i de gestió dels seu 
residus industrials. Els assimilable a urbans es 
podran gestionar d’acord amb el sistema 
munipal de recollida (contenidors) que es 
troben al carrer (carretera C26) 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

S 

 

 

 

S 

 

 

 

S 

BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL, 
PERMEABILITAT 
ECOLÒGICA I 
PATRIMONI 
NATURAL EN 
GENERAL 

Enjardinament i ordenació de 
les zones verdes i espais lliures 
utilitzant espècies autòctones i 
adaptades 

Introduir criteris de biodiversitat i una 
concepció reticular en el disseny dels 
espais lliures urbans i, en general, en el 
tractament de la vegetació urbana 

 

El pla i l’informe ambiental justifiquen que no 
s’afecta cap hàbitat d’interès comunitari ni 
d’altres espècies protegides de la flora i la 
fauna.  

El projecte preveu la plantació d’arbres al 
vial d’accès. 

Alta 

 

 

 

Alta 

N 

 

 

 

S 

QUALITAT DEL 
PAISATGE 

Integrar el paisatge en tots els 
procés de planejament, 
incorporar els objectius de 
qualitat paisatgística i els criteris 
fixats pel Catàleg del Paisatge 
de les Terres de Lleida. 

Integració efectiva dels objectius de 
qualitat de les diverses unitats de 
paisatge en els processos de 
planejament i de gestió urbanístics  

 

El Pla pretén millorar la integració 
paisatgística de l’activitat, especialment les 
condiicons d’accés a través del vial 

Moderada S 

(*) Molt alta / Alta / Moderada / Baixa. El grau d’adequació baix no suposa incompliment de normativa urbanística o ambiental. 
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5. Identificació, caracterització i avaluació d’impactes 

5.1. Identificació d’aspectes susceptibles de produir impactes 

Per a la correcta identificació de les accions potencialment impactants causades pel 
desenvolupament del sector, 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 pot interactuar amb aquest. Aquesta 

mecànica s’ha realitzat per a cadascuna de les fases en què es pot descompondre la 
vida del projecte. Al final del procés, s’aconsegueix llistar ordenadament les accions i 

elements que resulten rellevants ambientalment, és a dir, que a priori són capaces de 
desencadenar efectes notables. 

1. Fase d’estudis previs 

2. Fase d’execució 

3. Fase de funcionament 

5.2. Identificació d’impactes ambientals derivats dels aspectes 

Una vegada hem localitzat les accions, activitats i operacions que poden afectar 
l’entorn que es pretén preservar, anem a identificar els impactes ambientals, és a dir, 

les conseqüències de diferent signe que comportarà en llurs diferents fases l’exercici 
de l’activitat o obra sobre els quatre medis que el formen (físic, biòtic, perceptual i 
socioeconòmic) i que potencialment poden suposar una alteració de llurs 
característiques i/o qualitats de partida. A la vegada cada medi està constituït per 

varis vectors. En el nostre cas, el medi físic presenta quatre vectors: soroll, aire, aigua i 
sòls; el medi biòtic és constituït per vegetació i fauna; el medi perceptual per la 

intervisibilitat i la percepció; i el medi socioeconòmic ve caracteritzat per la 
sostenibilitat en termes de residus, i la dinàmica de les relacions econòmiques induïdes, 

és a dir, ocupació i rendes. 

1. Fase d’estudis previs 

En tractar-se d’una activitat ja existent que ocupa pràcticament tot l’àmbit del pla no 
es preveuen efectes ni impactes d’estudis i treballs previs. 

 

2. Fase d’execució 

Medi Físic 

 Sorolls i vibracions derivades de la maquinària i els equips d’energia. 

 Sorolls derivats dels vehicles dels operaris. 

 Emissions atmosfèriques derivades dels vehicles dels operaris. 

 Emissions atmosfèriques derivades de la maquinària i els equips d’energia. 

 Consum d’aigua en l’execució de l’obra civil. 

 Alteració geomorfològica del terreny. 

 Canvis en l’ús del sòl i/o reducció del sòl agrícola. 

 Compactació de sòls per part de maquinària pesant, vehicles i persones. 
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 Vessaments de líquids, olis, combustibles, etc. per part de la maquinària i vehicles. 

 Generació de pols. 

 Reducció de la infiltració d’aigua al subsòl i recàrrega als aqüífers 

Medi Biòtic 

 Afectacions sobre la vegetació de les zones d’accés, acopis i aparcament. 

 Eliminació de coberta vegetal a la zona d’afecció. 

 Molèsties sobre la fauna per la presència de veus i sorolls. 

 Destrucció de l’hàbitat faunístic. 

 Atropellaments de fauna (invertebrats, amfibis, rèptils i mamífers). 

Medi Perceptual 

 Afecció visual en el paisatge. 

 Proliferació d’impropis i deixalles. 

Medi Socioeconòmic 

 Generació de residus d’obra (inerts). 

 Generació d’altres residus especials (llaunes buides de productes, ...) i no especials 
(plàstics, cartrons, ...). 

 Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 

 Generació d’ocupació laboral. 

3. Fase de funcionament 

Medi Físic 

 Sorolls derivats de la mobilitat habitual de vehicles. 

 Contaminació lumínica derivada de la il·luminació dels vials i l’activitat. 

 Emissions atmosfèriques (NOx, CO, CO2, ..) i contaminació lumínica derivades de la 
mobilitat de vehicles. 

 Consum d’aigua per a usos industrials, sanitaris, enjardinament,... 

 Generació d’aigües brutes. 

 Generació d’aigües d’escorrentia per la impermeabilització del sòl. 

 Abocaments o vessaments d’aigües a la llera sense depurar. 

Medi Biòtic 

 Molèsties sobre la fauna per la presència de veus i sorolls. 

Medi Perceptual 

 Afecció sobre el paisatge per la presència d’elements nous i aliens. 

 Risc de degradació de finques limítrofes. 

 Proliferació d’impropis i deixalles al sector i en camps veïns. 
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Medi Socioeconòmic 

 Generació de residus municipals ordinaris (fracció de rebuig i fraccions reciclables) 

i residus industrials (a determinar segons la naturalesa de les industries instal·lades). 

 Increment de la població resident. 

 Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 

 Oferta de nous llocs de treball. 

5.3. Identificació d’impactes significatius 

Tot seguit es presenta el resultat d’un procés sistemàtic realitzat per identificar els 

possibles impactes a partir del creuament entre les operacions i elements 
potencialment impactants que s’han aïllat i les diferents components o vectors en què 
s’han dividit els medis potencialment afectables. En la taula posterior es pot veure la 
matriu d’impactes obtinguda dels quals es remarquen en color aquells que, des del 
punt de vista qualitatiu, es consideren significatius. Cal dir que, aquesta etapa serveix 
només per identificar el màxim nombre d’impactes a priori. Per això, en alguns casos 

són impactes molt menors o irrellevants que cal que siguin cribats en una etapa 
posterior. L’objecte del creuament no és altre que discernir entre impactes menors o 
poc significatius i els impactes significatius que més endavant es qualificaran i seran 
avaluats. 
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Taula 19. Matriu d’identificació d’impactes. 

 Prèvia Execució o construcció Funcionament 
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Físic Aire 1. Sorolls   1 1 1  1  1 1  1 1    

2. Emissions de llum   2   2     1  2    

3. Emissions atmosfèriques   1 1 1  1      2  1  

4. Generació de pols   1 1 1            

Aigua 5. Consum d’aigua         1 1  1  1   

6. Generació d’aigües brutes          1  1     

7. Reducció recàrrega aqüífer         1        

8. Generació d’aigües d’escorrentia    2 2    2  1   1   

Sòls 9. Alteracions geomorfològiques     1            

10. Compactació del terreny   1 1 1 1  1         

11. Canvis en l’ús del sòl     1           2 

12. Intercepció de camins    1 1    1        

13. Vessaments de líquids, greixos, olis,   1   1 2     2 2 2   

Biòtic Vegetació 14. Eliminació de la coberta   1 1 1            

Fauna 15. Molèsties i/o atropellaments   1 1 1  1  1 2 1 1 1    

Perceptual Visual  16. Afecció sobre el paisatge    1 1    1  1    2 2 

Perceptiva 17. Proliferació d’impropis i deixalles      2  1 2 1  2  2  2 

Socio-
econòmic 

Sostenibilit. 18. Generació de residus    1 2  1 2 1 2  1 2 1   

Ocupació i 
rendes 

19. Oportunitats per a empreses    1 1  2 1 1   1 1 1 1  

20. Generació de llocs de treball         1   1 2    

* Assignem 1, als impactes de 1r ordre (materialització immediata o segura), i 2, als impactes de 2n ordre (impacte potencial, no immediat o automàtic). En color, els impactes significatius. 
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5.4. Caracterització dels impactes significatius 

Una vegada identificats els impactes ambientals significatius que pot generar el projecte, 

tant positius com negatius, cal realitzar un procés d’anàlisi per cadascun en funció de la 
forma com es presenta, la intensitat i el medi on es projecta. A partir d’aquí es podrà ja 
avaluar el seu grau de compatibilitat així com la necessitat d’establir mesures preventives, 
correctores i compensatòries i quan l’impacte sigui irreversible o irrecuperable, altres 
mesures de caràcter compensatori. 

Per a la caracterització prèvia a la avaluació dels impactes que hem considerat 

significatius es prenen els criteris que es descriuen en l’Annex 1 del Reglamento para la 

ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de julio, de evaluación del impacto ambiental 

aprovat pel RD 1131/1988 de 30 de septiembre, també recollits en el Decret 114/1988 
de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental (DOGC núm. 1000 de 3-6-1988) i el 

respectiu Reglament. Els criteris són els següents2: 

Efecte 

Notable (A) 

Mínim (A1) 

Beneficiós (B) 

Perjudicial (B1) 

Immediatesa 

Directe (C) 

Indirecte (C1) 

Acumulació 

Simple (D) 

Acumulatiu (D1) 

Sinèrgic (D2) 

Moment 

A curt termini (E) 

A mig termini (E1) 

A llarg termini (E2) 

Persistència 

Permanent (F) 

Temporal (F1) 

Reversibilitat 

Reversible (G) 

Irreversible (G1) 

                                                      

2 Els conceptes exposats són excloents dintre d’un mateix grup però no entre grups diferents. 
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Possibilitat de correcció 

Recuperable (H) 

Irrecuperable (H1) 

Freqüència de generació 

Periòdic (I) 

D’aparició irregular (I1) 

Continu (J) 

Discontinu (J1) 

Distribució 

Localitzat (K) 

Dispers (K1) 

 

5.5. Descripció dels impactes significatius 

5.5.1. Atmosfera 

El desenvolupament del sector amb la construcció dels edificis, xarxes i adequació dels 
vials indrà com a efecte un augment en els nivells de soroll de la zona tant en la fase 

d’execució pel treball de la maquinària i la presència d’operaris com en la fase de 
funcionament, per l’activitat pròpia, la presencia de persones i la mobilitat de vehicles. 

Aquestes fonts de soroll són alienes a l’àrea i comporten molèsties sobre la fauna pròxima 
i potencialment sobre la població resident situada a menys distància. D’altra banda però, 
cal tenir en compte la principal causa de soroll de la zona ve donada majoritàriament pel 
pas de la carretera C26. 

Un altre impacte significatiu és la contaminació lumínica que afecta temporalment a 
determinada fauna lligada al ritme natural diürn-nocturn (eriçons, rèptils, insectes, 

ratpenats ...). En aquest cas també pot molestar directament a habitatges propers i 
contribueix a l’augment general de punts il·luminats en el territori, dificultant la visió del cel 
i les condicions naturals de foscor i pot representar un malbaratament d’energia. Aquesta 
contaminació és derivada fonamentalment de la il·luminació dels vials en fase 

d’explotació, i en molt menor grau, del trànsit de vehicles en hores nocturnes i 
crepusculars i afecta especialment a les zones fosques E2 immediates a l’àmbit. 

Les emissions de fums i altres partícules poden ser significatives en fase d’execució ja que 
poden generar-se gasos en el treball de la maquinària pesant i per part dels equips de 

generació autònoma que requereixen determinades tasques. Un tipus de contaminació 
difusa és el provocat per la mobilitat de persones a través dels vehicles, que contribuirà a 

l’emissió d’altres contaminants a l’atmosfera. 

Taula 130. Contaminants més significatius procedents de la combustió dels motors dels vehicles. 

Substàncies contaminants 
derivades del transport 

SO2 NO2 CO COV's PST Pb 

Gasolina  ● ● ● ● ● 

Gasoil ● ●   ● ●  

Sense plom   ● ● ● ●  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del DTS 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental  55/81 

La generació de pols es pot produir pràcticament només en la fase d’execució dels vials, 
replanteig dels terrenys i moviments de terres en general per part de la maquinària 

especialitzada. Posteriorment, les activitats presents no tenen perquè generar pols.  

5.5.2. Aigües 

L’impacte més significatiu per a les aigües ve donat principalment pel consum d’aigua i 
per l’evacuació d’aigües residuals que tindrà lloc en la fase d’explotació per la pròpia 
activitat i serveis associats. Els consums en l’àmbit industrial en general poden variar en 
funció del tipus d’activitat, el sistema d’enjardinament, la neteja de carrers i el 
sanejament. Alhora, en funció del risc d’incendis de cada establiment caldrà preveure 
l’emmagatzematge d’aigua contra incendis. 

En base a això, l’abastament en principi té capacitat per acollir qualsevol dels 
escenaris plantejats atès que és una incorporació relativament petita en el conjunt de 

la trama urbana. Especialment també cal tenir en compte la realitat existent quant a 
tipus d’indústria implantada com és la construcció i treball amb estructures 
metàl·liques per a la construcció en què no s’utilitza aigua per a procés, per tant les 
úniques necessitats d’abastament estan relacionades amb la neteja, els serveis o 
lavabos dels treballadors i el reg. D’altra banda, el planejament vigent ja va incloure 
en el procés de tramitació un càlcul de necessitats d’acord amb el municipi. En tot cas 

aquestes necessitats, i per tant l’efecte sobre el vector aigua es comptabilitza en 9.816 
m3/any, desglossat d’acord amb la següent taula:  

Taula 141. Resum de necessitats d’aigua del sector PMU 2 d’Algerri 

Ús Superfície 
Habitants 

equivalents 
Consum 
(m3/dia) 

Consum 
(m3/any) 

Industrial general 7.501 150 24,75 9.034,95 

Reg neteja viària 1.297 75 2,14 781,12 

Serveis tècnics (ET) 18,00 - - - 

TOTAL del sector  8.816 - 26,89 9.816,07 

Nota: S’han utilitzat els criteris de l’ACA que per a la demarcació de Lleida estableix un 
abastament de 220 l/hab/dia en poblacions de menys de 10000 habitants i una activitat 
comercial i industrial baixa. Per a usos industrials generals s’estableix una equivalència de 150 
h./ha neta, per al reg de la zona verda de 100 h/ha i per la neteja viària de 75 h/ha.  

Font: pròpia 

L'impacte derivat del consum d’aigua serà finalment determinat en funció de si 

s’instal·len sistemes d’aprofitament i estalvi a l’activitat industrial i equipaments, que pot 
reduir el consum fins a un 40%, així com el tipus d’enjardinament (espècies autòctones 
amb poca demanda d’aigua i evitar zones amb gespa que requereixen molt consum 
d’aigua i manteniment). 

Quan a la generació d’aigües residuals, l’efecte es donarà per la pròpia producció 
associada a industrial, en aquest cas pràcticament totes assignades efectivament als 

serveis del personal. La minimització de l’impacte es resol a través de la connexió al 
sistema general de sanejament de la ciutat, concretament la xarxa principal que circula 

al límit del sector i que aboca les aigües a l’EDAR d’Algerri. En total d’acord amb les 
previsions realitzades a l’apartat anterior de necessitats d’abastament, el volum a tractar 
procedent del sector serà aproximadament un 90% de les que s’abastaran, sense 
comptar consum per enjardinament i neteja. En termes quantitatius pot representar uns 



Informe Ambiental del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri Memòria 

LA LLENA ambiental  56/81 

8.834,46 m3 anuals (24,20 m3/dia). Segons la fitxa del web de l’Aca l’estació depuradora 
d’Algerri, de tipus biològic, té un cabal de disseny de125 m3/dia.  

Cal no menystenir l’augment que enregistrarà el cabal d’aigües d’escorrentia per la 
impermeabilització del terreny que comportarà la urbanització del sector i la 

construcció de vials, voreres, etc. L'evacuació d’aquest increment d’aigües sobrants i 
el seu redireccionament a la xarxa hidràulica ha de ser objecte de previsió en el 

projecte d’urbanització i en tot cas, promoure expressament els sòls permeables als 
espais lliures d’edificació. Tanmateix, la construcció d’un sistema separatiu d’aigües 
residuals i pluvials suposa que aquestes darreres s’aboquin directament a llera, per tant 
sense arribar a l’estació depuradora.  

5.5.3. Sòls i usos 

L’alteració de la geomorfologia i el canvi en els usos sobre l’espai ocupat i afectat pel 

desenvolupament del sector es pot considerar l'impacte més rellevant del projecte per la 
seva irreversibilitat. A la reducció del sòl disponible, encara que en aquest cas es tracta 

en part de terrenys ja construïts o amb activitats, cal afegir-hi un impacte lateral que pot 
ser rellevant si no s’implanten mesures, i que deriva de la degradació de les parcel·les 

agrícoles pròximes als nous àmbits per riscos d’abocaments incontrolats, dispersió de 
residus, freqüentació, fums, molèsties de tot tipus.  

En qualsevol operació de replanteig, desbrossada i construcció, una de les 
conseqüències ve donada per la compactació del sòl que hi provoca la circulació de 

maquinària pesant i vehicles diversos, fonamentalment pels perjudicis sobre les condicions 
de creixement de la vegetació. En aquest cas, és un impacte secundari perquè és 

irreversible i lateral al canvi d’ús que representa l'impacte central. 

Cal considerar el risc de vessament de líquids (olis, combustible, greixos, etc.) dels 

vehicles i maquinària que treballaran en la fase d’execució i que afectarien els sòls i 
potencialment, les aigües freàtiques. En fase d’explotació aquest risc queda molt 
rebaixat per la condició dels sòls, en general, pavimentats i asfaltats. 

5.5.4. Vegetació 

En la fase d’execució, els treballs de replanteig comporten necessàriament l’eliminació 

de les comunitats vegetals existents (herbassars nitròfils i halonitròfils, comunitats arvenses i 

ruderals, etc.) mitjançant la desbrossada. Tot plegat implica un impacte irreversible ja que 
el canvi d’ús no preveu l’existència de vegetació espontània, tret de les mesures 
compensatòries basades en els enjardinaments a les zones verdes i vials. Així mateix, en la 
fase d’execució, l’aixecament de pols pot implicar una reducció de les funcions 

metabòliques de les plantes i plantacions de l’entorn immediat. 

Els treballs d’urbanització del sector en aquest cas no comportaran la supressió i 

eliminació de peus arboris de marges i parcel·les, únicament de vegetació nitròfila i 
arvense del marge del camí de les Eres. En general es tracta d’un impacte relativament 
baix, les característiques i mida de l’àmbit afectat.  

5.5.5. Fauna 

La fauna que habita la zona es veurà afectada per la urbanització del sector per diversos 
factors: a) per la consolidació d’una trama urbana i per tant una certa reducció 

d’hàbitat disponible, b) per les molèsties que provocaran la presència i freqüentació de 
persones i maquinària que acaben desplaçant la major part de vertebrats d’espais que 
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tradicionalment els eren propis, és a dir, sector a desenvolupar i un radi mínim de 300 m; i 
c) pels atropellaments que ocasionalment causaran els vehicles dels usuaris i visitants que 

accedeixin a l’activitat o vial. Cal esmentar l’atropellament com una de les primeres 
causes de mort en determinades espècies de desplaçament lent (eriçons, serps, 

llangardaixos, etc.) i altres i sobretot en determinades èpoques de l’any (temps de zel, 
fortes calors,...) i hores del dia, en què els animals presenten comportaments erràtics o 

especialment confiats. Tanmateix, l’efecte global és significativament millor al que es 
produiria en un espai isolat, pel fet que el sector ja es troba limítrof a una àrea urbana i la 

pròpia carretera, que provoquen un efecte de barrera sobre algunes espècies i per tant, 
una afectació sobre la connectivitat territorial. 

5.5.6. Paisatge 

L’afecció visual resulta d’introduir en el medi visual un complex o instal·lacions estrany, 

aliè al territori. A l’artificialització del paisatge substancial per les noves construccions 
s’hi afegeixen altres elements (tanques, senyalitzacions, etc.). Tot plegat, i més enllà del 

propi impacte visual perceptible a una distància compresa entre 1 i 2 quilòmetres, pot 
comportar també un efecte reflector, que es pot reduir a través de tècniques de 

mimetització i integració constructiva de les noves edificacions (paraments de pedra o 
formigó, coberta de teula àrab, enjardinaments, coloracions i tonalitats adequades, 

etc.) o en tot cas, amb una consideració dels aspectes estètics en la construcció. 

L’altre impacte habitual en els projectes d’urbanització es deriva de la proliferació 

d’impropis i deixalles (papers, plàstics, pots o llaunes, burilles de cigarreta, etc.) en l’entorn 
i sobretot en les immediacions, és a dir, en terrenys pròxims per dispersió del vent, etc. Es 

tracta d’un impacte dispers i reversible però difícil d’eradicar per la falta de consciència 
d’una part important de personal i proveïdors sobretot durant el transcurs de l’obra, en 
l’emmagatzematge de material d’obra, estris, ..., i en menor grau, en fase d’explotació i 
funcionament per la falta de consciència o control d’una part dels treballadors i usuaris.  

5.5.7. Socioeconomia 

El desenvolupament del sector industrial i serveis comportarà la generació de residus, 

d’una àmplia tipologia com a conseqüència de la activitat productiva i de la pròpia 
presència de persones i treballadors. D’acord a la actual normativa de residus, les 
empreses productores han de tramitar anualment la Declaració de Residus davant 
l’Agència de Residus del DTES i han de gestionar els seus residus de manera autònoma en 

relació a la recollida municipal, és a dir, cadascuna ha de contractar un gestor autoritzat 
que li pugui retirar o admetre els residus que origina que seran de tipus no especial 

(assimilables a urbans) i especials. 

En tot cas, l’impacte que pot generar el sector industrial sobre l’economia local i nuclis 
propers resulta de signe positiu ja que, en un primer moment, poden augmentar els 
requeriments i necessitats que caldrà satisfer amb els recursos existents (empreses locals) i 

per tant, generant oportunitats per a les empreses de la zona. En segon lloc, el 
desenvolupament del sector industrial continuarà generant llocs de treball. També cal dir 

que en la fase d’execució i construcció, i especialment amb la presència de persones, 
usuaris, operaris, clients, que tindrà lloc de manera regular en la fase d’explotació, alguns 
serveis a les persones, restauració, benzineres, serveis financers, tallers, etc. incrementaran 
la seva facturació com a conseqüència de l’increment de l’activitat. A més, l’Ajuntament 
augmentarà els seus ingressos públics fruit de l’augment dels contribuents nets. Cal no 
obstant tenir en compte la necessitat consegüent d’oferir més serveis públics. 
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5.6. Avaluació dels impactes 

Després de la caracterització dels impactes que vàrem considerar significatius, té lloc 

l’avaluació del grau de compatibilitat i la idoneïtat d’establir mesures preventives i 
correctores. Segons la classificació establerta a la normativa qualifiquem l’impacte 
ambiental de més a menys compatible d’acord a la terminologia següent:  

Compatible (CO): aquell en què la seva recuperació es preveu immediata, un cop 

finalitzada l’activitat que el motiva, i per la qual no es fa precís cap mesura correctora o 
preventiva específica.  

Moderat (M): aquell en què la recuperació no precisa de pràctiques correctores o 
preventives intensives encara que si que precisa d’un cert temps per a la recuperació 
definitiva, o per la assimilació pels sistemes naturals afectats. 

Sever (S): aquell en què la recuperació pot precisar de mesures correctores o preventives 

intensives i sovint complexes i requerint un llarg interval de temps per a la recuperació 
definitiva o si més no, per a llur integració. 

Crític (CR): quan es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals, sens possibilitat de recuperació, inclòs amb l’adopció de mesures correctores 
o preventives. 
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Taula 22. Avaluació dels impactes ambientals durant les obres d'urbanització (FASE D'EXECUCIÓ I/O CONSTRUCCIÓ). 

Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

 

Físic 

 

 

 

 

 

Aire 

Aixecament de pols i partícules en 
els moviments de terres 

A1, B1, C, D1, F1, 
G, I1, K1 

S Recs periòdics, limitació de la velocitat a 20 km/h CO 

Sorolls derivats de la presència de 
persones i maquinària 

A, B1, C, D1, F1, 
J1, K1 

S Compliment dels horaris, limitació de la velocitat a 20 km/h 
Formació dels treballadors, senyalització, treballs de 
maquinària pesant evitant febrer i març 

M 

Emissions degut al funcionament 
dels grups autogeneradors 

A1, B1, C, D1, F1, 
J1, K1 

M MTD i manteniment adequat dels equips CO 

Sorolls derivats del funcionament 
dels grups autogeneradors 

A, B1, C, F1, J1 M Observança dels valors guia d’emissió vigents i compliment 
dels horaris 

CO 

Aigua 
Consum d’aigua per a la 
construcció de l’obra civil 

A1, B1, C, F1, J1 M Aprofitament d’aigües residuals depurades CO 

Sòls 

Alteracions geomorfològiques per 
replanteig dels terrenys 

A, B1, C, D, E, 
G1, H1, K 

CR Afitament del sòl afectat amb tanca, decapatge previ de 
l’horitzó superficial per a restauracions o enjardinaments 

S 

Compactació del terreny pel pas 
de maquinària pesant 

A, B1, C, D1, E, 
H1, K1 

M Delimitació dels accessos i espai d’aparcament; no 
sobrecàrrega dels vehicles de transport 

M 

Intercepció de camins de la xarxa 
rural 

A, C, D, G, J, K M Manteniment i millora de l’accés pel camí de les Eres CO 

Vessaments d’olis, combustibles, 
etc. pel pas de maquinària 

A1, B1, C, D1, E, 
H, I1, K1 

M Manteniment periòdic dels vehicles, MTD CO 

Vessaments d’olis, combustibles, 
etc. dels grups autogeneradors 

A1, B1, C, D1, E, 
H, I1, K 

M Làmina protectora (plàstica, metàl·lica, ...) al sòl de 
l’aparcament, manteniment periòdic equips 

CO 

Vessaments de líquids, olis, greix, 
de vehicles i màquines aparcats 

A, B1, C, D1, E, 
H, I1, K 

S Delimitació de la zona d’aparcament i làmina protectora 
(plàstica, metàl·lica, ...) al sòl per evitar infiltracions 

CO 
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Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

Biòtic 

Vegetació 

Eliminació en els treballs de 
desbrossada i replanteig 

A, B1, C, D, H1, K CR  Mesures compensatòries: plantació d’arbres autòctons en 
zones enjardinades, vials i giroles 

S 

Afectació per aixecament de pols 
en camps i finques pròximes 

A1, B1, C, D1, E, 
F1, G, H, I, J, K1 

M Limitació de la velocitat a 20 km/h, recs periòdics si s’escau CO 

Fauna 

Destrucció de l’hàbitat per 
l’execució de l’obra civil 

A, B1, C, D2, E, 
G1, H1, K1 

S Treballs de maquinària pesant de maig a desembre; formació, 
senyalització, mesures compensatòries: plantació arbres 
autòctons en zones enjardinades, vials i giroles  

M 

Molèsties per la presència i 
activitat de personal i operaris  

A, B1, C1, D2, F1, 
G, H, J, K1 

S Treballs de maquinària pesant de maig a desembre, formació 
dels treballadors i senyalització 

M 

Atropellaments pel pas de 
maquinària 

A, B1, C, D, G1, 
H, I1 

S Limitació de la velocitat; senyalització, tancament perimetral 
de l’obra 

M 

Perceptual Perceptiva 
Proliferació d’impropis i deixalles 
en l’execució de l’obra civil 

A, B1, C, D1, G, 
H, I1, K1 

M Formació dels treballadors i senyalització; habilitació de 
contenidors per les diferents fraccions, tancament perimetral 
de l’obra 

CO 

Socio-
econòmic 

Sostenibilitat 

Generació de residus en la 
retirada de materials, desbrossada 

A1, B1, C, D1, F1, 
K 

M Correcta gestió dels inerts (reciclatge a la pròpia obra o 
abassegament per a obres futures) 

CO 

Generació de residus d’obra 
(restes de formigó, obra, palets, .) 

A1, B1, C, D1, E1, 
F1, G, I, J, K 

S Habilitació de contenidors i emmagatzematge selectiu, trasllat 
els residus a gestor autoritzat (abocador d’inerts, ...) 

CO 

Ocupació i 
rendes 

Oportunitats per empreses locals 
en treballs de moviments terres,... 

A1, B, C, F1, K CO  CO 

Oportunitats per empreses locals 
en l’obra civil 

A, B1, C, F1, K CO  CO 

Oportunitats per empreses locals 
en manutenció personal, operaris 

A, B, C1, D2, F1, 
J, K1 

CO  CO 
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Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

Generació de llocs de treball en la 
construcció de l’obra civil 

A1, B, C, D1, E1, 
F1, K 

CO  CO 

* En negreta i subratllades, s’assenyalen les mesures correctores més importants. 

Notable (A); Mínim (A1); Beneficiós (B); Perjudicial (B1); Directe (C); Indirecte (C1); Simple (D); Acumulatiu (D1); Sinèrgic (D2); A curt termini (E); A mig termini (E1); 
A llarg termini (E2); Permanent (F); Temporal (F1); Reversible (G); Irreversible (G1); Recuperable (H); Irrecuperable (H1); Periòdic (I); D’aparició irregular (I1); 
Continu (J); Discontinu (J1); Localitzat (K); Dispers (K1); Compatible (CO); Moderat (M); Sever (S); Crític (CR). 
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Taula 23. Avaluació dels impactes ambientals a partir del desplegament del projecte (FASE D’EXPLOTACIÓ I/O FUNCIONAMENT). 

Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

 

Físic 

 

 

 

 

 

Aire 

Sorolls provocat l’activitat industrial i 
transport de productes 

A, B1, C, D1, F, J S Utilització de tècniques per reduir o minimitzar les emissons de 
sorolls als sistemes productius 

Ús de paviments sonoreductors, zona 30 (limitació de la 
velocitat a 30 km/h), passos peatonals elevats, senyalització, 
observança dels valors guia d’emissió vigents, plantació 
d’arbres en zones enjardinades, vials i giroles 

M 

Contaminació lumínica dels fanals 
dels vials i il·luminació exterior dels 
edificis 

A, B1, C, D1, F, J, 
K1 

CR Màxims d’il·luminació 5 lux a façana S i O, sistema d’encesa 
nocturna mitjançant rellotges astronòmics ajustats, làmpades 
de sodi (SAP/SBP), flux que depassi el pla paral·lel horitzontal 
(FHS)< 1%, tancament pla, alçada màxima de fanals 8 m, 
pantalles arbrades a la cara N i plantació de fileres d’arbres en 
les zones enjardinades (reg a goteig) 

M 

Emissions provocades per mobilitat 
de vehicles  

A1, B1, C1, D1, 
E1, J, K1 

M Zona 30 (limitació de la velocitat a 30 km/h), manteniment dels 
vehicles i pas de les inspeccions periòdiques; reserva 
aparcament en parcel·la per a bicicletes  

CO 

Aigua 

Consum d’aigua (usos indutrials, 
equipaments, enjardinaments,...) 

A1, B1, C, D1, F, 
J1 

S/M Instal·lació de sistemes d’estalvi i eficiència en el consum 
d’aigua de procés 

Enjardinament amb arbres autòctons, formació de ciutadans, 
senyalització; WC amb cisternes amb doble descàrrega; 
difusors de baix consum rentamans, aplicació Decret 
Ecoeficiència 

M/CO 
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Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

Generació d’aigües residuals de les 
noves activitats, equipaments,... 

A1, B1, C, D1, F, 

J1, K1 

S Connexió de la xarxa d’aigües residuals industrials i/o l’EDAR; 

xarxa específica per aigües industrials, xarxa separativa de 
pluvials; sanitaris amb doble descàrrega; difusors de baix 
consum a rentamans, formació de ciutadans i treballadors, 
senyalització,... 

CO 

Excés d’aigües d’escorrentia per 
falta d’infiltració al sòl 

A, B1, C, D1, I1 M Manteniment de sòls permeables als espais lliures, xarxa 
separativa i dimensionament adequat, mesures per evitar 
afeccions a tercers en el punt d’abocament de pluvials 
(escullera, laminació, etc)  

CO 

Abocament puntuals d’aigües 
residuals a la llera sense depurar 

A, B1, C, D1, E, 
G, H, I1, K1 

S Evitar qualsevol tipus d’abocament d’aigües sense tractament 

Manteniment adequat i controls periòdics de l’EDAR i 
col·lectors, implementació tecnologies estalvi 

CO 

Fauna 
Molèsties per mobilitat, presència i 
activitat dels residents i visitants 

A, B1, C, D2, E1, 
F, J, K1 

M Zona 30 (limitació de la velocitat a 30 km/h), paviments 
sonoreductors, foment de la vialitat peatonal,  

M 

Perceptual 

Visual 

Impacte extrínsec per la presència 
de noves edificacions i 

infraestructures 

A, B1, C, D1, F, 
G1, H1, J, K 

S Plantacions d’arbres autoctons (lledoners, freixes, pins, alzines) 
en enjardinaments, giroles,.. 

M 

Impacte intrínsec per la presència 
de noves edificacions i 
infraestructures 

A, B1, C, D1, F, 
G1, H1, J, K 

S Criteris de tractament de façanes; carta de colors; plantació 
d’arbres en zones enjardinades, vials i giroles que aportin 
contrast cromàtic entre estacions 

M 

Perceptiva 

Proliferació d’impropis i deixalles per 
part del personal i visitants 

A, B1, C, D1, G, 
H, K1 

M Instal·lació de papereres i àrees d’aportació per a recollida 
selectiva; formació de treballadors 

CO 

Proliferació d’impropis i deixalles en 
camps veïns 

A1, B1, C, D1, F, 
G, H, K1 

M Foment de la continuïtat de les explotacions adjacents; 
formació de ciutadans i treballadors; instal·lació de papereres i 
àrees de concentració de recollida selectiva 

CO 
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Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb 
mesures 

Socio-
econòmic 

Sostenibilitat 

Generació de residus industrials, 

comercials o assimilables a urbans 

A, B1, D1, F, J, K M Contractació de gestors de residus industrials per les activitats  

Implantació de sistema per a la recollida de la FORM, habilitar 
àrees d’aportació de residus; i sensibilització 

CO 

Afectació patrimoni arquitectònic A, B1, D1, F, J, K S Realitzar un sondeig i prospecció arqueològic previ a 
l’atorgament de llicències d’obres 

CO 

Oportunitats per empreses locals A, B, C1, D2, F, J, 
K1 

CO  CO 

Generació de llocs de treball A, B, C, D1, F, J, 
K 

CO  CO 

* En negreta i subratllades, s’assenyalen les mesures correctores més importants. 
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6. Mesures correctores 

Segons es desprèn de la identificació i avaluació dels principals impactes ambientals cal 
establir una sèrie de mesures correctores de les quals unes tenen 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. Cal assenyalar que:  

a) les mesures que s’indiquen per a la fase d’execució: 

- és recomana introduir-les i si cal, detallar-les en el Projecte d’Urbanització, 

- posteriorment, en els plecs de condicions tècniques i particulars que s’acompanyen 
amb l’adjudicació de les obres d’urbanització, 

- és l’empresa adjudicatària de les obres qui haurà de designar un responsable ambiental 
de l’obra que vetlli per la correcta aplicació de les mesures. 

b) les mesures indicades per a la fase d’explotació: 

- cal incorporar-les per la via de la normativa, 

6.1. Atmosfera 

El projecte limita el seu impacte significatiu sobre l’atmosfera en els aspectes dels sorolls, 
emissions atmosfèriques i emissions lumíniques. 

Pel que fa sorolls es limitarà la velocitat de circulació de vehicles i maquinària, tant durant 

la fase constructiva (20 km/h) com de funcionament (30 km/h, zona 30), garantint en tots 
els casos el compliment dels valors guia d’immissió i emissió que fixa la normativa de 

sorolls i el respecte als horaris de treball. La fase d’execució més sorollosa, és a dir, els 
moviments de terres, s’ha de procurar concentrar-la preferentment de juny a desembre –
i en tot cas, mirar de no coincidir durant el març i maig- per no alterar el període de zel i 
cria de la micro i macrofauna. Així mateix, en fase de funcionament l’aplicació de 
sistemes de reducció de soroll en les activitats industrials contribueix significativament a 
reduir la pressió acústica ja que absorbeix una part de la càrrega contaminant acústica. 

Pel que fa les emissions atmosfèriques cal garantir el manteniment adequat dels equips, 
la implantació de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) i per part dels vehicles de tot 

tipus, el pas de les inspeccions tècniques periòdiques procedents. No obstant, la mesura 
més efectiva i que també redundaria en un decrement del soroll, ve donada per una 

reducció dels trajectes, que tindria lloc amb la promoció i oferta de transport públic així 
com de l’habilitació d’aparcaments de bicicletes. 

Segons la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig que la desenvolupa, ens 

trobem en límit a una zona E2, àrea inclosa en àmbits territorials que admeten una 
brillantor assimilable a moderada. El Projecte d’Urbanització, d’acord a l’apartat de 
mesures correctores, ha de preveure el tipus de lluminàries que s’instal·len als vials i els 
requeriments de la il·luminació exterior. Les característiques de la instal·lació en fase 

d’explotació impliquen l’existència d’un focus de contaminació lumínica considerable 
per la qual cosa cal imposar les següents condicions a la il·luminació exterior de les 

instal·lacions: 

- Els fanals dels vials haurien de tenir una alçada compresa entre els 3,5 i els 5 metres. 
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- El sistema d’encesa nocturna es farà mitjançant rellotges astronòmics ajustats. 

- Les làmpades dels accessos i exteriors seran de sodi d’alta o baixa pressió (SAP/SBP) i 
encara millor si són del tipus LED. 

- El flux que depassi del pla paral·lel horitzontal (flux de l’hemisferi superior, FHS) haurà de 
ser com a màxim d'1%. 

- Els nivells màxims d’il·luminació a la nit respecte els llindars del sector seran de 5 lux. 

- El tancament de totes les lluminàries haurà de ser pla. 

- En tot cas, cal instal·lar les lluminàries segons necessitats racionals i no sumptuoses. 

 

6.2. Geomorfologia del relleu i sòls 

Els impactes que es puguin generar sobre la geomorfologia i els sòls dels espais afectats es 

produiran durant la fase de construcció sobre el perímetre del sector a urbanitzar. A grans 
trets, el sector es situa en una zona de morfologia suau, amb preexistències i en 

conseqüència l’excavació i el replanteig de terrenys no serà especialment rellevant. 
Tanmateix, i per tal de garantir la minimització de l’impacte degut a l’ocupació de sòl, 
l’alteració de la geomorfologia i el risc de compactació dels sòls, es prendran les següents 
mesures: 

- Delimitació estricta o afitament de la superfície d’ocupació que estarà supervisada 
pel responsable ambiental. A aquest fi, es senyalitzarà tot el perímetre amb una 

tanca provisional. 

- L’àmbit de treball, abassegament i operacions en general, s’ha de restringir a la zona 
d’ocupació permanent, evitant ocupacions addicionals en espais limítrofs. 

- El responsable ambiental vetllarà per tal què els vehicles circulin únicament per les 

traces establertes sense mai afectar a parcel·les veïnes. 

- Prèviament a les operacions de replanteig i excavació de les zones destinades a sòl 

privat i vials, es realitzarà una retirada superficial dels horitzons orgànics de manera 
que no es malmetin per poder utilitzar-se posteriorment per a enjardinament i si 

s’escau, per a la millora de finques agrícoles de la zona. L’abassegament de terres 
vegetals es situarà on determini el Responsable Ambiental i les piles no han de superar 

el 1,5 m d’alçada. Les cal remoure i adobar cada 6 mesos si l’abassegament supera 
aquest temps. 

- L’estacionament i les tasques de manteniment del parc de maquinària durant la 
urbanització es concentraran en un únic punt proper als accessos per minimitzar el 

risc d’afeccions al sòl per vessaments de combustibles, olis i altres líquids. 

- Recs periòdics en l'època càlida a les zones on es generi més pols si s’afectés a 
habitatges o prats veïns i limitació de la velocitat a 20 km/h per a la maquinària i 
vehicles durant la fase d'execució i moviments de terres, per minimitzar l'efecte 

perjudicial de la pols sobre la salut dels veïns o el metabolisme dels prats pròxims. 
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6.3. Consum d’aigua i gestió d’aigües brutes i d’escorrentia 

Aquest impacte s’ha de considerar bàsicament en la fase d’explotació i sobretot pel que 
fa a la generació d’aigües brutes ja que el sistema de l’àmbit es connectarà a xarxa de 

sanejament existent, i per tant, les aigües es tractaran a la depuradora d’Alguaire, 
excepte quan el tipus d’activitat industrial requerís un tractament específic amb 
depuradora pròpia. Cal tenir en compte que la previsió és que les aigües tinguin una 
tipologia d’assimilables a aigües residuals urbanes. En el cas d’empreses o activitats que 

s’instal·lessin que generin aigües residuals de procés no assimilables a urbanes, caldrà 
que implantin sistemes propis de pre-tractament o bé prevegin la implantació d’una 
EDARI (Estació Depuradora d’Aigües Residuals Industrials), amb la corresponent condició 
prèvia de tramitar l’autorització d’abocament. En general, l’efluent sortint d’aquestes 
empreses amb aigües de procés haurien de complir els paràmetres que la normativa de 
referència, i en tot cas, el compliment d’allò que determini l’autorització d’abocament. 

D’altra banda, d’acord amb les previsions d’instal·lació d’una xarxa separativa d’aigües 
residuals i aigües pluvials, caldrà que el punt d’abocament de les pluvials del sector 
envers la zona sudoest del nucli no afecti a tercers.  

No s’ha de menystenir l’augment en el subministrament d’aigua per a la construcció de 
les instal·lacions i naus. A part de promoure la implantació de les MTD en tots els 
processos, el correcte manteniment dels equips amb presència d’aigua (torres de 

refrigeració, etc.) i la formació ambiental dels treballadors per tal d’optimitzar el consum 
de les aigües es preveuen les següents mesures: 

- Fomentar la instal·lació de canaletes a les cobertes i dipòsits particulars per a 
l’aprofitament de les aigües pluvials per a l’ús de contra- incendis, rec, .. (exempció 

d’alguna taxa o impost, etc.), 

- Promoció de la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua a les empreses, per minimitzar 

el consum d’aigua amb cisternes dotades de sistema de doble descàrrega als WC i 
difusors de baix consum (s’estima una reducció de consum del 40%), 

- Enjardinament d’espais lliures i zones verdes amb arbres, arbusts i vegetació de 
caràcter autòcton o xeròfil i adaptat a les condicions de baixa pluviometria. 

 

6.4. Vegetació 

Atenent les preexistències i activitats presents la coberta vegetal ja va ser en bona part 
eliminada. Es proposa una mesura d’integració paisatgística a través de la plantació 

d’arbres d’enjardinament al vial d’accés del carrer de les Eres.  

- Plantació de 5 exemplars de peus arboris. Entre les diverses alternatives existents es 

proposen les següents espècies: tamarius (Tamarix gallica), til·ler (Tilia cordata), 
lledoner (Celtis australis).  
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Taula 24. Espècies arbòries proposades per a plantació 

Nom  Tamariu 

Científic Tamarix gallica 

Origen  Meditarrània occidental 

Característiques Espècie autòctona perfectament adaptada al terreny, a 

ambients de secà com els d’Alguaire i fins i tot a la salinitat del 
sòl. Té un creixement ràpid i suporta bé els sòls pobres o difícils. 

Fulla Caduca 

Floració Abril - juny 

Subministrament i mida Contenidor amb perímetre de tronc de 14-16 cm a 1 m de terra 

Necessitats hídriques Baixes 

Flors i fulles / Aspecte 
general 

        

 
Nom  Til·ler 

Científic Tilia cordata 

Origen  Europa i Àsia 

Característiques Arbre de fins a 30 m d'alçada, amb fulles de fins a 10 cm, amb pèls 
rogencs al revers de la fulla. És autòcton però és propi d’ambients 
humits i ombrívols de la part baixa dels Pirineus. Les flors tenen 
propietats medicinals i les flors donen mel de qualitat. Utilitzat sovint 
com arbre ornamental.  

Fulla Caduca.  

Floració Les flors tenen propietats medicinals i donen mel de qualitat. 

Subministrament i mida Contenidor amb perímetre de tronc de 14-16 cm a 1 m de terra 

Necessitats hídriques Mitjanes 
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Flors i fulles / Aspecte 
general 

      

 
Nom  Lledoner 

Científic Celtis autralis 

Origen  Mediterrània oriental 

Característiques Arbre amb una capçada densa, arrodonida i molt ramificada, el seu 
tronc és dret i amb l'escorça llisa i de color gris, pot arribar a fer 25 m 
d'altura. Sovint utilitat com a ornamental per substituir plataner que 
causen sovint al·lèrgies. La seua fusta s’havia utilitzat per a fer eines del 
camp.  

Fulla Caduca 

Floració Ls flors fecundades destaquen pels seus dos estigmes. El fruït és el lledó. 

Subministrament i mida Contenidor amb perímetre de tronc de 14-16 cm a 1 m de terra 

Necessitats hídriques Baixes 

Flors i fulles / Aspecte 
general 

      

 

- Recs periòdics en l’època càlida a les zones on es genera més pols i limitació de la 
velocitat a 20 km/h per a la maquinària i vehicles durant la fase d’execució i 
moviments de terres, per tal de minimitzar l’efecte perjudicial de la pols sobre el 
metabolisme de la vegetació i conreus pròxims a l’àmbit. 
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6.5. Fauna 

Els impactes significatius sobre la fauna es produeixen a través de les molèsties potencials 
que pot generar l’activitat humana i els treballs de maquinària, principalment durant la fase 
de construcció i en menor grau, en la d’explotació, per la remor que pot generar l’accés 
rodat de vehicles. Per això, en la fase de funcionament habitual les molèsties seran en 

funció del nombre, hàbits i freqüència de vehicles, residents i visitants, i les característiques 
tècniques d’aquests. Altres impactes sobre la fauna seran els derivats de possibles 
atropellaments provocats durant la fase d’execució. Entre altres mesures es proposa per al 
vector fauna: 

- Realitzar les obres amb intervenció de maquinària pesant fora de l’època de zel i 
cria, atès que aquesta és una de les èpoques més sensibles per moltes espècies 

presents. L’època més adequada en aquest sentit seria a partir del juliol i fins a 
desembre, és a dir, evitar els mesos de gener a juny i en especial març- abril. 

- Minimitzar les emissions acústiques, amb mesures de reducció del soroll, principalment 
en fase de construcció (apartat 6.1. Atmosfera). En fase d’explotació aquesta 
reducció ha de contemplar-se com a bons hàbits ciutadans (respecte als límits de 
velocitat –zona 30-, conducció suau, arbrat,...). 

- Per reduir el risc d’atropellaments en fase d’execució, s’evitarà accedir a les 
instal·lacions en hores nocturnes i crepusculars i en tot cas, caldrà restringir a 30 km/h 

la velocitat màxima. 

- Formació del personal. Mitjançant la distribució de material educatiu apropiat 

s’informarà la constructora i el seu personal, de la necessitat de preservar l’entorn, no 
molestar la fauna... S’incidirà especialment en qüestions de minimització de sorolls, 
velocitat dels vehicles, no llançament d’objectes i deixalles, etc. 

- En base a la situació, característiques i configuració del sector, no resulta necessari 

habilitar passos de fauna. 

 

6.6. Paisatge 

L’impacte paisatgístic es manifesta tant a un primer pla, és a dir, per la presència d’unes 
instal·lacions artificials en un entorn fins ara agrari i no urbanitzat, com per la conca visual 
extrínseca des d’on pot ser visible. De cara a minimitzar aquests impactes es preveuen les 
següents mesures: 

- Plantació d’arbres als vials per tal de millorar la integració paisatgística del sector a 

desenvolupar. Les espècies arbòries seleccionades, com s’ha establert anteriorment 
són poden ser: tamarius (Tamarix sp), til·lers (Tilia cordata), lledoner (Celtis autralis) 

entre altres opcions. Els arbres dels vials han de preveure reg per goteig. 

- Integració paisatgística dels materials constructius i paràmetres bàsics estètics 

admissibles en materials constructius (cobertes, paraments, etc.) 

- El projecte d’urbanització ha de preveure la instal·lació de contenidors i papereres en 
nombre suficient per reduir al mínim el llançament i la dispersió de brossa per part 
d’operaris, transportistes i visitants que tenen accés a l’àmbit. 

- Tancament perimetral de l’àmbit del sector en fase d’execució, amb tanca 
preferentment metàl·lica, per a evitar la proliferació de deixalles i impropis de l’obra 
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(plàstics, cartrons, ...) que l’acció del vent dispersa en camps veïns així com per reduir 
l’acció negativa que provoca la maquinària que accedeix a finques limítrofes. 

 

6.7. Gestió de residus 

Tan en fase d’execució com d’explotació s’enregistrarà una important generació de 

residus. A fi i efecte de minimitzar l’impacte negatiu que això representa es plantegen 
una sèrie de mesures que en tot cas, han de venir recollides en un annex del Projecte 

d’Urbanització, sota la denominació Pla de Gestió de Residus d’Obra: 

- Gestió adequada dels residus de construcció. Els plàstics, fustes, runes i altres residus 

que es generin durant la urbanització del sector es recolliran sistemàticament i 
selectiva i es localitzaran en l’àrea d’abassegament de residus d’on periòdicament es 
conduiran a les instal·lacions apropiades, d’acord amb el Decret 201/94. 
L’emmagatzematge temporal es realitzarà en contenidors i els plàstics i papers 
s’emmagatzemaran en contenidors específics amb xarxa o tela per evitar la dispersió 
pel vent. La gestió adequada dels residus durant la construcció rebrà una especial 

vigilància per part del responsable ambiental. 

- Gestió adequada dels excedents de materials d’excavació o replè. L’excavació 
necessària i les necessitats de replè (on s’aprofita material d’excavació) no sempre 
s’ajusten de manera que es poden generar sobrants que cal portar de forma 
controlada a dipòsits autoritzats o, a àrees abandonades on s’han realitzat activitats 
extractives. Amb tot la millor solució resulta evitar aquest tipus de sobrants reutilitzant-

los a l’obra o destinant-los a ús agrícola en finques veïnes. La topografia de l’indret no 
fa preveure l’existència de volums de terra que impliquin grans necessitats 
d’aportació o generació de sobrants. 

- Els residus que es generin durant el funcionament habitual de la indústria (paper i 

cartró, plàstic, fusta, olis de motor, pneumàtics, envasos, filtres d’oli, bateries,...) es 
recolliran selectivament d’acord amb la Llei 6/1993 de residus i les successives 
modificacions, hauran de ser gestionats pel propi productor mitjançant gestor 
autoritzat de residus que els retiri o el seu transport a deixalleria industrial.  

- Els residus que es generin en la fase de funcionament, és a dir, amb l’activitat 
industrial (ferralles, fustes, rebuig, paper i cartró, plàstic i envasos, vidres, olis,...) caldrà 

recollir-los selectivament d’acord amb la llei de residus. En qualsevol cas, la 
implantació gradual de les MTD garanteix, per a cada procés, la mínima generació 

de residus i la màxima eficiència de la tecnologia en l’ús de materials, aigües i 
energia. 

 

6.8. Socioeconomia 

L’impacte socioeconòmic globalment és positiu i compatible, tal i com s’ha comentat en 
d’altres parts de l’Informe.  

Un aspecte que es pot considerar des del punt de vista socioeconòmic és la necessitat de 
millora la senyalització i la seguretat del creuament del vial que s’adequarà del carrer 
carretera de les Eres i la carretera C26 de Balaguer a Alfarràs. En aquest sentit es proposen 
les següents mesures correctores:  
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 Previsió d’espai suficient i lliure d’obstacles que limitin la visibilitat. En efecte el 

creuament de la carrer carretera de Balaguer a Alfarràs i el carrer camí de les Eres 
es definirà amb superfície suficient que garanteixi la visibillitat i les maniobres d’accés 
i incorporació.  

 Marques viàries sobre el paviment.  

o Concretament cal implantar una marca longitudinal de detenció obligatòria 
amb STOP per al vehicles que circulen en sentit nord pel carrer de les Eres i 

pretenguin incorporar-se a la carretera en direcció Alfarràs, per tant fent un 
gir a l’esquerra.  

o Marca longitudinal de “cediu el pas” pels vehicles que partint del camí de les 
Eres pretenguin incorporar-se al carrer carretera d’Alfarràs a Balaguer, per 
tant un gir a la dreta 

 Instal·lació de senyalització vertical, en relació les marques viàries assenyalades, es 

col·locaran els corresponents senyals de “STOP” (R2) i “Cediu el pas” (R1) 

 

 

 

Alhora es proposa la instal·lació d’una senyal a l’inici del carrer de les Eres amb una 
limitació de circulació de 30 quilòmetres / hora (R-301).  
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6.9. Cost de les mesures correctores 

Les mesures proposades en els apartats corresponen a mesures preventives, correctores i 
compensatòries resultants de les disposicions adoptades a cada etapa d’elaboració del 
projecte per limitar, evitar o compensar els impactes. Són mesures que es troben incloses 
dins el disseny de les instal·lacions, en l’elecció d’alternatives estratègiques, en la gestió 
de les obres i en el funcionament habitual dels polígons. El cost de les mesures en fase 
d’execució ha de ser assumit en el cost d’execució del projecte mentre que el cost de 
les mesures en fase d’explotació ha de ser assumit fonamentalment per les empreses 
implantades.  

6.10. Resum de les mesures correctores 

Taula 25. Principals mesures preventives, correctores i compensatòries. 

FASE D’EXECUCIÓ 

Designació d’un Responsable Ambiental de l’Obra. 

Moviments de terres i treballs de maquinària pesant evitant mesos de març a juliol. 

Delimitació del sòl afectat per les obres d’urbanització amb tanca perimetral. 

Decapatge dels horitzons orgànics superficials per a espais lliures, enjardinaments o agrícola. 

Delimitació d’una àrea d’abassegament del sòl extret en el decapatge. 

Delimitació de la zona d’aparcament de maquinària i protecció del sòl amb làmina plàstica o 
lona. 

Delimitació d’una àrea d’abassegament de materials. 

Limitació a 20 km/h de la velocitat de la maquinària pesant i vehicles en general. 

Gestió correcta de les runes i inerts. 

Contenidors selectius per a residus d’obra i, si s’escau, coberts en tela o malla per a evitar dispersió. 

Adequació del creuament del carrer de Eres amb el carrer carretera de Balaguer a Alfarràs amb 
senyalització vertical i marques viàries sobre el paviment 

 

FASE D’EXPLOTACIÓ 

Zona 30: limitació a 30 km/h de la velocitat en els desplaçaments interns. 

Reserva d’un espai interior a les parcel·les per als aparcaments de bicicletes. 

Encesa nocturna de lluminàries mitjançant rellotges astronòmics i reducció a partir de les 23,00. 

Nivells màxims d’il·luminació a la nit de 5 lux en els límits del sector. 

Làmpades exteriors de sodi i baixa o alta pressió (SBP/ SAP). 

Fanals de 5 m màx. alçada. 

Tancament pla de les lluminàries i flux que no depassi el pla horitzontal o <1%. 

Plantació d’arbres amb goteig al vial del carrer de les Eres amb arbres autòctons, proposant 

expressament la plantació d’espècies a vorera com: tamarius (Tamarix gallica), til·lers (Tilia 

cordata), lledoner (Celtis autralis), entre altres opcions. 

Instal·lació de WC de doble descàrrega i difusors de baix consum a rentamans i dutxes. 

Construcció de dipòsits per a reg i neteja de vials amb recollida d’aigües pluvials. 

Ús de materials constructius de tonalitats no estridents i coloracions adaptades amb l’entorn. 

Ús de saulons i paviments tous als vials interns per afavorir la permeabilitat i reduir aigües 
d’escorrentia 
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Manteniment de sòls permeables a les zones verdes i als equipaments que no es desenvolupen. 

Previsió d’espais per a la ubicació de les àrees d’aportació, contenidors i espais de recollida 
selectiva. 

Instal·lació de papereres i contenidors selectius en nombre suficient 
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7. Programa de vigilància ambiental 

El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) consisteix en el seguiment de la situació del 
medi i les fases del projecte per a comprovar que les mesures correctores, preventives i 

compensatòries proposades són les adequades per minimitzar els impactes ambientals 
significatius i s’apliquen correctament o bé, les cal modificar. L’objectiu del PVA és definir 
els elements o factors a controlar, la periodicitat i els indicadors i les mesures a prendre en 
cas de desviació. L’empresa adjudicatària de les obres d’urbanització ha de designar un 
Responsable Ambiental que executi el seguiment i control ambiental durant les obres de 
forma coordinada amb la Direcció d’Obra. En la fase d’explotació, les empreses han de 
designar un responsable de medi ambient (RAM) que farà el seguiment global de les 
mesures. 

Emissions de soroll 

- Seguiment: sonometries mitjançant sonòmetre adequadament calibrat. Comprovar 

que els vehicles han superat les inspeccions tècniques obligatòries. 

- Indicador: valors guia d’emissió i immissió fixats a la normativa vigent (dB). 

- Mesures en cas de no conformitat: inspecció tècnica dels aparells, vehicles o 
maquinària, limitar el número de màquines en funcionament. 

- Calendari: fase d’execució i explotació. 

Emissions atmosfèriques 

- Seguiment: comprovar els justificants de les inspeccions tècniques obligatòries que 
han superat els vehicles. Pel que fa als autogeneradors i maquinària dels processos, 

els instal·ladors han de garantir el correcte funcionament i operacions de 
manteniment. 

- Indicador: concentracions admeses al focus per la normativa vigent. 

- Mesures en cas de no conformitat: requerir als instal·ladors la solució de les 

deficiències. 

- Calendari: fase d’execució i vida útil de les empreses. 

Consum d’aigua 

- Seguiment: en la tramitació de la llicència o autorització ambiental, l’òrgan 
ambiental (OGAU) comprovarà si s’han implantat les MTD i mesures que indica la 
normativa i els plecs. Històric de factures de consum d’aigua (m3). 

- Indicador: augments de consum que raonablement es considerin excessius, no 
atribuïbles a aigües de procés. 

- Mesures en cas de no conformitat: condicionar la llicència a l’adopció de les MTD. 

- Calendari: vida útil de les empreses. 

Aigües residuals 

- Seguiment: el tècnic municipal comprovarà la qualitat de l’efluent a la sortida 
(especialment DQO, SS, N i P). 

- Indicador: taula III del RDPH i paràmetres establers en la resolució d’autorització 
d’abocaments. 



Informe Ambiental pel Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri  

LA LLENA ambiental  76/81 

- Mesures en cas de no conformitat: En cas que l’efluent arribi amb una càrrega 
contaminant superior a la permesa per l’abocament de substàncies que han de ser 
tractades prèviament o no poden ser abocades al sistema general, inspecció ocular i 

requeriment d’analítiques de l’efluent a les empreses generadores. 

- Calendari: fase d’explotació. 

Alteracions geomorfològiques 

- Seguiment: el Responsable Ambiental, garantirà que les superfícies ocupades són les 

predeterminades i que les operacions d’explanació i abassegament de materials i 
terra vegetal es realitzen d’acord amb el Plec de Condicions Tècniques. També ha 
de garantir que el trànsit i aparcament de vehicles es realitzi en les zones previstes. 

- Indicador: correspondència de la zona d’afectació amb el perímetre del projecte 
constructiu. 

- Mesures en cas de no conformitat: restituir la zona alterada si és fora de l’àmbit. 

- Calendari: fase de moviment de terres. 

Vessaments de líquids, olis i altres residus 

- Seguiment: observança del Pla de Gestió de Residus d’Obra (annex del Projecte 
d’Urbanització) amb inspeccions visuals periòdiques per part del Responsable 

Ambiental, durant la fase d’obres. Cal garantir la recollida selectiva de residus i vetllar 
perquè el vent no dispersi papers, plàstics i altres. Durant les obres, les operacions de 

neteja de maquinària in situ, si n’hi hagués, es realitzaran en un únic punt, 
concretament, on té lloc l’elaboració de formigó i morter. Comprovar les inspeccions 
tècniques dels vehicles i maquinària. 

- Indicador: correcte aspecte visual de l’àmbit de treball.  

- Mesures en cas de no conformitat: neteja i recollida immediata de materials i residus i 
lliurament o dipòsit a gestors autoritzats. 

- Calendari: fase d’execució. 

Afectació de la vegetació 

- Seguiment: comprovació ocular in situ que l’afecció a la vegetació es circumscriu a 
l’àmbit, inclòs el camí d’accés i que les velocitats d’accés són adequades. 

- Indicador: excessiva presència de pols en parcel·les agrícoles veïnes. 

- Mesures en cas de no conformitat: si l’afectació és molt rellevant, recs periòdics sobre 
l’àmbit i sobre el conreu afectat i pre-instal·lació de la pantalla arbrada a la cara N. 

- Calendari: fase d’execució. 

Afectació paisatgística 

- Seguiment: el Responsable Ambiental vetllarà perquè en les obres d’urbanització 
s’implantin efectivament les mesures correctores d’integració paisatgística previstes al 
projecte constructiu, especialment quant a lluminàries i fanals, pantalles arbrades i 

coloració de façanes. 

- Indicador: visió del sector a una distància de 1,5 km des de la cara N, S i NE. 

Presència de deixalles a 50 m de l’àmbit. 
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- Mesures en cas de no conformitat: densificació de la pantalla arbrada i si s’escau, 
reposició de marres. 

- Calendari: fase d’execució i vida útil de les empreses. 

Gestió de residus 

- Seguiment: adequacions per evitar la dispersió de residus en fase d’execució. En la 
tramitació de la llicència o autorització ambiental, l’òrgan ambiental comprovarà 
que la gestió dels residus és adequada. 

- Indicador: Declaració de Residus (dades de l’Agència de Residus) i fitxes de 
seguiment, acceptació i albarans privats. Inspecció ocular de l’àrea de contenidors 
de les empreses i contenidors exteriors de parcel·la. 

- Mesures en cas de no conformitat: requeriment a les empreses per a la implantació 

efectiva de les mesures. 

- Calendari: fase d’execució i vida útil de les empreses. 
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8. Síntesi i avaluació global 

Els terrenys on es planteja el desenvolupament del Pla de Millora Urbana 2 d’Algerri (la 
Noguera) es troben en una zona que ja es troba planificada i reservada per part del 

planejament general (Normes de planejament urbanístic dels municipis de Ponent) com 
a sòl urbà industrial no consolidat.  

El conjunt de l’àmbit té una extensió de 8.734 m2, situant-se en límit amb el sòl no 
urbanitzable per la banda oest del nucli d’Algerri.  

L’ordenació del sector  es realitza a través de la definició d’un pla de millora urbanístic 
per a tot el sector. Les motivacions que justifiquen la necessitat de desenvolupar el 

present pla són les següents: 

- Millorar la vialitat i els accessos a través del carrer del camí de les Eres des del 

creuament amb la carretera C26, així com les infraestructures d’aquesta zona del 
nucli amb caràcter industrial 

- Endreçar l’ordenació actual fent-la compatible amb les edificacions veïnes, per tal 
de garantir el desenvolupament adequat de les activitats actualment implantades.  

Cal assenyalar respecte l’àmbit que la morfologia del terreny és de poc pendent, amb 
inclinació natural en sentit sudoest, tot i que les parcel·les es troben ja aplanades.  

Els usos del sòl actuals es corresponen principalment a l’activitat existent i que es pretén 
adequar amb aquest pla. Concretament es tracta d’una activitat per a la fabricació 
d’estructures metàl·liques per a la construcció (armadures, etc.). Es troba implantada i en 
funcionament des de ja fa més de 10 anys en una nau existent que ocupa a 19 

treballadors directes i molts altres indirectes. 

L’entorn immediat de sòl no urbanitzable està dominat per conreus de cereals de secà, 

magatzems agrícoles, granges, un tossal amb erms, alguna activitats industrials i 
preexistències de xarxes elèctriques.   

El sector no acull cap hàbitat o tàxon protegit, rar o d’un especial valor naturalístic. 
D’altra banda, la funció de connectivitat ecològica d’aquest espai és baixa. No es troba 
inclòs en cap figura de protecció, gestió o espai natural. Tanmateix, al nord de l’àmbit i a 
relativa poca distància es troba l’espai de Natura 2000 “Secans de la Noguera” que 
abasta gairebé tota la part nord del terme protegint-ne un 53%. 

A nivell paisatgístic, per una banda l’àmbit pot encaixar l’emplaçament del creixement 

industrial amb un impacte visual relativament baix, i per tant assumible, en constituir una 
continuïtat del nucli urbà, i especialment en aquesta zona al sud de la carreta C26 al seu 

pas per Algerri i amb accés directe a través del carrer camí de les Eres. D’altra banda, 
l’efecte sobre el paisatge es reduït en situar-se en una àrea planera, sense considerar-se 

un punt panoràmic i que no altera significativament la línia de visió o fons escènic. Fins i 
tot, des del punt de vista del paisatge urbà, el desenvolupament del sector és una 

oportunitat per resoldre més adequadament aquesta façana del nucli, a través d’un 
arranjament de vial del carrer de les Eres, la plantació arbòria de vorera i la millora de la 

tanca de delimitació de l’activitat. 

En conclusió, el desenvolupament d’aquest sector per a usos industrials mitjançant el Pla 
de Millora Urbana, el projecte d’urbanització i l’explotació futura de l’àmbit industrial 
produiran en el medi un conjunt d’impactes que poden valorar-se globalment com a 
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moderats que poden esdevenir compatibles amb el benentès que s’apliquin les mesures 
preventives, correctores i compensatòries d’aquest Informe.  

Algerri, juliol de 2017 

                                  

Toni Costa Pedrós             Montse Carbonell i Turull 
Llicenciat en Ciències Ambientals        Llicenciada en Geografia 

LA LLENA ambiental, scp (C.A 0296)       LA LLENA ambiental, scp 
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