
AJUNTAMENT D’AGRAMUNT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
                                                                              MARÇ 2023 
                                                              DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ PROVISIONAL 

P l a   
O r d e n a c i ó   
U r b a n í s t i c a  
M u n i c i p a l  

Agramunt 
               L’Urgell 

 
 
 

Estudi Ambiental Estratègic 
 

 

Motivo: Document aprovat 
provisionalment per 
l'Ajuntament Ple en data 20 
de març de 2023 - LA 
SECRETÀRIA - SARA 
MIÑARRO I GÓMEZ 
Fecha: 2023.03.21 09:57:44 
+01'00'



 

 

  

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA 

D9ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

D9AGRAMUNT (URGELL)  

PROMOU: AJUNTAMENT D9AGRAMUNT 

ARQUITECTURA: MONTSERRAT GINÉ 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC: LA LLENA 

A  G  O  S  T   2 0 2 2 

 



 

Pàgina 3 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

 

ÍNDEX 

1. PRESENTACIÓ 6 
1.1. Introducció 6 

1.2. Antecedents 6 

1.3. Objectius del POUM d9Agramunt 7 

1.4. Justificació i marc legal 8 

1.5. Objectius i abast de l9Estudi Ambiental Estratègic 10 

1.6. Objectius ambientals generals 11 

1.7. Determinacions del planejament territorial: Pla Territorial Parcial de Ponent 12 

1.8. Relació amb altres plans, programes i projectes 16 

2. DETERMINACIÓ DE REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 22 
2.1. Medi físic 22 

2.1.1. Situació i característiques generals 22 

2.1.2. Característiques climàtiques 24 

2.1.3. Geomorfologia 25 

2.1.4. Geologia i sòls 28 

2.1.5. Atmosfera: qualitat de l9aire, qualitat acústica i lumínica 33 

2.1.6. Hidrologia 37 

2.1.7. Hidrogeologia 41 

2.2. Medi biòtic 46 

2.2.1. Context biogeogràfic i vegetació potencial 46 

2.2.2. Vegetació actual 46 

2.2.3. Hàbitats d9interès comunitari i d9altres elements d9interès 47 

2.2.4. Fauna 50 

2.2.5. Espais naturals i figures de protecció i/o gestió 52 

2.2.6. Connectivitat ecològica 57 

2.2.7. Paisatge 59 

2.2.8. Valor agrícola i capacitat agrològica dels sòls 64 

2.3. Medi humà 67 

2.3.1. Població 67 

2.3.2. Usos del sòl 69 

2.3.3. Economia 75 

2.3.4. Xarxa viària i de transport 76 

2.3.5. Xarxa viària rural i senders 77 

2.3.6. Xarxes de serveis i infraestructures 78 

2.3.7. Patrimoni històric i cultural 80 

2.4. Riscos 81 

2.4.1. Pla Bàsic d9Emergència Municipal 81 

2.4.2. Risc d9inundació 82 

2.4.3. Risc d9incendi forestal 84 

2.4.4. Risc de nevades 85 

2.4.5. Risc de vent 86 

2.4.6. Risc sísmic 86 

2.4.7. Altres riscos 86 

3. SENSIBILITAT AMBIENTAL I EFECTES POTENCIALS 90 
3.1. Sensibilitat ambiental 90 

3.2. Efectes ambientals potencials 92 



 

Pàgina 4 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

4. OBJECTIUS, CRITERIS I INDICADORS AMBIENTALS PER AL PLA 95 

5. ANÀLISI D9ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA 98 
5.1. Introducció 98 

5.2. Estudi d9alternatives 98 

5.2.1. Alternativa zero 98 

5.2.2. Alternativa 1 101 

5.2.3. Alternativa 2 104 

5.4. Factors infraestructurals limitants del creixement 112 

5.5. Incidència del pla sobre les emissions GEH 115 

6. IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ D9IMPACTES 119 
6.1. Identificació d9aspectes susceptibles de produir impactes 119 

6.2. Identificació d9impactes ambientals derivats dels aspectes 120 

6.3. Identificació d9impactes significatius 122 

6.4. Caracterització dels impactes significatius 124 

6.5. Descripció dels impactes significatius 126 

6.5.1. Atmosfera i canvi climàtic 126 

6.5.2. Aigües 126 

6.5.3. Sòls i usos 128 

6.5.4. Vegetació 129 

6.5.5. Fauna 129 

6.5.6. Paisatge 129 

6.5.7. Socioeconomia 130 

7. MESURES CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 136 
7.1. Atmosfera 136 

7.2. Geomorfologia del relleu i sòls 137 

7.3. Cicle de l9aigua 138 

7.4. Vegetació 138 

7.5. Fauna 140 

7.6. Paisatge 140 

7.7. Gestió de residus 141 

8. ADEQUACIÓ DE L9EAE ALS INFORMES DE LA OTAAA I RESTA D9ORGANISMES 144 
8.1. Adequació al Document de Referència (DR) 144 

8.2. Adequació a l9informe d9aprovació inicial de planejament de l9any 2014 150 

8.3. Adequació als informes dels organismes - 2a aprovació inicial 151 

9. AVALUACIÓ GLOBAL I SÍNTESI 159 

A N N E X O S 163 

P L À N O L S 183 

 

01. Encaix territorial 
02. Emplaçament 
03. Ortofotomapa 
04. Model d9Elevacions del Terreny 
05. Pendents 
06. Geologia 
07. A. Hidrologia i inundabilitat (TM) 

B. Hidrologia i inundabilitat (nuclis) 
C. Inundabilitat de detall 

08. Hàbitats d9interès comunitari 
09. Cobertes i usos del sòl 



 

Pàgina 5 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

10. A. Figures de protecció i/o gestió (TM) 
B. Figures de protecció i/o gestió (nuclis) 

11. A. Planejament vigent (TM) 
B. Planejament vigent (nuclis) 

12. Elements del Catàleg de Béns 
13. A. Sensibilitat ambiental (TM) 

B. Sensibilitat ambiental (nuclis) 
14. A. Proposta d9ordenació (TM) 

B. Proposta d9ordenació (nuclis) 
  



 

Pàgina 6 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

1. PRESENTACIÓ 

1.1. Introducció 

Es realitza aquest Estudi Ambiental Estratègic (en endavant, EAE), per avaluar les afeccions 

sobre el medi que potencialment poden derivar-se de l'aprovació i desplegament del Pla 

d9Ordenació Urbanística Municipal (en endavant, POUM) d9Agramunt, prevenir els impactes 

dels creixements previstos i definir i analitzar l9estratègia envers el desenvolupament urbanístic 
sostenible del municipi en l9àmbit del seu terme.  

Aquest EAE correspon a una versió refosa del document presentat el 2021 en el que 

s9incorporen els canvis relatius a la fase d9aprovació provisional en base als informes emesos per 

part dels diferents organismes i administracions que s9han pronunciat. 

El POUM es redacta i coordina a través del despatx de l9arquitecta Montserrat Giné Macià. 

Aquest EAE és part de la documentació necessària per a completar la tramitació del POUM, 

atenent al mandat de l9art. 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei de la 
Llei d9urbanisme (en endavant, RLUC) i l9art. 9 de la Llei 9/2006, de 28 d9abril, d9avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. D9altra banda, cal tenir en 
compte la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d9avaluació ambiental que estableix les bases que 
han de regir l9avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes 

significatius sobre el medi ambient. No obstant això, segons la disposició addicional vuitena de 

la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat administrativa de 

l9Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d9impuls de l9activitat 
econòmica, mentre no es duu a terme l9adaptació de la normativa catalana a la normativa 

bàsica estatal d9avaluació ambiental, és la Llei 6/2009 del 28 d9abril, d9avaluació ambiental de 
plans i programes, la que esdevé el marc legal d9avaluació ambiental, sempre i quan no es 
contradigui amb les prescripcions de dita normativa estatal.  

Aquest EAE també és part de la documentació necessària per a completar la tramitació del 

POUM atenent al mandat de l9apartat 6 a) de la Llei 16/2015: els Plans d9Ordenació Urbanística 
Municipal són objecte d9avaluació ambiental estratègica ordinària (en endavant, AAEO). 

Atenent al marc normatiu anteriorment detallat, el segon tràmit del procediment d9AAEO és la 
presentació davant de l9òrgan substantiu, de la documentació urbanística exigida per la 
legislació sectorial per a l9aprovació inicial i l9Estudi Ambiental Estratègic. 

En resum, la redacció d9aquest informe respon fonamentalment a l9esperit de la llei 
d9Urbanisme i de la legislació ambiental, que preveuen el requeriment que l9exercici de les 
competències urbanístiques ha de garantir l9objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

1.2. Antecedents 

Actualment la figura urbanística vigent a Agramunt són les Normes Subsidiàries de Planejament, 

que daten de l9any 1983. 

En aquest sentit, per acord de ple de l9ajuntament del 27 de maig de 2004 es procedí a iniciar la 

tramitació del planejament amb l9aprovació del programa de participació del POUM. En efecte, 
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s9atenia així el mandat de la Llei d9urbanisme, la necessitat també abonada per la irrupció 

d9aspectes i circumstàncies territorials que exigeixen una major concreció del marc urbanístic 
local i les transformacions socioeconòmiques i territorials experimentades per la població. 

El 25 de maig de 2006 es va aprovar l9avanç del POUM d9Agramunt que incloïa l9informe 
Ambiental Preliminar, que es va lliurar el 25 de setembre de 2007 a l9Oficina Territorial 
d9Avaluació Ambiental (OTTA) per tal de redactar el document de referència corresponent. 

El 19 d9octubre de 2007 l9OTTA va emetre el document de referència (Exp U06/312) on es 

determina l9abast de l9informe de sostenibilitat ambiental.  

El Pla d9Ordenació Municipal del municipi d9Agramunt va estar redactat inicialment per l9equip 

format per Pasqual Mas i Boldú i Valeri Mas i Boldú, i va ser aprovat inicialment el 31 de juliol de 

2014, exposat al públic i sol·licitats el pertinents informes dels organismes corresponents. 

L9Oficina Territorial d9Acció i Avaluació del Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre el 

8 de novembre de 2014 informe favorable del document del POUM aprovat inicialment, 

condicionat al compliment de diversos requeriments (U14/093 - OTAALL20140100). 

El 2021 es redacta una nova proposa d9ordenació per a 2a aprovació inicial del POUM 
d9Agramunt que es objecte d9avaluació ambiental a través de la versió anterior de l9Estudi 

Ambiental Estratègic. Per acord de l9ajuntament, en el Ple de data 6 d9agost de 2021 es va 
aprovar inicialment el POUM d9Agramunt. 

1.3. Objectius del POUM d9Agramunt 

Els objectius del Pla d9ordenació urbanística municipal són els següents: 

1. Adaptar el contingut i les determinacions del planejament urbanístic municipal vigent a la 

nova legislació urbanística, la Llei d9Urbanisme 1/2010 i el Reglament de la Llei d9Urbanisme 

305/2006, mitjançant la redacció del nou Pla d9ordenació urbanística municipal, que és 

l9instrument d9ordenació urbanística integral del territori del terme municipal. 

2. Donar compliment a les directrius del Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) en 

quant a les previsions de creixement, al tractament dels espais oberts i a les previsions del 

sistema d9infraestructures. 

3. Conservar el model territorial i la seva estructura territorial, adaptant-la a les noves 

necessitats. Protecció dels valors naturals i paisatgístics del medi natural, específicament dels 

espais d9interès natural, protecció dels conreus agrícoles, dels espais forestals, i protecció del 
patrimoni. 

" Millora de les infraestructures de comunicació i de les xarxes de serveis als nuclis 

urbans i al conjunt del territori municipal. 

" Manteniment del model històric dels assentaments urbans del municipi, buscant les 

millors alternatives que facin compatibles les necessitats de creixement urbà i el 

respecte a les característiques més singulars de l9entorn rural, millorant la relació entre 
els nuclis urbans i el territori que els envolta. 

" Emmarcar l9extensió del nucli urbà d9Agramunt considerant el flux preferent, 

minimitzant tots els creixements en zona inundable, especialment al oest, el terme 
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municipal de Puigverd a l9est, la variant de la carretera de Cervera al sud i la variant de 
la C-14 a l9oest. 

4. Definir el desenvolupament urbanístic del nucli urbà d9Agramunt pels propers 25 anys 

Avançar l9estructura urbana i la imatge de la futura ciutat que pot incrementar el seu tamany 

com en els darrers anys. 

" Preveure la xarxa viària principal dels nous sectors de creixement, que ha d9assegurar la 
funcionalitat del conjunt de la ciutat. 

" Configurar una estructura d9espais lliures que permeti relacionar l9espai urbà i l9espai 
rural, aprofitant tots els elements singulars del territori, com el riu Sió, el canal d9Urgell i 
els tossals, que acabi configurant una estructura urbana que revaloritzi el territori i la 

ciutat. 

" Aquesta estructura s9ha de construir amb elements lineals, enllaçant les diverses parts 
de la ciutat i facilitant la mobilitat de vianants i ciclistes. 

" Completar l9estructura urbana d9Agramunt amb la localització estratègica dels grans 
equipaments, ben situats respecte a la xarxa viària i sobretot en relació a l9estructura 
d9espais lliures. 

" Conservació del patrimoni urbanístic i arquitectònic d9aquest nucli urbà i els dels pobles 
agregats, mitjançant una nova normativa urbanística que prioritza la conservació de 

l9edificació existent, tan de la volumetria dels edificis com dels elements constructius 
característics d9aquests nuclis. 

" Completar la protecció del patrimoni arquitectònic del municipi mitjançant el Catàleg 

de béns. 

" Dotar d9habitatge de protecció pública els nous creixements residencials. 

1.4. Justificació i marc legal 

En base als principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de 

tractats, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en l9art. 3 i 9 de la LUC, on es 

defineixen els principis generals de l9actuació urbanística, s9estableix que l9exercici de les 
competències urbanístiques ha de garantir l9objectiu del desenvolupament urbanístic 

sostenible.  

Aquest EAE es realitza d9acord al conjunt de normativa amb incidència ambiental1, en base a 

l9observança de la LUC i del Reglament que la desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
Concretament, d9acord amb la Llei 6/2009, del 28 d9abril, d9avaluació ambiental de plans i 
programes, en l9art. 6.2. apartat b, estableix que s9hauran de sotmetre a avaluació ambiental: 

  

 

1 http://territori.gencat.cat/ca/inici/. Veure secció <normativa=. 

http://territori.gencat.cat/ca/inici/


 

Pàgina 9 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

Article 6 

Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental amb determinats requisits 

(...) 

2. S'entén que tenen efectes significatius sobre el medi ambient els plans i els programes que 
estableixen el marc per a l'autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, en 
els supòsits següents: 

a) Els instruments de planejament territorial. 

b) Els instruments de planejament urbanístic. 

D9altra banda, també es pren en consideració la Llei 21/2013, de desembre de 2013, d9avaluació 
ambiental. Aquesta normativa estatal estableix una diferència entre l9AAEO i l9avaluació 
ambiental simplificada. Concretament, el procediment d9AAEO s9aplica en els supòsits establerts 
a l9art. 6.1 de la Llei 21/2013.  

1. Són objecte d9una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i programes, així com les 
seves modificacions, que adopti o aprovi una Administració pública i l9elaboració i aprovació dels 
quals l9exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de Ministres o del 

Consell de Govern d9una comunitat autònoma, quan: 

a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a 

avaluació de l9impacte ambiental i es refereixin a l9agricultura, ramaderia, silvicultura, 
aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de 

recursos hídrics, ocupació del domini públic maritimoterrestre, utilització del medi marí, 

telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l9ús del sòl; o bé, 

b) Requereixin una avaluació pel fet d9afectar espais Xarxa Natura 2000 en els termes que 
preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

c) Els compresos a l9apartat 2 quan ho decideixi cas per cas l9òrgan ambiental en l9informe 
ambiental estratègic d9acord amb els criteris de l9annex V. 

d) Els plans i programes inclosos a l9apartat 2, quan així ho determini l9òrgan ambiental, a 
sol·licitud del promotor. 

Altrament, el present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) recull els continguts esmentats a l9art. 
18.1 de la Llei 21/2013, utilitzats per elaborar el DIE, concretament: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L9abast i contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, tècniques i 

ambientalment viables.  

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals agafant en consideració el canvi climàtic.  

e) Les incidències previsible sobre els plans sectorials i territorials concurrents.  

I en base a l9art. 20. (<Estudi ambiental estratègic=) hi afegeix: 

1. Tenint en compte el document d'abast, el promotor elaborarà el estudi ambiental estratègic, en el 

qual s'identificaran, es descriuran i avaluaran els possibles efectes significatius en el medi ambient de 

l'aplicació del pla o programa, així com unes tècniques i tècniques alternatives ambientalment viables, 

que tinguin en compte els objectius i l'àmbit d'aplicació geogràfica del pla o programa. 
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2. L'estudi ambiental estratègic es considerarà part integrant del pla o programa i contindrà, com a 

mínim, la informació continguda a l'annex IV, així com aquella que es consideri raonablement 

necessària per assegurar la seva qualitat (...) 

1.5. Objectius i abast de l9Estudi Ambiental Estratègic  

Primerament es va elaborar el DIE (en aquest cas fou l9informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar -ISAP-), l9objectiu del qual, en base a la normativa que regula aquesta figura i al marc 
legal urbanístic que el fa preceptiu en aquest cas, era el de determinar l9objecte i abast del 
posterior l9Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que ha de formar part de la documentació 
necessària per a l9aprovació inicial del POUM. El DIE havia de determinar aquelles 
característiques de major rellevància dins el municipi per tal que l9òrgan ambiental competent 
emeti el Document d9Abast que determina més exactament l9abast de l9Estudi Ambiental 
Estratègic i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables.  

Aleshores, l9EAE ha de caracteritzar amb major profunditat els aspectes i elements clau del 

municipi i la modificació, i alhora, haurà d9avaluar els impactes potencials resultants del 
desplegament del POUM. Aquesta major profunditat implicar una ampliació de continguts 

respecte e DIE tal com s9indica en l9annex IV de la ja citada Llei 21/2013: 

La informació que ha de contenir l9estudi ambiental estratègic que preveu l9article 20 ha de ser, com a 
mínim, la següent: 

1.Un esbós del contingut, els objectius principals del pla o programa i les relacions amb altres plans i 

programes pertinents; 

2.Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas de 

no-aplicació del pla o programa; 

3.Les característiques mediambientals de les zones que puguin estar afectades de manera 

significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del 

pla o programa; 

4.Qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant per al pla o programa, incloent-hi en 

particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d9especial importància mediambiental, com 
les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies 

protegides i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000; 

5.Els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional 

que tinguin relació amb el pla o programa i la manera com aquests objectius i qualsevol aspecte 

mediambiental s9han tingut en compte durant la seva elaboració; 

6.Els probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la 

població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l9aigua, l9aire, els factors climàtics, la incidència 
en el canvi climàtic, en particular una avaluació adequada del rastre de carboni associada al pla o 

programa, els béns materials, el patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests factors. 

Aquests efectes han de comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg 

termini, permanents i temporals, positius i negatius; 

7.Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, compensar qualsevol 

efecte negatiu important en el medi ambient de l9aplicació del pla o programa, incloent-hi aquelles 

per mitigar-ne la incidència sobre el canvi climàtic i permetre9n l9adaptació a aquest; 
8.Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes i una descripció de la manera com 

es va fer l9avaluació, incloses les dificultats, com ara deficiències tècniques o falta de coneixements i 

experiència que es puguin haver trobat a l9hora de recollir la informació requerida; 
9.Un programa de vigilància ambiental en el qual es descriguin les mesures previstes per al 

seguiment; 
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10.Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs precedent. 

1.6. Objectius ambientals generals  

En base als premisses de sostenibilitat generalment acceptades i reconegudes en multitud de 

tractats, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en l9art. 3 i 9 LUC, on es 
defineixen els principis generals de l9actuació urbanística, s9estableix que l9exercici de les 
competències urbanístiques ha de garantir l9objectiu del desenvolupament urbanístic 

sostenible. 

Taula 1. Principis generals de l9actuació urbanística. 

Normativa Urbanística 

Text refós de la LUC Art. 3 (desenvolupament urbanístic sostenible) 

Decret 305/2006 Reglament LUC Art. 3 (desenvolupament urbanístic sostenible) 

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

l9ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sol, 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. D9acord amb aquestes 
premisses, els objectius ambientals de caràcter general són: 

A. Minimitzar el consum del sol i racionalitzar-ne l9ús, d9acord amb un model urbanístic 
globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents 

Els models urbans expansius, dispersos o difusos impliquen un consum elevat de recursos, una 

major ocupació de sols rurals i hàbitats naturals, un malbaratament energètic i, en 

conseqüència, uns nivells més alts de contaminació. 

B. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l9aigua i racionalitzar l9ús d9aquest 
recurs en el marc d9un model urbanístic globalment eficient 

Fomentar un model que comporti un menor consum i un estalvi d9aigua protegint els espais de 
recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació hidrològica i la planificació d9usos. 

C. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l9aire i el canvi climàtic i, en 
general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants 

La mobilitat és un dels actuals reptes dels plantejaments sostenibilistes a Europa. El transport 

motoritzat és la principal font de l9efecte hivernacle i un gran consumidor d9energies fòssils. Cal 
una planificació integrada dels usos i el transport que minimitzi la mobilitat obligada. Això 

condueix a models urbans compactes, densos, policèntrics i amb mixtura d9usos, on és possible 
prioritzar el transport públic i els itineraris per a vianants. 

D. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica 

La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica, lumínica, 

electromagnètica, de sols, etc.) ha de ser un dels objectius de l9ordenació 

E. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, facilitar la 

disponibilitat d9instal·lacions adequades per al seu tractament. Minimitzar l9impacte de la 

construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general 



 

Pàgina 12 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

Cal preveure en els edificis i en els espais urbans, espais adequats per a les operacions de 

recollida i transport i instal·lacions per a la recollida selectiva, ... 

És important introduir criteris bioclimàtics en la edificació pública i privada i l9ús de materials 
amb l9aplicació de solucions constructives eficients, la introducció d9energies renovables, la 
prevenció de residus, etc. En definitiva, es tracta d9allargar el cicle de vida dels materials i de 

l9edificació. 

F. Considerar la biodiversitat urbana i periurbana en l9ordenació i conservar els elements 
d9interès natural 

Mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència la connectivitat dels espais 

lliures, evitar la formació de barreres i prevenir els processos de fragmentació de teixits i 

paisatges rurals. 

Garantir la conservació en xarxes d9espais d9interès natural, de mostres suficients i 
ecològicament viables d9ecosistemes, hàbitats i espècies i els àmbits de connexió per a la 

dispersió d9espècies i altres elements del patrimoni natural d9interès geològic, paisatgístic, ... així 
com el patrimoni cultural civil i religiós. També és important introduir el concepte de 

biodiversitat en la planificació i el tractament dels espais lliures urbans. 

G. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat 

Fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents en el territori i 

protegir les unitats més excepcionals i que donen identitat al municipi. 

1.7. Determinacions del planejament territorial: Pla Territorial Parcial de Ponent 

El Pla Territorial General de Catalunya va establir l9any 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 l9Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit funcional 
diferenciat. Com a resultat d9aquesta modificació, en l9actualitat els àmbits de referència per a 
la formulació dels plans territorials parcials són set, entre els que s9inclou l9àmbit de Ponent al 
qual pertany Agramunt. 

El Pla Territorial Parcial de Ponent (en endavant PTPP), aprovat definitivament pel Conseller de 

Política Territorial i Obres Públiques el passat 24 de juliol de 2007, engloba les comarques del 

Segrià, la Noguera, les Garrigues, la Segarra, el Pla d9Urgell i la comarca del municipi pel qual es 

realitza aquest EAE, l9Urgell. Així doncs, pel municipi d9Agramunt estableix les següents 

estratègies i determinacions. 

 Sistema d9assentaments 

El Pla reconeix el paper que exerceix Agramunt de node central a la banda nord de la comarca, 

atorgant-li una àrea funcional i reconeixent-li el rol de polaritat subcomarcal. A partir d9aquí 
identifica el sistema Agramunt. Aquest abasta la part central de la Ribera de Sió, que inclou 14 

nuclis de població repartits en 4 municipis: Agramunt, Ossó de Sió, Preixens i Puigverd 

d9Agramunt. Per tant, d9acord amb aquesta polaritat, confereixen al nucli d9Agramunt una 

estratègia de creixement potenciat, podent arribar a doblar la seva dimensió actual.  
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Pel que fa als altres nuclis de població, a Mafet i Montclar se9ls hi reconeix una estratègia de 
creixement moderat, que els hi permet un creixement aproximat de fins al 30% com a màxim en 

relació al nucli urbà consolidat i semiconsolidat. En paral·lel, Almenara Alta, les Puelles i Donzell 

s9engloben en una estratègia de millora i compleció com a petits nuclis rurals que són. En 

aquest sentit, el pla d9ordenació urbanística haurà de centrar-se en el manteniment i millora de 

les trames urbanes existents. 

D9altra banda el PTP reconeix l9alta especialització industrial de l9àrea funcional d9Agramunt. 
Concretament, el Pla Assenyala que <cal remarcar, d9una banda, l9alta especialització industrial 

tant d9Agramunt com del conjunt del sistema, que doblaven o gairebé doblaven el pes que 
aquest sector representava al conjunt de l9àmbit de les Terres de Lleida l9any de referència, i, 
d9una altra banda, l9elevadíssima especialització agrària, encara, de la resta de municipis=. En 

base a aquesta especialització, el Pla preveu una àmplia reserva de sòl industrial/logístic per al 

municipi. 

 Sistema d9espais oberts 

El PTPP classifica diversos sectors del terme com a sòl de valor natural i de connexió. 

Concretament, estableix un règim especial de protecció per als següents espais: 

0 Plans de Sió (XN2000/PEIN). Mosaic de conreus de secà amb abundants marges i bosquines 

de carrasca que permeten la presència d9aus estèpiques i rapinyaires. Abasta un petit 

sector al sud del nucli, al límit de terme amb Puigverd d9Agramunt. 

0 Serra de Bellmunt (XN2000/PEIN). Formada per petits turons argil·lo-calcaris que acullen 

una mostra significativa del paisatge agrícola de secà de la Depressió de l9Ebre i la 

vegetació espontània del país del carrascar. Els poblaments faunístics van molt associats als 

biòtops agrícoles de secà. Es localitza en una àmplia franja vers la meitat sud del terme. 

0 Valls del Sió-Llobregós (XN2000/PEIN). Espai de notable singularitat geològica format per 

materials guixencs que afloren en el nucli erosionat de l9anticlinal de Sanaüja i Ponts. La 
vegetació pròpia d9aquests sòls guixencs són les timonedes gipsícoles continentals de ruac i 
trincola i d9heliantem esquamós. Es localitza vers el nord del terme. 

0 28. Altiplà de Bellmunt-Almenara. Altiplà cerealista amb bosquines de carrasca i repoblació 

de pi blanc. Espai estèpic de màxima importància per al sisó i l9esparver cendrós. També 
gaig blau, arpella, milà reial, àguila cuabarrada i falcó mostatxut. Hàbitat important per 

alguns invertebrats com el sargantaner petit i el llangardaix ocel·lat. 

0 32. Conca del Llobregós-Bosc del Siscar-Serra de Montclar. Conreus extensius de secà amb 

clapes de carrascar als turons. Abundància de marges amb carrasca. Abunda la perdiu roja, 

el conill, l9àguila cuabarrada, l9àguila daurada, l9àguila cridanera, l9àguila marcenca i el milà 
reial. Presència de llúdriga i gat fer. 

0 44. Vores de la Serra de Montclar-Bosc del Siscar. Mosaic de carrascar amb conreus de 

secà format per petits turons amb suaus ondulacions. Zona important per al conill, la 

perdiu roja, l9àguila cuabarrada i el milà reial. Abundància de rèptils com llangardaix ocel·lat 
i d9ocells forestals com el tallarol de garriga i el mosquiter pàl·lid. 
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0 45. Connexió riu Sió. Connector fluvial amb una conca molt ampla, ocupada per conreus de 

secà fins a entrar en la zona del canal d9Urgell on s9hi donen els conreus de regadiu. 
Presència ocasional de llúdriga. 

Altrament, a banda i banda del riu Sió, el sòl correspon a sòl de protecció territorial referent a 

zones potencialment sotmeses a risc natural o altres riscos 3en aquest cas d9inundabilitat- en 

els quals s9estableix la condició de manteniment de la classificació de sòl no urbanitzable. 

La major part de la resta del sòl no urbanitzable del terme s9engloba com a sòl de protecció 
preventiva. 

 Sistema d9infraestructures i mobilitat 

El PTPP preveu el condicionament del tram Agramunt-Tàrrega que donarà continuïtat a la 

futura autovia A-27 Tarragona-Montblanc, on s9inclou la compleció de la variant d9Agramunt 
entre les carreteres C-14 i L-303, que conjuntament amb altres trams i variants permetran 

millorar l9accessibilitat general a l9Alt Urgell i Andorra des d9àmbit diversos com el Camp de 
Tarragona o la regió metropolitana de Barcelona. 
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Figura 1. Pla territorial Parcial de Ponent a l9entorn d9Agramunt. 

 
Font: PTPP. 
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1.8. Relació amb altres plans, programes i projectes 

Actualment es tendeix a què l9ordenació del territori defineixi un marc de referència per 

l9actuació col·lectiva i en conseqüència, la planificació urbanística ha d9integrar la planificació 
territorial a tots nivells i el planejament sectorial amb incidència en el territori, sobretot en la 

planificació relativa al cicle de l9aigua, a la producció i distribució d9energia i tractament dels 
residus, sigui per a recollir les previsions de sòl necessàries al respecte o per esmenar, si 

s9escau, supòsits de desenvolupament que no s9ajustin al marc ambiental definit per aquests 

plans. Aquesta interrelació, fruit de la presa de consciència de la complexitat de la realitat 

social, econòmica i territorial, s9ha de tenir en compte a l9hora de definir un model territorial. En 
aquest sentit, la recerca és establir una fusió entre els diversos plans i programes que afecten 

un àmbit determinat. 

En resum, el planejament vigent ha d9harmonitzar-se amb els plans territorials i sectorials 

existents ja que el contingut i les determinacions d9aquests poden afectar en cada cas segons la 

naturalesa de la matèria a planificar. Els plans territorials i sectorials comprenen l9àmbit de tot 
Catalunya, però d9acord al caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen a un o 
alguns aspectes de la realitat territorial: carreteres, espais d9interès natural, equipaments 
comercials, ..., que són analitzats i projectats, en cada cas, de manera especialitzada pel 

departament de la Generalitat responsable. 

 Pla Territorial General de Catalunya, 1995. 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) planteja com a objectius principals el 

desenvolupament, l9equilibri del territori i la promoció de l9ordenació en el creixement amb 
l9aplicació del model territorial global per a cada un dels àmbits funcionals territorials (AFT), 

que defineix com a àmbits de planificació i d9aplicació dels plans territorials parcials (PTP), 
que desenvolupen i concreten la planificació integral d9una part del territori de Catalunya. El 
PTGC estableix que cal dissenyar i aplicar polítiques i mesures sòcioeconomiques concretes 

pels territoris de muntanya, derivades del reconeixement de la seva especificitat 

geomorfològica i territorial.  

 Pla Territorial Parcial de Ponent, 2007. 

Veure apartat 1.8 

 Text refós de les Normes subsidiàries de planejament d9Agramunt 

Van ser provades per la Comissió territorial d9urbanisme en la sessió de data 23 de gener de 

2002 i publicades al DOG núm. 4423, de data 11 de juliol de 2005. 

 Pla de gestió i Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels ENP de la Plana 

de Lleida (2010) 

Es tracta d9un pla que pretén promoure una visió global i estratègica del conjunt d9espais 
naturals protegits de la Plana de Lleida. El seu objectiu principal és conservar el paisatge, els 

hàbitats i les espècies estèpiques i de secà mitjançant la seva compatibilització amb els usos 

productius del sector agrari i ramader. Dos del espais que engloba el Pla afecten al municipi 

d9Agramunt (Plans de Sió i Bellmunt-Almenara). 

 Pla hidrològic de la conca de l9Ebre, 2014 i modificat 2016 
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Els plans hidrològics de conca tenen com a objectiu aconseguir el bon estat i l9adequada 
protecció del domini públic hidràulic i de les aigües, satisfer les demandes d9aigua, l9equilibri 
i harmonització del desenvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats 

del recurs, protegint la seva qualitat, economitzant la seva utilització i racionalitzant els seus 

usos en harmonia amb el medi ambient i el demés recursos naturals. 

El Pla Hidrològic de la conca de l9Ebre va ser aprovat en Consell de Ministres el 28 de febrer 
de 2014 i publicat al BOE nº 52 de l91 de març de 2014 i va ser modificat pel Real Decreto 
1/2016, de 8 de gener, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura 

y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Es tracta de la revisió del pla anterior o Plan 

Hidrológico de segon cicle (2015-2021) publicat al BOE nº 16 del 19 de gener de 2016, 

conforme el calendari establert per la pròpia Directiva. 

 Programa de Sanejament d9Aigües Residuals Urbanes de Catalunya, PSARU 2005.  
El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument 

de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat 

pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la 

definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per 

l'ús domèstic de l'aigua, que permetin l'assoliment dels objectius de qualitat de l'aigua.  

Té per objecte definir totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per 

l'ús domèstic de l'aigua, que permetin assolir els objectius de qualitat de l'aigua en el 

context del Pla de sanejament de Catalunya. 

En aquest sentit, el PSARU 2005 estableix en termes generals un doble escenari d'actuació: 

un primer escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a poblacions o 

nuclis de més de 2.000 habitants (2006-2008) i un segon escenari per a la programació dels 

sistemes de sanejament per a nuclis o poblacions de menys de 2.000 habitants (2009-2014), 

d'acord amb les directives europees 91/271/CEE i 2000/60/CE 

 Pla especial INUNCAT, 2006.  

Acord del Govern de 22 d9agost de 2006 es va aprovar el Pla especial d9emergències per 
inundacions de Catalunya i per Acord del Govern/14/2015, de 10 de febrer, s9aprova la 
revisió del Pla especial INUNCAT. L'objectiu del pla INUNCAT és fer front a les emergències 

per inundacions, dins de l9àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l9organització i 
els procediments d9actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres 
administracions públiques i de les entitats privades. El pla INUNCAT quantifica i localitza 

dins de tot el territori de Catalunya, els aspectes fonamentals per a l'anàlisi del risc, 

vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i desplegament 

de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als treballs 

d'actuació en cas d'emergència. Cal tenir una bona planificació per tal de poder fer front i 

poder minimitzar els possibles efectes i danys que es puguin produir, per inundacions, sobre 

les persones, els béns i el medi ambient, i que permeti restablir la normalitat per a la 

població en el menor temps possible.  

A Agramunt, aquest aspecte remet fonamentalment a la presència del riu Sió, el qual en la 

darrera dècada s9ha desbordat dos cops al seu pas per la població, l9any 2020 i l9any 2015. 
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L9any 2015 els fets van derivar en tragèdia amb la mort de quatre persones ancianes d9una 
residència. 

 Pla d9espais d9interès natural (1992, modificat per la llei 12/2006). 
És l'instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d'espais protegits 

de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla 

territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de Catalunya (1995). 

Els objectius fonamentals del PEIN són dos: establir un sistema d9espais naturals protegits 
representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya i 

donar una protecció bàsica a aquests espais. Ja s9ha esmentat que dins el terme d9Agramunt 
es localitzen tres espais inclosos en el PEIN. 

 Proposta catalana de Xarxa Natura 2000 (2006, revisada per acords de govern el 2009, 2013 

i 2014). 

Natura 2000 és una xarxa europea d9espais naturals que té com a objectiu fer compatible la 
protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que 

s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies 

i evitar-ne el seu deteriorament. Natura 2000 és la iniciativa política europea més important 

de conservació de la natura. D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal 

que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo 

mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra significativa dels hàbitats i les espècies 

que millor el representen. A Catalunya existeixen 117 espais que estan declarats com Zones 

Especials de Conservació (ZEC) i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA). Ja s9ha 
esmentat que dins el terme d9Agramunt es localitzen tres espais inclosos en la Xarxa Natura 
2000. 

 Directrius de gestió de la xarxa Natura 2000 

L'Acord de Govern 112/2006 que aprova la xarxa Natura 2000 a Catalunya inclou, en el seu 

annex 8, el document de Directrius per a la gestió dels espais de Natura 2000. Aquest 

document defineix les directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 que 

s'han agrupat en vuit tipologies de gestió. S'inclouen requeriments de gestió generals, 

específics per a cada tipus d'espai i específics per a alguns determinats elements 

significatius 

 Instrument de gestió de les Zones d9especial conservació declarades a la regió mediterrània. 
L9instrument de gestió que s9aprova juntament amb la declaració d9aquests espais com a 
ZEC, diagnostica l9estat de conservació d9aquests elements d9interès comunitari i proposa 
un seguit de mesures de gestió de possible aplicació en ells. L9aplicació de les mesures 
previstes en l9Instrument de gestió per part de tots ajudarà a conservar -i recuperar allà on 

s9escaigui- aquest patrimoni col·lectiu del qual tant ens beneficiem. 

L9instrument presenta una fitxa per a cada hàbitat i per a cada espècie d9interès comunitari i 
una fitxa per a cada espai. L9elaboració d9aquest document ha comportat anys de feina, al 
llarg dels quals s9han consultat desenes de documents bibliogràfics i més de 20 experts en 
diversos grups taxonòmics. Aquest procés s9ha determinat de manera separada pels 22 
espais que tenen més del 40% de la seva superfície a la regió alpina (AG176/2013), pels 7 

espais de la Plana de Lleida (AG166/2013) i per la resta dels 86 espais de la regió 

mediterrània. 
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 Pla d9infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026. 

El Departament ha elaborat el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) amb 

l'objectiu de definir de manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i 

logístiques necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit 

d'ampliar-lo amb la resta d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per 

tal de constituir un pla complert d'infraestructures de Catalunya. 

Aquest Pla continua la tradició interrompuda de la planificació d'infraestructures a 

Catalunya. Els dos primers plans d'infraestructures, el de la Mancomunitat de Catalunya 

(1922) i el Pla general d'obres públiques (1935), no arribaren a poder-se implementar per 

circumstàncies polítiques alienes als plans. 

El Pla de carreteres de 1985 (revisat el 1995) ha estat, així, el primer i l'únic pla 

d'infraestructures terrestres que arriba a esgotar el seu termini normalment. El PITC té 

caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 

política territorial, i de pla específic a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de 

juny, de la mobilitat. 

 Programa general de prevenció i de gestió de residus de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) 

A través de la normativa bàsica en matèria de residus: la Directiva 2008/981 (del Parlament 

Europeu i del Consell, de 19 de novembre, sobre els residus i per la que es desenvolupen 

determinades Directives), la Llei estatal 22/2011 (de 28 de juliol, de residuos y suelos 

contaminados) i el Decret legislatiu 1/20093 (de 21 de juliol, pel qual s9aprova el text refós 
de la Llei reguladora dels residus) d9àmbit català, es fixa quina és la jerarquia d9operacions 
que han de regir la gestió dels residus, així com els principals objectius associats a aquesta 

gestió, i la distribució de responsabilitats vers la mateixa, essent el productor del residu 

responsable de garantir la seva correcta gestió d9acord amb la jerarquia. 

El programa PRECAT20 fusiona en un sol document la gestió dels residus municipals, 

industrials i de la construcció. Des del punt de vista conceptual, el PRECAT20, d9una banda, 
pretén contribuir a superar l9actual divisió dels residus per origen, buscant una visió 
enfocada als materials que composen els residus; d9altra banda, avança cap a una 
perspectiva menys finalista de la gestió, donant un èmfasi important a la prevenció de 

residus en un sentit ampli i situant-la, juntament amb la gestió, com un dels factors clau per 

tal que l9economia catalana evolucioni cap a un model circular. Des del punt de vista 
econòmic, el PRECAT20 aborda reptes importants en un moment en què l9evolució de 
l9economia catalana presenta incerteses. La pròpia redacció del programa ha hagut 
d9adaptar-se a aquest context, limitant l9elaboració d9estudis previs per a la definició 
d9objectius o per a la detecció de condicionants a un mínim tècnic i, consegüentment, 

assumint l9obtenció de coneixements i d9informacions complementàries com una de les 
tasques importants del programa. 

Paral·lelament al disseny del PRECAT20 s9ha elaborat el Pla territorial sectorial 

d9infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20). 

Les bases i actuacions del PINFRECAT20 s9han definit en paral·lel en el marc del seu propi 
procés d9elaboració i s9han coordinat amb les estratègies sorgides durant la formulació del 

PRECAT20. El Pla va ser aprovat definitivament el 8 d9abril de 2014 i actualment està en 
tramitació legislativa. 
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 Programa de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020. 

El Departament d9Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració d9altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya, i amb la participació i el consens de tots els 

agents econòmics i socials afectats, ha elaborat el Programa de desenvolupament rural de 

Catalunya per al període de programació 2014-2020, d9ara endavant PDR de Catalunya 
2014-2020. 

El PDR de Catalunya 2014-2020 s9ha definit d9acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 
del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l9ajut al desenvolupament rural a 
través del FEADER, i el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 

de desembre, pel qual s9estableixen les normes comunes aplicables al FEDER, a l'FSE, al 
Fons de cohesió, al FEADER i al FEMP, així com d'acord amb els seus reglaments delegats i 

d9execució. 

Els tres objectius de la PAC, fomentar la competitivitat de l9agricultura, garantir la gestió 
sostenible dels recursos naturals i l9acció del clima i aconseguir un desenvolupament 
territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals inclosa la creació i conservació de 

l9ocupació, i les prioritats de la Unió Europea en el desenvolupament rural, han conformat 
les prioritats polítiques del Departament d9Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en 
l9elaboració del PDR de Catalunya 2014-2020. 

Amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de 15 de juliol de 2014, per Decisió de la 

Comissió de 28 de juliol de 2015 es va aprovar el Programa de desenvolupament rural de 

Catalunya per al període 2014-2020. Amb relació al seguiment de l9execució i avaluació dels 

programes de desenvolupament rural, l9article 47 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del 
Parlament i del Consell, de 17 de desembre, assenyala que, dins els tres mesos següents a la 

data de notificació de la Decisió per la qual s9aprova cada Programa de desenvolupament 

rural, l9autoritat de gestió del programa ha de crear un Comitè de Seguiment (ORDRE 
ARP/310/2015, de 29 de setembre, per la qual es crea el Comitè de Seguiment del 

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). 

 Pla d9Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el mes d9octubre de 2012 el Pla de l9energia 
i canvi climàtic 2012-2020 que pretén complir els compromisos europeus de reduir un 20% 

el consum d9energia i les emissions de gasos d9efecte hivernacle i assolir un percentatge del 
20% de les energies renovables. Es pretén potenciar especialment l9energia eòlica si bé 
caldrà afrontar la paralització de les zones de desenvolupament prioritari i la moratòria de 

primes a la instal·lació d9energies renovables. 

El Pla de l9energia i canvi climàtic 2012-2020 es marca com a objectiu principal assolir una 

economia i una societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, 

innovadora, competitiva i sostenible a mitjà i llarg termini. Així mateix es volia complir 

l9=objectiu 20/20//20= fixat per la Comissió Europea el novembre de 2008 per l9horitzó 
2020. Consisteix en reduir un 20% el consum d9energia primària de la Unió Europea, en 
reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle i en augmentar la contribució 

de les energies renovables un altre 20%. 

Al seu torn, també hi ha altres plans i programes que poden tenir-hi incidència: 
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" Plans de protecció civil de Catalunya (veure apartat 2.4 Riscos) 

" Pla territorial sectorial d9equipaments comercials, PTSEC (2001, revisat el 2006). 

" Pla director d9instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, 2005. 

" Estratègia Catalana d9Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020. 

" Llei 16/2017, d91 d9agost, del canvi climàtic.  

" Nova Agenda Urbana 2030. 

" Relació de Fitxes del Patrimoni arqueològic i arquitectònic. 

" Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida, 2008 

" Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

" Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

" COM (2013) 216 Estratègia Europea d9Adaptació al Canvi Climàtic. 

" Relació de Fitxes del Patrimoni arqueològic i arquitectònic. 

" Pla d9Acció de l9Energia Sostenible d9Agramunt (2014). 

" Pla Estratègic pel Desenvolupament i l9Ocupació de l9Urgell (2014). 
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2. DETERMINACIÓ DE REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

2.1. Medi físic 

2.1.1. Situació i característiques generals 

Agramunt es un municipi situat al sector septentrional de la comarca de l9Urgell, al bell mig de la 

Ribera de Sió. Limita al N amb els termes noguerencs d9Oliola i Artesa de Segre, a l9O amb 
Preixens (de la Noguera) i Castellserà, al S amb la Fuliola, a l9E amb Puigverd d9Agramunt i al SE 
amb Tornabous.  

L9enclavament de Montclar, al NO del territori principal del municipi, confronta amb Foradada 

(O i N), Artesa de Segre (N, E) i Preixens (S).  

Tradicionalment el terme tenia una extensió de 55,7 km2, fins que el 1970 li fou annexionat 

l9antic municipi de Donzell. Primer fou agregat el sector de les Puelles, el 1967, i el 1970 foren 

annexionats els sectors de Donzell, Montclar i Rocabertí de Sant Salvador. 

Figura 2. Situació del municipi en el context municipal i comarcal. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

El territori és dividit en dos sectors ben diferenciats per la serra d9Almenara, que culmina a 459 
m d9altitud i pren la direcció E-O: Al N comprèn un ampli sector de la Ribera de Sió i, al S, un 
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marge septentrional de la Plana d9Urgell. El canal d9Urgell travessa el terme per tres indrets (la 

vall del Sió, la partida d9Aladrell, a ponent del terme, i al peu meridional de la serra d9Almenara). 

Figura 3. Ortofotomapa del terme municipal.  

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

El terme comprèn la vila d9Agramunt, cap de municipi, els pobles de Mafet, Almenara Alta, les 
Puelles, Donzell (dita també Donzell d9Urgell) i el deshabitat Rocabertí de Sant Salvador. El 

principal eix de comunicacions és la carretera C-14 de Salou a Adrall (Alt Urgell), que enllaça la 

vila d9Agramunt amb Tàrrega i Artesa de Segre. Una carretera local comunica Agramunt amb 
Balaguer, vers a l9O, i amb Cervera, vers el SE.  

Taula 2. Característiques del municipi (2020). 

Municipi Comarca Superfície 

(Km2) 

Habitants Densitat 

(hab./Km2) 

Altitud (m) 

Agramunt Urgell 79,65 5.411 67,9 337 

Font: elaboració pròpia a partir de l9IDESCAT. 

L9àmbit es troba a la vegueria de Ponent i a la província de Lleida. Pel que fa a d9altres divisions 
administratives, s9adscriu al partit judicial de Balaguer i al bisbat d9Urgell. 
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2.1.2. Característiques climàtiques 

Agramunt s9inscriu en un clima de tipus mediterrani continental sec. Si es classifica el clima de la 

zona segons l9índex d9humitat de Thornthwaite, el terme municipal s9emmarca en una zona 
transitòria del tipus semiàrid a subhumit sec; segons consulta a la cartografia del DTES la major 

part del terme correspon al primer tipus si bé la zona nord correspon al segon tipus. 

Així, el municipi es caracteritza per un clima amb marcat dèficit hídric a l9estiu, precipitacions 
màximes a la primavera i tardor i estius més aviat secs (el règim pluviomètric és PTEH). A 

l9hivern són habituals les boires i les gelades i les precipitacions solen ser mínimes. Les 

temperatures són extremes tan a l9hivern com a l9estiu. El valor de les precipitacions pot arribar 
als 500 mm/any gràcies a les particularitats que presenta la zona de la ribera del Sió a diferència 

de la resta de la comarca. La temperatura mitjana oscil·la al voltant dels 14ºC mentre que la 

mitjana de les temperatures màximes i mínimes estaria al voltant dels 20 i 7,5ºC 

respectivament. El vent dominant a la zona és el ponent anomenat serè o de per avall, tot i que 

els pendents suaus que envolten la unitat faciliten la penetració de la majoria dels vents. Les 

velocitats mitjanes variaran depenent de la zona del terme. Cal destacar també que durant 

l9hivern hi són freqüents tant la boira com les gelades. 

La taula següent mostra les dades generals per al període 2017-2020 de l9estació meteorològica 

del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que s9ubica al municipi de Tornabous. L9esmentada 
estació es troba uns 4 km al SE del límit del terme d9Agramunt i a uns 11 km al sud de la localitat 

d9Agramunt. 

Les dades que mostra la taula es mouen dins intervals concrets sense grans estridències. Les 

precipitacions son irregulars i més aviat baixes, en part també perquè Tornabous presenta una 

localització lleugerament més meridional i per tant amb tendència a major sequedat. 

Taula 3. Dades meteorològiques pel període 2017-2020 a l9estació de Tornabous. 

 2017 2018 2019 2020 Mitjana 

Precipitació total acumulada (mm) 364,9 467,6 353,8 451,1 409,35 

Temperatura mitjana (ºC) 13,5 14,0 13,8 13,9 13,8 

Mitjana de les temperatures màximes (ºC) 21 20,9 21,2 20,9 21 

Mitjana de les temperatures mínimes (ºC) 6,7 7,6 6,7 7,5 7,12 

Temperatura màxima absoluta (ºC) 37,1 

(30/07) 

36,8 

(31/07) 

40,3 

(29/06) 

38,6 

(31/07) 
38,2 

Temperatura mínima absoluta (ºC) -9,4 

(18/01) 

-6,8 

(09/02) 

-7,9 

(11/01) 

-5,3 

(05/12) 
-9,4 

Velocitat mitjana del vent (m/s) 1,0 1,1 1,4 1,3 1,2 

Direcció dominant del vent (1 2m) O O O SO   

Humitat relativa mitjana (%) 73 76 72 80 75,25 

Font: pròpia i SMC 
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Figura 4. Diagrama ombrotèrmic  

 
    Font: SMC. 

El diagrama ombrotèrmic de 2020 mostra com les precipitacions es van concentrar a la 

primavera i però com a la vegada hi va haver un gener anòmalament plujós. S9observa també la 
magnitud del dèficit hídric estival acompanyat d9un ascens de temperatures notable. L9esmentat 
dèficit hídric també va afectar la tardor en el cas de l9any 2020, un fet que caldria qualificar 

d9excepcional. 

2.1.3. Geomorfologia 

Agramunt es troba ubicat al nord de la Plana de l9Urgell integrat en el sector nord-oriental de la 

Depressió Central, on es dóna una transició de les formes planeres a les primeres estivacions del 

Prepirineu. El sector més planer del terme, que s9integra en la ribera del Sió queda tancat per la 
serra de Bellmunt-Almenara al sud i per la serra de Montclar al nord, totes dues paral·leles al riu 

Sió. En l9àmbit de la ribera, territori planer, s9identifiquen diferents tossals i serrats dispersos 
que responen a punts resistents a l'erosió que buidà i configurà la vall al llarg de mil·lennis. 

Les alçades del terme oscil·len des dels 484 m a la zona del nucli de Montclar i al nord de 

Rocabertí (Les Forques, serra de Montclar i serrat Gros) als 270 m aproximadament a la zona 

sud, al límit amb el nucli de la Fuliola.  
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Figura 5. Model digital d9elevacions en els nuclis del municipi. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

A partir dels plànols d9alçades i pendents del terme, es pot establir una zonificació d9Agramunt 
que el divideix en quatre unitats d9extensió diferent: 

a) Part central de la Ribera de Sió. S9integra en una llenca de terreny que davalla en 
direcció E-O al llarg d'uns 40 km on el riu homònim actua com a eix vertebrador. Fins 

que es delimitada per unitats de relleu amb certa entitat, forma una vall oberta i 

planera. 

b) Serra de Montclar. Es tracta d9una prolongació de la Serra Blanca, situada a l9oest 

d9aquesta i que es prolonga al seu temps a l9est en la serra de Masvell. El seu punt 
culminant es troba als 470 m. Presenta unes formes arrodonides com a conseqüència 

de l9erosió històrica registrada. La zona septentrional limita amb les valls del Llobregós. 
Compren les zones del nord del terme. 

c) Serra d9Almenara. De manifesta presència donat que s9alça sobre la plana (459 m), 
s9estén igualment d9est a oest com a prolongació de la serra de Bellmunt. 

d) Nord de la Plana d9Urgell. Correspon a l9extrem sud del terme, la zona de menys 

elevació, al sud de la serra d9Almenara.  

En relació als pendents, en termes generals els nuclis s9ubiquen en zones amb pocs pendents 
abruptes o marcats. Així doncs, es dona un predomini molt majoritari dels pendents inferiors 



 

Pàgina 27 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

al 10%. En tot cas, caldrà estudiar amb més detall els pendents de cada sector de 

creixement. 

Figura 6. Pendents en els nuclis del municipi i rodalies. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC.  

De manera generalista, el terme municipal presenta orientacions nord-oest, tal i com ho fa la 

major part de la plana de Lleida al veure9s dominada pels afluents del Segre. En nuclis com 

Agramunt, Donzell i Mafet es tracta d9un tret clarament manifest si bé compartit amb d9altres 
orientacions, principalment sud. En aquest sentit, Montclar, les Puelles i Almenara Alta 

s9orienten majoritàriament al sud. Aquest aspecte caldrà tenir-lo en compte alhora d9aplicar 
mesures d9estalvi energètic en els edificis. 
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Figura 7. Orientacions dominants en els diferents nuclis d9Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

2.1.4. Geologia i sòls 

El TM d9Agramunt es situa al nord de la Depressió Geològica de l9Ebre, al límit amb el Sistema 
Pirinenc, formada per materials del Període Terciari (Eocè, Oligocè). Aquests materials són de 

l9oligocè i pertanyen a la Formació Urgell. A més, alguns d9aquests materials oligocens es troben 
recoberts per materials quaternaris d9origen fluvial, es tracta de les zones més influenciades pel 
curs del riu Sió. 

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). 

A partir d9aquí cal fer notar que les agrupacions de materials coincideixen en certa manera amb 

les unitats geomorfològiques descrites de manera que es procedeix a descriure9ls agrupats en 
aquestes: 

- Part central de la ribera de Sió. Els materials terciaris dominants són les argiles presentant-

se amb altres litologies com gresos, llims, conglomerats, calcàries o margues. Pel que fa 

als quaternaris, majoritàriament s9hi constaten graves però també amb litologies més 
fines com sorres, llims i argiles. 
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- Serra de Montclar. Hi són molt característics els guixos, visibles a més pel color blanquinós 

que sovint presenten algunes formacions d9aquesta unitat. Altres materials oligocens 
característics són les argiles, els gresos, els conglomerats, les limolites carbonatades o les 

margues. Tot aquests materials es troben es troben disposats en estructura anticlinal i 

continuen vers l9oest, fins a la Noguera Ribagorçana. A més també s9hi troben materials 
d9origen quaternari com llims i graves, sovint disposats perpendicularment respecte dels 
materials de l9anticlinal i podent estar associats a barrancs o reguers de la vall del 

Llobregós. 

- Serra d9Almenara. S9hi agrupen materials també disposats en estructura anticlinal. 
Destaquen dos materials de comportaments oposats: per una banda els guixos molt 

sensibles a l9erosió i de l9altra els gresos molt més innocus a aquest procés geològic. 
També hi són presents altres materials com les argiles o les margues. 

- Nord de la Plana d9Urgell. Hi dominen les argiles, pel que fa a materials terciaris i els 
còdols pel que fa a quaternaris. 

Figura 8. Tipus de litologia: nuclis i el seu entorn. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

Quant als nuclis, es procedeix a indicar les formacions geològiques específiques que s9hi troben 

en la taula següent: 
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Taula 4. Litologies en els nuclis del municipi. 

Nucli Codi Descripció Classificació 
(litologia i edat) 

Ubicació 

Agramunt POlc Argiles vermelles i margues grises 
amb intercalacions de gresos i 
calcàries. Oligocè inferior. 

Roques sedimen-
tàries del 
Paleògen 

Franges E-O. Meitat 
nord del nucli i 

franja a l9extrem 
sud. 

Qt0-1 
Llit actual, plana d'inundació 
ordinària i terrassa més baixa (0-2 
m). Holocè recent. 

Dipòsits sedimen-
taris Quaternari 

Franja central (se-
gueix el curs del 

Sió) 

Omc1 Calcàries micrítiques. Rupelià. 
Roques sedimen-

tàries del 
Paleògen 

Franges E-O molt 
estretes al sud del 

nucli 

Montclar 
POgm1 

Nivells de conglomerats intercalats 
en la unitat POgm. Formació Artés. 
Oligocè. 

Roques sedimen- 
tàries del 
Paleògen 

Franja E-O. Meitat 
nord del nucli 

POmlg 

Margues, limolites i gresos amb 
inter-calacions de conglomerats. 
Formació Molassa de Solsona. 
Oligocè. 

Roques sedimen-
tàries del 
Paleògen 

Franja E-O. Meitat 
sud del nucli 

Donzell 
POlxc 

Lutites grises i rosades, calcàries mi-
crítiques, guixos blancs, margocalcà-
ries i gresos grisos. Rupelià. 

Roques 
sedimentàries del 

Paleògen 

Tot l9entorn del 
nucli, estenent-se 

vers S 

Mafet 
POmgc3 

Lutites amb intercalacions de gresos i 
microconglomerats. Catià. 

Roques 
sedimentàries del 

Paleògen 

Tot l9entorn del 
nucli, estenent-se 

vers S, E i N 

Les 
Puelles POlc 

Argiles vermelles i margues grises 
amb intercalacions de gresos i 
calcàries. Oligocè inferior. 

Roques 
sedimentàries del 

Paleògen 

Tot l9entorn del 
nucli, estenent-se 

vers NE 

Qt0-1 
Llit actual, plana d'inundació 
ordinària i terrassa més baixa (0-2 
m). Holocè recent. 

Dipòsits 
sedimentaris del 

Quaternari 

Limita amb el nucli 
pel S. 

Qr 
Dipòsits dels llits actuals de les rieres 
i dels torrents. Holocè. 

Dipòsits 
sedimentaris del 

Quaternari 

Limita amb el nucli 
pel S. Franja estreta 

N-S 

Almenara 
Alta POlg 

Limolites amb intercalacions de 
gresos i conglomerats. Formació 
Molassa de Solsona. Oligocè. 

Roques 
sedimentàries del 

Paleògen 

Franja E-O. Part N 
del nucli 

POmc1 Calcàries micrítiques. Rupelià. 
Roques 

sedimentàries del 
Paleògen 

Dues franges estre-
tes E-O paral·leles 

al S de POlg 

POlc 
Argiles vermelles i margues grises 
amb intercalacions de gresos i 
calcàries. Oligocè inferior. 

Roques 
sedimentàries del 

Paleògen 

Franja E-O. Part S 
del nucli 

Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

Segons informació del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins el terme municipal 

d9Agramunt no es localitza cap Àrea d9interès geològic. 

Pel que fa a sòls, segons la cartografia de sòls de l9ICGC, Agramunt presenta fins a sis 

tipologies de sòls diferents, organitzades majoritàriament en franges longitudinals E-O: 

 W52A - Calcaric Leptic Regosol i Calcaric Leptic Cambisol (Protocalcic). Es tracta de sòls 

desenvolupats a partir de conglomerats, gresos, margues, lutites i els dipòsits 
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procedents de la seva meteorització als peus de mont i vessants de pendent suau i 

moderat en diverses àrees de Catalunya. De superficials a profunds, ben drenats, amb 

textures mitjanes o fines i un contingut variable d9elements grossos. Poden presentar 
acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma de nòduls i/o revestiments que 

donen lloc a un horitzó càmbic. Els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament 

alcalins i els continguts de carbonat càlcic, de moderadament alts a molt alts. És el més 

abundant al municipi, aglutinat principalment en franges al nord i sud del nucli. 

 W47Y - Calcaric Gypsiric Regosol i Haplic Gypsisol. Sòls desenvolupats a partir de 

guixos, altres roques sedimentàries associades als mateixos i els dipòsits procedents de 

la seva meteorització a les divisòries i vessants de l9anticlinal de Barbastre-Balaguer i en 

algunes àrees de les baixes Garrigues i de la serra de Cavalls on afloren aquests 

materials. De superficials a profunds, ben drenats, amb textures mitjanes i pocs 

elements grossos. Presenten acumulacions secundàries vermiformes i cristalls de guix 

que donen lloc a horitzons gípsics i, sovint, híper-gípsics. Els pH són de lleugera a 

mitjanament bàsics, els continguts de carbonat càlcic són de moderadament alts a 

molt alts i els continguts de guix, de baixos a molt alts. Molt present en els entorns de 

la serra d9Almenara i de Montclar. 

 W45 - Calcaric Fluvisol i Calcaric Fluvisol (Oxyaquic). Sòls desenvolupats a partir de 

dipòsits al·luvials als fons de vall i terrasses dels trams baixos dels rius pirinencs i els 

seus tributaris. Molt profunds, de ben drenats a moderadament ben drenats, amb 

textures mitjanes o moderadament grosses i un contingut variable d9elements grossos. 
Presenten poc desenvolupament edàfic, en la majoria del perfils es pot apreciar encara 

el caràcter fluvèntic. D9altra banda, alguns perfils també poden mostrar taques i 

concrecions lligades a processos redox. Les característiques químiques dels sòls són 

molt variables en funció de la naturalesa dels materials originals. Els pH fluctuen entre 

mitjanament àcids i lleugerament alcalins i els continguts de carbonat càlcic, entre 

baixos i molt alts. Es localitza en una clapa de moderada extensió en l9extrem sud del 
terme. 

 W48A - Calcaric Regosol i Haplic Calcisol. Sòls desenvolupats a partir de calcàries, 

gresos, lutites i els dipòsits procedents de la seva meteorització als vessants de 

pendent suau i moderat de les planes de ponent. De superficials a molt profunds, ben 

drenats, amb textures mitjanes i pocs o molt pocs elements grossos. Poden presentar 

acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma de nòduls i/o revestiments dels 

elements grossos que donen lloc a un horitzó càlcic. Els pH són de mitjanament bàsics 

a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat càlcic, d9alts a molt alts. També a la 

banda sud del terme, lleugerament al nord de W45 i amb una extensió lleugerament 

superior. 

 W42 - Calcaric Fluvisol (Oxyaquic) i Haplic Gypsisol (Fluvic). Sòls desenvolupats a partir 

dels dipòsits procedents de roques sedimentàries, amb important presència de guix, a 

les terrasses dels rius Llobregós i Sió, als fons de vall del peu de la serra Llarga, a 

l9anticlinal Barbastre-Balaguer, a diverses àrees de l9anticlinal de Vilanova-Sanaüja i en 

alguns fons de vall dels costers de la Segarra. Molt profunds, de ben drenats a 

moderadament ben drenats, amb textures mitjanes o moderadament grosses i pocs 
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elements grossos. Presenten poc desenvolupament edàfic, en alguns perfils es pot 

apreciar encara el caràcter fluvèntic. A més, sovint mostren algunes taques lligades a 

processos redox. D9altra banda, en àrees pròximes als afloraments de guix poden 

presentar acumulacions secundàries de vermiformes i cristalls de guix que donen lloc a 

un horitzó gípsic. Els pH són de lleugerament bàsics a lleugerament alcalins, els 

continguts de carbonat càlcic de moderadament alts a alts i els de guix, de baix mitjans. 

En algunes àrees, a més, els sòls poden presentar una certa salinitat ocasionada per la 

mobilització de les sals, habituals en els materials originals. Tipologia que abunda en 

l9entorn de la ribera del Sió i antics afluents. 

 W17A - Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Regosol. Sòls desenvolupats a partir 

de roques de diferents litologies, riques en carbonats, i els dipòsits procedents de la 

seva meteorització en divisòries i vessants moderats d9algunes serres del sistema 

mediterrani i dels relleus abruptes de les conques de l9Ebre. Superficials o molt 
superficials, ben drenats, amb textures mitjanes o grosses i un contingut variable 

d9elements grossos. Presenten poc desenvolupament edàfic. Els pH són de 
mitjanament bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat càlcic, de 

moderadament alts a molt alts. Testimonial en l9entorn de la serra de Montclar. 

Figura 9. Tipologies de sòls a Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

D9altra banda, no es té constància de la presència de sòls contaminats. 
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2.1.5. Atmosfera: qualitat de l9aire, qualitat acústica i lumínica 

 Qualitat de l9aire 

L9àmbit d9estudi es troba en la Zona de Qualitat de l9Aire (ZQA) núm. 14, corresponent a les 

Terres de Ponent, la qual s9ha delimitat a partir de les condicions de dispersió. En aquesta ZQA, 

les àrees rurals representen la major part del territori. En contrast, també presenta nuclis 

urbans de grandària mitjana i una ciutat de dimensions considerables com és Lleida. 

Els nivells mitjans d9emissions difuses provenen de les activitats domèstiques i el trànsit urbà i 

interurbà. Hi ha focus industrials aglutinats a l9entorn de l9autovia A-2. Respecte a la IMD de les 

vies urbanes i interurbanes hi ha trams amb trànsit escàs, moderat i intens. 

Pel que fa a nivells d9immissió, cal indicar que les estacions actuals estan orientades a valors de 

fons i en menor mesura a les indústries. L9informe anual de 2017 del portal web de Qualitat de 

l9Aire de la Generalitat diu:  

A la Zona de Qualitat de l'Aire 14, Terres de Ponent, els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel diòxid de 

nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 

micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom estan per sota dels 

valors límit establerts per la normativa vigent. 

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors objectiu 

establerts a la legislació. 

Pel que fa a l'ozó troposfèric no s'ha detectat cap superació del llindar d'informació horari a la població ni 

s'ha enregistrat cap superació del llindar d'alerta. Referent al valor objectiu per a la protecció de la salut 

humana, s9ha superat al punt de mesurament de Juneda. En relació al valor objectiu per a la protecció de 

la vegetació, s9ha superat als punts de mesurament de Juneda i Els Torms (EMEP). 

Pel que fa a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari d'emissions i les 

condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l9aire 
establerts a la normativa vigent. 

Pel que fa a dades més recents, l9informe de qualitat de l9aire de 2020 assenyala la ZQA 14 com 
una de les 5 zones on s9ha superat el valor objectiu de protecció de la vegetació (VOPV) per ozó. 

L9estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica més propera és a 

Juneda, a uns 26 km del límit de terme en línia recta, corresponent a un tipus d9àrea Rural (tipus 
ocupació de sòl) 3 Fons (tipus de font emissora), assimilable a la d9Agramunt: 

Taula 5. Nivells mitjans de contaminants mesurats a l9estació Juneda (Pla del Molí). 

Contaminant Tipus 
d'avaluació 

Mitjana anual Unitat (máx. 
valor) 2018 2017 2016 2015 2014 

Diòxid de nitrogen 
(NO2) 

F 
9 10 8 10 9 

µg/m³ (máx. 40) 

Ozó troposfèric (O3) F 
55 56 55 60 56 

µg/m³ 

Partícules en suspensió 
<10 micres (PM10) 

I 
23 32 - - - 

µg/m³ (máx. 40) 

Partícules en suspensió 
<10 micres (PM10) 

F 
19 22 20 25 20 

µg/m³ (máx. 40) 

F: mesurament fix; i: mesurament indicatiu.  

Font: adaptada del portal web qualitatdelaire.cat. 
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Segons la taula, l9ozó troposfèric presenta uns valors considerablement alts, tot i que encara 

allunyats dels llindars d9alerta. Tanmateix cal recordar que es tracta de valors mitjos, fet que no 
treu l9existència d9episodis puntuals amb valors alts (tal i com ja assenyala l9informe anual de 
2017).  

En tot cas, cal prendre consciència de l9ozó com un dels principals gasos contaminants de la 
zona. En aquest sentit, cal remarcar que es tracta d9un contaminant que no s'emet directament 
a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris 

com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils (les reaccions químiques entre 

aquests contaminants primaris necessiten una radiació solar intensa durant un període de 

temps prou llarg, un mínim de diverses hores, per formar l'ozó). 

En vista de la importància adquirida per aquest contaminant, el DTES, en compliment de la 

Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora 

de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la 

població, en cas que se superin certs llindars a través de la campanya de vigilància dels nivells 

d9ozó troposfèric que es realitza cada any del 15/05 al 15/09. 

Finalment, convé notar que segons el <Registre Estatal d9Emissions i Fonts Contaminants=, en 
les proximitats de l9àmbit hi consta la presència de diverses instal·lacions del tipus Indústries 
agroalimentàries i explotacions ramaderes (dels tipus 7.a.ii2 i 7.aiii3). Aquestes, presenten 

emissions contaminants destacables i per tant poden repercutir en la qualitat de l9aire de la 
zona. N9hi ha una, concretament Piensos ARB, que es troba en el polígon industrial, al sud-est 

del nucli urbà i que presenta notables emissions d9òxids de nitrogen, òxid nitrós, metà i 
amoníac. La localització del conjunt d9activitats contaminants s9il·lustra en la figura: 

  

 

2 Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aviram o de porcs que disposin de més de 2.500 places per 

a porcs d'enceball de més de 20 kg. 
3 Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aviram o de porcs que disposin de més de 750 places per a 

truges reproductores. 
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Figura 10. Localització de les instal·lacions PRTR. 

 

 Qualitat acústica 

L9ajuntament d9Agramunt disposa de mapa de capacitat acústica aprovat definitivament pel Ple 

municipal en sessió del dia 2 de març de 2017. El mapa estableix els nivells d9immissió a les 
zones urbanes, mitjançant l9establiment de les zones de sensibilitat acústica. El mapa és de 

referència en el moment d9informar i atorgar les llicències d9activitat. 

En aquest àmbit cal tenir en compte el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s9aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i 

se n9adapten els annexos (DOGC núm. 5506- 16/11/2009). El decret estableix en l9art. 10 la 
delimitació dels diferents tipus d9àrees acústiques i els valors límit d9immissió: 

Taula 6. Valors límit d9immissió segons els usos del sol en les diferents subzones. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sol 
Valors límit d9immissió en dB(A) 

Ld (7-21 h) Le (21-23 h) Ln (23-7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d9interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sol d9ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 
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(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sol d9ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sol d9ús residencial amb activitats 
i/o infraestructures de transport existents 

65 65 55 

(B2) Predomini del sol d9ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sol 

d9ús industrial 
65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d9espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sol d9ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d9infraestructures de transport o altres equipaments 

públics 

- - - 

Nota: Ld, Le i Ln: índexs d9immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
Font: Annex A del Decret 176/2009. 

En tot cas, l9exposició de la població a sorolls en el municipi és moderadament baixa i gairebé 

deguda únicament al trànsit rodat, principalment per part de la maquinària agrícola que entra i 

surt del nucli i pel trànsit pesant que presenten les carreteres C-14 i LV-3025 i L-303. En aquest 

sentit, els nivells més alts d9exposició s9enregistren al voltant de la xarxa viària. Altrament, 

també hi ha els diferents sectors industrials, localitzats principalment al sud-est de la localitat 

però també al llarg de la carretera C-14. Aquestes zones s9han designat com a zones de 
sensibilitat acústica baixa.  

 Contaminació lumínica 

Per avaluar aquest factor, cal considerar la Llei 6/2001, de 31 de maig, d9ordenació ambiental 
de l9enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que divideix el territori en 4 zones. 

Taula 7. Art. 5 de la Llei 6/2001 de 31 de maig. 

Zona Descripció 

E1 

àrees incloses al PEIN o àmbits territorials que hagin d9ésser objecte d9una protecció especial, 
per raó de llurs característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en els quals 

només es pot admetre una brillantor mínima. Protecció màxima. 

E2 àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor reduïda. Protecció alta. 

E3 àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana. Protecció moderada. 

E4 àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta. Protecció menor. 

 Font: DOGC. 

En general, es qualifica el sòl urbà i urbanitzable delimitat com a zona de protecció moderada (E3). La 

resta de nuclis urbans s9inclouen en zona de protecció alta (E2), de la mateixa manera que el sòl no 
urbanitzable que no compta amb cap protecció. Al municipi no existeix cap trama urbana que per llurs 

característiques comercials pugui requerir la consideració de zona E4. Pel que fa als espais naturals 

protegits, resten dins la zona de protecció alta E1. 
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Figura 11. Regulació de la contaminació lumínica a Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

En qualsevol cas, els criteris que es tindran en compte per al disseny de l9enllumenat exterior 
són aquells que estableix el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s9aprova el 
Reglament d9eficiència energètica en instal·lacions d9enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. Entre els paràmetres que regula el citat Reial Decret 

es troba la limitació del Flux hemisfèric superior (FHS) per al control de la contaminació 

lluminosa causada per les instal·lacions d9enllumenat exterior. 

2.1.6. Hidrologia 

L9àmbit d9estudi forma part de la conca de l9Ebre i la subconca del Segre amb la qual es 

relaciona a més, mitjançant una xarxa de canals, sèquies i reguers. 

La hidrologia del municipi d9Agramunt està definida per tres vectors: el riu Sió, un torrent 

anomenat el Reguer Salat i el canal d9Urgell. 

a) Riu Sió. Es tracta del riu més cabalós i de traçat més definit dels tres que travessen la 

comarca. Neix a les terres altes de la Segarra i desemboca al Segre al costat de Balaguer 

de manera que el seu recorregut defineix majoritàriament una trajectòria d9est a oest. 

Creua el terme municipal i a més divideix el nucli urbà en dos, on hi dibuixa dos 

meandres consecutius. Fins a arribar a la localitat presenta un cabal molt reduït el qual 

augmenta després d9aquesta gràcies a la injecció que li facilita la depuradora del 
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municipi. Alguns quilòmetres més endavant també incrementa el cabal com a 

conseqüència dels retorns de reg. Té les característiques pròpies dels rius mediterranis 

especialment pel que fa al seu cabal variable, lligat sobretot a l9estacionalitat de les 

pluges. En casos extrems pot arribar a provocar inundacions. Aquests fenòmens 

s9entenen millor si es té en compte que la conca del Sió és una plana inclinada, que en 

30 quilòmetres baixa dels 600 metres al naixement fins als 325 al municipi d'Agramunt. 

A aquest tret característic se li suma la peculiaritat del terreny, que és erm de vegetació 

(pel que no es dona una retenció per part de la capçada) i format per guixos, llims i 

argiles fa que, davant d'aiguats intensos, l'aigua no pugui ser absorbida pel sòl, 

s'acumuli sobre el terreny i vagi circulant en superfície en forma d9escorrentia. Els 

serrats i turons que flanquegen el riu són de poca entitat i el conjunt constitueix una 

vall espaiosa, amb extenses planes al·luvials i graonades de terra més prima o 

pedregosa a mesura que guanyen en altura. 

b) El Reguer Salat. S9origina vora Coscó (Noguera), al nord-est d9Agramunt, passa per l9oest 
del nucli de les Puelles, pel nord del nucli urbà d9Agramunt i s9uneix al Sió entre aquesta 
localitat i Preixens encara en terme d9Agramunt. 

c) Canal d9Urgell. El canal d9Urgell travessa el terme per tres indrets, per la vall del Sió, la 
qual remunta fins a la vila d9Agramunt; per Aladrell, a l9extrem occidental del terme i al 
peu de la serra d9Almenara, entre Tarassó i les Quadres d9Agramunt. Rega els conreus 
que hi ha a l9oest del nucli urbà d9Agramunt i al sud del municipi rega més de 1.000 ha. 

Val a dir que bona part del terme d9Agramunt es troba inclosa en el sector 3 i 4 del sistema de 
rec del Canal Segarra-Garrigues, incloent una petita porció al sector 2 corresponent al nord de 

Montclar, de manera que aquestes zones podrien ésser subjectes a una transformació de secà a 

regadiu, ampliant la xarxa de sèquies de l9espai. Actualment, la dotació d9aigua és total. S9ha de 
tenir en compte, però, que part d9aquestes zones afectades es troben incloses en la xarxa 
Natura 2000, en aquests casos, la dotació del reg s9ha adaptat a partir de la preservació de les 
característiques de l9entorn, interessants per les aus d9ambients de secà. Es pretén així 

minimitzar l9efecte negatiu de la transformació en regadiu i afavorint unes millors condicions 
per a la vida i reproducció d9aquestes aus. 
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Figura 12. Xarxa hidrogràfica i de canals en l9àmbit d9Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

Un altre element d9interès, en relació a la hidrologia són les zones humides. Tanmateix, en el 

conjunt del terme d9Agramunt no es localitza cap zona humida inclosa en l9inventari de zones 
humides de Catalunya. 

   *   *   * 

La Directiva Marc de l9Aigua (en endavant DMA), aprovada i publicada l9any 2000 per part de la 
Comissió i del Parlament Europeu, es un instrument que dota d9un marc d9actuació comuna 
sobre la gestió de l9aigua a tots els Estats membres de la UE. L9aigua deixa de ser vista 

exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element bàsic dels ecosistemes hídrics i 

part fonamental per al sosteniment d9una 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, junt amb els indicadors tradicionals 

fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminats tòxics i persistents (alguns de nova 

inclusió).  

El Departament de Territori i Sostenibilitat proposa la regulació de l9ús de l9aigua i els espais 
associats a partir de la capacitat que tenen de suportar diferents tipus de pressions i impactes. 

Així, es pretén promoure i garantir una bona salut dels ecosistemes hídrics i vetllar per una 

explotació i ús del medi responsable, racional i sostenible. 
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A partir d9aquí, els cursos d9aigua, tan els superficials com els subterranis, es divideixen en 
unitats de gestió amb unes característiques homogènies, i mida i volums significatius. Aquestes 

unitats són les anomenades masses d9aigua. Segons la informació disponible de l9estat de les 
masses d9aigua a Catalunya, facilitada per l9ACA, a Agramunt s9ha identificat la massa d9aigua 
corresponent al Riu Sió des de la confluència amb el barranc de la Pisquera fins al Segre de la 

qual només hi han dades de la qualitat fisicoquímica i l9estat químic (veure taula següent). 

Taula 8. Caracterització de la massa d9aigua superficial.  

Massa d9aigua superficial Estat general Estat ecològic Estat químic 
Paràmetres que 

incompleixen 

Riu Sió des de la confluència 
amb el barranc de la Pisquera 

fins al Segre (E0650) 
No valorat Dades parcials Bo  

Fosfats (qualitat 
fisicoquímica) 

Font: Agència Catalana de l9Aigua. 

Figura 13. Masses d9aigua superficial a Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ACA. 
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2.1.7. Hidrogeologia 

Segons la zonació d9Àrees Hidrogeològiques de Catalunya del Servei Geològic de Catalunya 
[2017], l9àmbit del POUM d9Agramunt es localitza en el sector segon, el de les Àrees Centrals, 

concretament en la unitat hidrogeològica núm. 206, Àrea de l9Oligocè Detrític de Lleida.  

Es tracta d9una unitat que comprèn les margues, guixos, conglomerats, gresos i lutites 

oligocens, així com les graves, sorres i llims dels al·luvials quaternaris. El límit septentrional és 

l9encavalcament de les serres marginals i diferents divisòries d'aigua, el meridional és 
l'aflorament de margues guixos i sals de la base oligocena, l'occidental és administratiu (amb 

l9Aragó), i l'oriental divisòries d'aigua superficial i els materials lacustres oligocens.  

En aquesta unitat s9hi distingeixen diversos tipus de formacions hidrogeològiques de les quals 

se9n identifiquen cinc en l9àmbit d9estudi: 

- E10B: Formacions de conglomerats, gresos i margues. Dipòsits detrítics d'argiles oligocenes. 

Es concentren sobretot al centre i oest del terme però també en franges de les meitats sud i 

sobretot nord. És la formació predominant al terme a excepció de la ribera del Sió i la serra 

d9Almenara. 

- A10: Formacions de graves, sorres i llims quaternaris. Dipòsits de fons de vall, al·luvials, 

deltaics i de planes costaneres. Es correspon amb l9entorn de la ribera del Sió. 

- F10: Formacions de margues i evaporites. Margues, guixos i sals de l'Oligocè. Franja 

longitudinal al nord de la serra d9Almenara. 

- A00: Formacions de graves, sorres i llims quaternaris. Dipòsits detrítics quaternaris 

indiferenciats. Es localitza al extrems sud i nord del terme. 

- D10A: Formacions de calcàries i dipòsits detrítics. Dipòsits detrítics lacustres de l'Oli-gocè. 

Comprèn una zona reduïda al sud de la serra d9Almenara. 
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Figura 14. Tipus de formacions hidrogeològiques identificades en el conjunt de l9àmbit.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de l9ICGC. 

Quant a la naturalesa dels aqüífers, s9identifiquen tres tipologies: 

- C1: Zones poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de dipòsits detrítics i 

margocalcaris. Abasta la major part del terme a excepció de la ribera del Sió i petits sectors 

als extrems sud i nord del terme. 

- A1: Aqüífers porosos no consolidats. Predomini d9aqüífers porosos en medis al·luvials i 
col·luvials amb porositat intergranular. Abasta la ribera del Sió i dos petits sectors al nord 

del terme. 

- A2: Aqüífers porosos no consolidats. Predomini d9aqüífers porosos en medis detrítics 
granulars (rebliments neògens i quaternaris) amb porositat intergranular. Abasta un sector 

menor de l9extrem sud del terme. 
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Figura 15. Naturalesa dels aqüífers en el conjunt de l9àmbit d9estudi. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l9ICGC. 

Pel que fa a masses d9aigua subterrània, la cartografia de l9ACA identifica un sector 

menor de l9Al·luvial de l9Urgell ubicat a l9extrem sud del terme (coincideix amb la 
tipologia A2). Aquest, presenta un estat general dolent degut a l9activitat agrícola 
intensiva tal com s9indica en la taula següent. 

Taula 9. Caracterització de les masses d9aigua subterrànies a l9entorn d9Agramunt. 
Massa d9aigua 
subterrània 

Estat 

químic 

Estat 

quantitatiu 
Observacions 

48. Al·luvial 

d9Urgell 

Dolent Bo 
La contaminació difosa de nitrats i els plaguicides d'ús 
agrícola causen el mal estat químic de la massa d'aigua. ESTAT GENERAL: 

DOLENT 

Font: Document IMPRESS, Agència Catalana de l9Aigua. 
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Figura 16. Ubicació de l9Al·luvial de l9Urgell en el context d9Agramunt. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l9ICGC. 

Val a dir també, que ni en l9àmbit del POUM ni en les proximitats es localitza cap aqüífer 

protegit pel Decret 328/1988, d911 d9octubre, pel qual s9estableixen normes de 
protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 

Catalunya.  

Si que es localitzen tanmateix, zones declarades com a vulnerables per contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries, segons els diferents decrets i acords legislatius en 

la matèria. Concretament, fou el Decret 283/1998, de 21 d9octubre, de designació de 

les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries, el que designà el terme d9Agramunt com a tal. 
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Figura 17. Delimitació de zones vulnerables per contaminació per nitrats. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l9ICGC. 

Segons s9indica en les fitxes de l9ACA, Agramunt s9emmarca en l9Àrea 6 corresponent a 
les comarques de Ponent. Pel que fa a la mateixa es conclou que <en termes generals, 
no s9observa cap millora en la qualitat de l9aigua subterrània=. 

Un aspecte crític en relació a la qualitat de l9aigua subterrània es la gestió del nitrogen 

procedent de residus de l9activitat ramadera. Les dades d9Agramunt (2017), tal i com 

mostra la taula següent, indiquen que el municipi compta amb marge d9aplicació de 
dejeccions fins al valor considerat límit de l9Índex de Càrrega Ramadera (ICR) que 

correspon a 1,2. 

Taula 10. ICR i dades relatives a la gestió del N de fonts ramaderes a Agramunt. 

ICR 
Generació de dejeccions al 

municipi (kg N bestiar intensiu) 

Superfície fertilitzable 

al municipi (ha) 

Dejeccions aplicables al 

municipi (kg N) 

0,755 756.622 6.099 1.022.838 

 

  



 

Pàgina 46 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

2.2. Medi biòtic 

2.2.1. Context biogeogràfic i vegetació potencial 

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

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

biogeogràfica mediterrània, les planes de l9Ebre mitjà, a on pertany en l9aspecte fisiogràfic 
l9Urgell, tinguin una vegetació molt particular rica en espècies nord-africanes. Com a la resta de 

les planes de l9Ebre, el substrat geològic conté carbonat càlcic. D9altra banda, es molt possible 
que abans de la posada en marxa del canal d9Urgell, aquesta fos una de les zones més seques de 
la depressió central degut al predomini de les graves en la litologia de la zona que impedia la 

retenció d9aigua per part del sòl, sobretot al voltant del nucli d9Agramunt. 

El clima mediterrani de tendència continental provoca, a partir de les acaballes de la primavera i 

sobretot a l9estiu, una notable evaporació que es tradueix en la formació en alguns indrets de 
crostes salines sobre la superfície del sòl, que en punts concrets no intervinguts, determina 

extremament les espècies de flora que apareixen. 

Atenent les condicions de secada estival, però sense arribar a les condicions extremes de la part 

baixa del Segre i el Cinca, l9àrea d9estudi correspondria al domini climàcic del carrascar o alzinar 
continental (Quercetum rotundifoliae) tot i que, en la part meridional del terme, probablement 

correspondria a una zona de transició entre aquest i la màquia de garric i arçot (Rhamno-

Cocciferetum).  

El carrascar, bosc dens i ombrívol, però pobre, amb poques espècies arbustives i herbàcies, 

hauria ocupat les bones terres profundes si l9home no les hagués transformat en conreus. 
D9altra banda, els indrets més assolellats i amb sòls més pobres estarien ocupats per espècies 
més resistents a la secada com la màquia de garric (Quercus coccifera) i arçot (Rhamnus 

lycioides), amb espècies associades com la savina comuna (Juniperus phoenicea) i el càdec 

(Juniperus oxicedrus). 

Alhora, en indrets específics, com a les ribes dels cursos d9aigua més importants s9hi 
desenvoluparien espècies de vegetació de ribera, helofítica i halòfila. 

2.2.2. Vegetació actual 

Els canvis d9ús del sòl practicats per part de l9home al llarg del temps, incloent la transformació 
en conreus, han configurat un paisatge vegetal amb predomini de terrenys de conreu herbacis 

de secà i en menor mesura herbacis i fruiters de regadiu. En els marges d9aquestes parcel·les 
agrícoles hi destaca la presència de vegetació ruderal i arvense. Així doncs, la vegetació natural 

es concentra en marges de conreus, erms, tossals i ribes d9ambients aigualosos. No obstant, al 
municipi encara persisteixen discretes zones de massa boscosa. 

En les zones forestals s9hi troben alzinars representats sobretot per exemplars de carrasca 
(Quercus ilex rotundifolia), farigola (Thymus vulgaris), rogeta (Rubia peregrina), càdec (Juniperus 

oxycedrus) i arçot (Rhamnus lycioides). 

Als marges dels conreus hi predominen les espècies nitròfiles, halòfites, nitro-halòfiles, i de 

tendències gipsòfiles, com el siscall (Salsola vermiculata), la trincola (Gypsophila struthium ssp. 
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Hispanica) o la botja pudent (Artemisia herba-alba), especialment al sector més de secà. A les 

parcel·les no conreades i secans, s9hi troba una barreja d'espècies pròpies dels prats secs de 
tendència estèpica salina i altres espècies ruderals com l9espart (Stipa tenacissima) i el timó 

(Thymus vulgaris). Als marges dels conreus on l9activitat agrícola és més intensiva, centrant-se 

en conreus de regadiu amb arbres de fruita dolça com el pomer, les espècies ruderals també hi 

són present com la malva (Malva sylvestris), el blet (Chenopodium hybridum), la panissola 

(Setaria viridis), etc. 

Al voltant de les sèquies, del riu Sió i de el Reguer Salat s9hi desenvolupen prats humits, canyís 
(Phragmites australis) i alguns arbres dispersos com freixes (Fraxinus angustifolia), tamarius 

(Tamarix gallica) i xops (Populus nigra). Amb tot, no arriben a formar comunitats de ribera 

consolidades. En tot cas, es té constància que el 2017 es van portar a terme treballs per la 

recuperació dels sistemes naturals en l9àmbit del riu Sió en diversos municipis entre els que 
s9inclou Agramunt. Es recomana doncs, la realització de revisions periòdiques en relació a l9estat 
de la vegetació i en cas necessari la realització de noves actuacions de reforç i millora per 

consolidar les comunitats existents4.  

Les extremes condicions climatològiques, sumades a l9activitat agrícola i ramadera, han dotat 
aquest territori d9unes característiques singulars, formant el que es coneix com ambients 
estèpics o secans, amb un paisatge i unes comunitats d9alt valor faunístic i florístic. 

2.2.3. Hàbitats d9interès comunitari i d9altres elements d9interès 

Anteriorment ja s9ha esmentat que bona part de la superfície del terme està dedicada de fa 

dècades a l9agricultura de secà i de regadiu fet que ha comportat una reducció notable de 

l9extensió de la vegetació original.  

En aquest sentit, les comunitats vegetals, classificades com a hàbitats d9interès comunitari (HIC) 

ocupen una superfície menor del terme, al voltant del 10%, el que suposa 857,46 ha. En aquesta 

extensió hi ha fins a sis comunitats d9HIC diferenciades, de les quals en destaquen dues: els 
prats mediterranis rics en anuals, ubicats principalment a la serra d9Almenara i al sud de la serra 
de Montclar i els alzinars i carrascars, concentrats en l9entorn de la serra de Montclar. La segona 

parella amb més presència, per bé que a molta distància, són les màquies i garrigues, presenta 

també a la serra de Montclar i la vegetació gipsícola amb una extensió destacable a la serra 

d9Almenara, vers la banda oest del terme. Les dues comunitats restants presenten un caràcter 
molt més testimonial. En tot cas, les alberedes es concentren a la riba del Sió, abans del seu pas 

per Agramunt i a la banda oest del terme, a l9entorn del Canal d9Urgell. 

Caldrà doncs protegir i potenciar aquests reductes de comunitats d9hàbitat d9interès 
comunitari. 

  

 

4 En cas que es proposin actuacions en la línea de millorar i/o restaurar les comunitats de ribera es 
recomana que es tinguin en compte manuals específics en la materia, p. ex.: La gestió i recuperación de la 
vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en riberes (ACA. 2008).  
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Taula 11. Hàbitats d9Interès Comunitari en l9àmbit del terme d9Agramunt. 
Codi Hàbitat d'Interès Comunitari Ha % TM  

6220* 
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) 386,35 4,87 

9340 Alzinars i carrascars 382,19 4,82 

5210 
Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no 
dunars 46,26 0,58 

1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 32,96 0,42 

1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 1,64 0,02 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 8,06 0,10 

Total  857,46 10,80 

Font: pròpia a partir de dades del DTES. 

Figura 18. Localització de la comunitat d9HIC en terme d9Agramunt.  

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC.  

Quant a altres elements singulars, en el terme no hi consta presència de cap arbre monumental 

segons la cartografia de la Generalitat. Cal dir tanmateix que es troben dispersos arreu del 

terme, altres arbres i arbredes de menor entitat, notorietat o valor paisatgístic però tanmateix 

amb llur importància i singularitat, en especial en els límits de finca, de camí o a la vora de 

cabanes o torres. 
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Pel que fa a forests públiques, n9hi ha una anomenada serra d9Almenara, amb una extensió de 

69,19 ha, ubicada a l9entorn de la serra en qüestió i per tant, al sud de la població d9Agramunt. 
EL titular de la forest en qüestió és el municipi. 

Taula 12. Forests públiques en l9àmbit del terme d9Agramunt. 

Codi Nom Forest CUP Titular Conveni Ordenació 
Superfície 

(ha) 

% del 

TM 

945 
SERRA 

D'ALMENARA 
No 

Ajuntament 

d'Agramunt 
Si No 69,19 0,87 

Font: pròpia a partir del DTES. 

Figura 19. Forest públiques a Agramunt.  

 
Font: pròpia a partir del DTES. 

Finalment es poden incorporar també a elements d9interès natural els elements identificats pel 
Catàleg de Béns (veure la localització en el plànol 12, béns naturals, codi BN). Són els següents: 

- Serra d9Almenara 

- Riu Sió 

- Pineda del Parc del Convent 

- Roure de les Puelles 

- Cedre a la capella del Scors 
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- Alzina a Montclar 

- Bosc d9auró negre a Montclar 

- Reng d9oliveres a Montclar 

- Om al passeig J. Brufau 

- Alzina a Montclar 

- Freixes al Pont de Ferro 

- Lledoner a Mafet 

- Alzina a Mafet 

- Bosc d9alzineres 

2.2.4. Fauna 

L9àmbit objecte d9estudi és típicament mediterrani, amb predomini de les superfícies agrícoles 

dominades pels conreus herbacis extensius de regadiu i puntualment fruiterars i amb la 

presència esporàdica d9ambients aigualosos com són els reguers, els canals, les sèquies i les 

basses. Associats a aquests ambients podem descriure la fauna més característica que hi 

trobem al municipi. 

  Bosquines, conreus i marges, sector secà 

Els ambients de conreus de secà al marge esquerre del canal d9Urgell, els espais de la Xarxa 

Natura Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Valls del Sió-Llobregós acullen una interessant 

població faunística. La parcel·lació implica l9existència de marges, zones forestals que 
aporten heterogeneïtat a l9ambient, refugis, alimentació i espai de cria per a moltes 

espècies. En tot cas, algunes espècies que es poden trobar en aquests ambients són la 

salamandra comuna (Salamandra salamandra), el llangardaix comú (Lacerta lepida), petits 

rosegadors com el ratolí de camp (Apodernus sylvaticus), el talp comú (Microtus 

duodecimcostatus), insectívors com l9eriçó clar (Atelerix algirus) i la musaranya (Crocidura 

russula), lagomorfs com la llebre comuna (Lepus europaeus) i el conill (Oryctolagus 

cuniculus); carnívors com la guineu (Vulpes vulpes), la mostela (Mustela nivalis) i la fagina 

(Martes foina) i ungulats com el senglar (Sus srofa) i el cabirol (Capreolus capreolus). 

Quant als ocells, són molt interessants les poblacions d9ocells d9ambient estèpics que ha 
determinat l9establiment d9aquest espais de la xarxa Natura 2000, com el sisó (Tetrax 

tetrax), l9esparver cendrós (Circus pygargus), el tòrlit (Burhinus oedicnemus), la calàndira 

(Melanocorypha calandra), l9arpella (Circus aeruginosus) i el gaig blau (Coracias garrulus), 

així com altres ocells com el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el milà reial (Milvus milvus), 

el cruixidell (Emberiza calandra), la garsa (Pica pica), la perdiu (Alectoris rufa), la merla 

(Turdus merula), l9abellerol (Merops apiaster), etc. Altrament, l9espai de les Valls del Sió-

Llobregós es considera un àrea important de dispersió d'exemplars joves d'àguila 

cuabarrada (Aquila fasciata), espècie considerada en estat crític a Catalunya. 

  Conreus i marges, sector regadiu 

A l9espera d9una major implantació del reg del Canal Segarra-Garrigues, aquest es un sector 

menor al terme que abasta dues zones diferenciades: una a l9oest i l9altra al sud. 
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Primerament, es considera que acullen una biodiversitat menor donat que són sistemes de 

tipus intensiu. La principal diferència al respecte de la fauna dels conreus de secà seria la 

inexistència de les espècies d9aus típiques d9ambients esteparis o pseudo-esteparis (p. ex. 

el sisó i la calàndria). En canvi, si que es considera bon ambient, en el cas dels herbacis 

extensius de regadiu per espècies com l9aligot comú (Buteo buteo), el xoriguer comú (Falco 

tinnunculus), l9òliba (Tyto alba), el mussol banyut (Asio otus), l9esparver cendrós (Circus 

pygargus) i l9arpella vulgar (Circus aeruginosus)5. 

  Medi urbà, torres i edificacions aïllades  

En aquestes zones s9hi troba fauna típica urbana, com el dragó comú (Tarentola 

mauritanica), petits rosegadors com el ratolí domèstic (Mus musculus) o la rata comuna 

(Rattus norvegicus), ocells com l9òliba (Tyto alba) sobretot en edificacions aïllades, el mussol 

comú (Athene noctua), l9oreneta cuablanca (Delichon urbica) i l9oreneta vulgar (Hirundo 

rustica), el falciot (Apus apus), l9estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el colom roquer 

(Columba livia), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), i el pardal comú (Passer 

domesticus). 

  Ribera del Sió, canals, reguers i sèquies  

Els ambients aigualosos asseguren la presència d9espècies d9amfibis i d9ocells propis d9espais 
de ribera. S9hi pot trobar algun rèptil com la serp d9aigua (Natrix maura) i aus com la polla 

d9aigua (Gallinula chloropus), el picot verd (Picus viridis), l9oreneta de ribera (Riparia riparia), 

la cuereta blanca (Motacilla alba), la cuereta torrentera (Motacilla cinerea), la merla d9aigua 

(Cinclus cinclus), el rossinyol bord (Cettia cetti), el xot (Otus scops), la tórtora (Streptopelia 

turtur), la cuereta blanca (Motacilla alba),... 

Quant a amfibis, hi són presents amfibis com la granota verda (Pelophylax perezi), el gripau 

d9esperons (Pelobates cultripes) i el gripau comú (Bufo spinosus).  

I pel que fa als mamífers semiaquàtics, a la vegada que espècie clau dels espais protegits, a 

Agramunt hi consta presència confirmada de la llúdriga (Lutra lutra). 

  

 

5 Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris. Manuals d9ecogestió, 27. Generalitat 
de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009. 
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Figura 20. Zones d9interès pel sisó i l9esparver cendrós. 

 
Font: esborrany ISA 2014. 

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

Tal i com s9ha avançat en l9apartat 1.8, en el municipi d9Agramunt es localitzen porcions de tres 

espais naturals inclosos en el PEIN i en la Xarxa Natura 2000, els quals a més, són ZEC i ZEPA. En 

la taula següent es presenten les característiques de cadascun. 

Taula 13. Espais protegits en l9àmbit del terme d9Agramunt. 

Codi ZEC Codi ZEPA Nom Tipologia 

Superfície 

dins TM (ha) 

% del 

TM 

ES5130016 ES0000476 Valls del Sió-Llobregós Espais del Prepirineu 1.337,77 16,9 

ES5130025 ES0000477 Bellmunt-Almenara Espais de plana agrícola 905,79 11,4 

ES5130036 ES0000478 Plans de Sió Espais de plana agrícola 252,25 3,2 

TOTAL 2.495,81 31,4 

Font: pròpia a partir del DTES. 

Cal valorar, doncs, per una banda la diversitat d9espais que s9hi registren (de plana agrícola i del 
Prepirineu) i de l9altra, el fet que gairebé un terç de la superfície municipal compta amb 
protecció especial. A continuació s9analitzen el principals elements de la biodiversitat d9aquests 
espais. 
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Taula 14. Espècies i hàbitats d9interès comunitari presents en els espais ZEC d9Agramunt. 

ZEC 
Tipus HIC presents en l'espai 

(Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats) 
Espècies d'interès comunitari de presència 

segura (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats) 

Valls del Sió-
Llobregós 

Matollars halonitròfils (Pegano-
Salsoletea) 

- Lutra lutra - llúdriga  

Vegetació gipsícola ibèrica 
(Gypsophiletalia) 

Màquies i garrigues amb Juniperus 
spp. arborescents, no dunars 

Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera 

Alzinars i carrascars 

Bellmunt - 
Almenara 

Matollars halonitròfils (Pegano-
Salsoletea) 

- Tetrax tetrax - Sisó 
- Calàndria - Melanocorypha calandra 
- Gaig blau 3 Coracias garrulus 
- Esparver cendrós - Circus pygargus 
- Arpella - Circus aeruginosus 
- Tòrlit - Burhinus oedicnemus 
- Altres aus rapinyaires i estèpiques  

Vegetació gipsícola ibèrica 
(Gypsophiletalia) 

Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera 

Alzinars i carrascars 

Plans de Sió 

Sense presència d9HICs - Tetrax tetrax - Sisó 
- Calàndria - Melanocorypha calandra 
- Gaig blau - Coracias garrulus 
- Esparver cendrós - Circus pygargus 
- Arpella - Circus aeruginosus 
- Tòrlit - Burhinus oedicnemus 
- Altres aus rapinyaires i estèpiques 

Font: pròpia, a partir de dades del DTES, Banc de dades de la biodiversitat i Pla de Gestió i Pla Especial dels Espais 

Naturals Protegits de la Plana de Lleida. 

En relació als espais Plans de Sió i Bellmunt-Almenara de la xarxa Natura 2000, s9ha de tenir en 
compte Pla de Gestió i Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. El Pla 

especial zonifica l9àmbit dels diferents espais en: 

- Zona de reserva (clau 1), amb una subzonificació (subzona a, subzona 2), per la zona 

d9Utxesa. 
- Zona d9agroecosistema estèpic (clau 2). 
- Zona agrícola de Torreribera (clau 3). 

- Zona forestal (clau 4). 

- Zona de foment d9equipaments i ús públic (clau 5) 
- Zona d9ordenació específica (clau 6). 

Al terme d9Agramunt l9àrea que coincideix amb el PEIN Serra de Bellmunt-Almenara i amb els 

Plans de Sió es defineix com a zona d9agroecosistema estèpic (clau 2). 
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Figura 21. Espais delimitats segons les diferents figures de protecció a l9entorn dels nuclis. 

 
Font: elaboració pròpia a partir del DTES i el PTPP. 

La zona d9agroecosistema estèpic (clau 2) aplega la major part de l9espai on predominen els 

usos agraris. S9inclouen els terrenys de l9espai que presenten un mosaic marcat per la 
predominància agrària, majoritàriament amb conreus tradicionals herbacis de secà (tot i que hi 

ha algunes zones amb regs històrics hivernals) i en menor mesura conreus arboris de secà 

(ametller, olivera i en molt menor mesura vinya) i algunes zones de fruiters en regadiu, que 

incorporen a la seva matriu zones amb guarets i erms 3 sovint als vessants o cims de vallades i 

tossals 3 que tenen hàbitats herbacis, subarbustius i arbustius. Es tracta del paisatge subestèpic 

essencial que, amb les diverses variants de cada un dels Espais Naturals Protegits, proporciona i 

incorpora els valors paisatgístics, botànics i faunístics propis d9aquests ecosistemes extrems de 
la Vall de l9Ebre i en els quals la vegetació natural existent difícilment pot deslligar-se de 

l9activitat agroramadera tradicional. 

Dins la zona d9agroecosistema estèpic (clau 2), es preveu una gestió diferenciada pel que fa als 
sistemes naturals i seminaturals propis dels diversos usos existents: conreus herbacis 3 incloent 

els importantíssims guarets de conservació 3 conreus llenyosos i vegetació natural i 

seminatural, amb especial atenció als erms herbacis adequats per la nidificació o per altres 

moments claus del cicle vital de les espècies d9aus amenaçades i en perill que habiten en aquest 
espai, i també amb els ecosistemes de matollars o brolles gipsícoles, que tenen en aquests 

espais la representació majoritària a nivell del país. El Pla de Gestió defineix en aquest àmbit 

mesures prioritàries de foment amb l9objectiu de millorar l9aptitud de la trama de 
l9agroecosistema per afavorir les espècies d9aus d9interès, així com fomentar la competitivitat de 
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les pròpies activitats i conservar i millorar els diversos hàbitats naturals o seminaturals associats 

(els espartars, els llistonars, les brolles, les timonedes, les garrigues, els marges dels conreus). 

En relació amb la regulació d9usos, a les àrees d9herbassars (llistonars, espartars, cardassars) i 
matollars (siscallars, timonedes, brolles i garrigues) localitzades en aquesta zona s9hi ha de 
fomentar la conservació i si és el cas la restauració d9aquests hàbitats. Es prohibeix l9eliminació 
de les tanques arbrades i arbustives formades per vegetació natural i en cap cas es pot reduir la 

seva amplada a menys de 2 metres, sense perjudici de les accions destinades a la restauració o 

regeneració dels sistemes naturals. Cal tenir en consideració especialment els hàbitats d9atenció 
especial i les determinacions al respecte de l9article 30 del pla especial. 

D9acord amb les determinacions específiques del Pla de Gestió l9òrgan gestor ha d9aplicar les 
mesures de gestió necessàries per mantenir les espècies de la flora i les comunitats vegetals 

característiques d9aquests sistemes en un estat favorable de conservació, i en concret, les 

adreçades a assegurar la continuïtat de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que siguin 

particularment adequades en relació amb aquest objectiu. 

En segon terme, tal i com s9ha indicat en l9apartat 1.8, s9hi localitzen espais corresponents a sòl 

de valor natural i de connexió del PTPP. Es tracta d9espais que complementen als del PEIN i la 
Xarxa Natura 2000 atorgant un grau de protecció intermedi. Es localitzen a tota la banda nord 

del terme i al nord de la serra d9Almenara. Són els següents: 

- 28. Altiplà de Bellmunt-Almenara. Altiplà cerealista amb bosquines de carrasca i 

repoblació de pi blanc. Espai estèpic de màxima importància per al sisó i l9esparver 
cendrós. També gaig blau, arpella, milà reial, àguila cuabarrada i falcó mostatxut. 

Hàbitat important per alguns invertebrats com el sargantaner petit i el llangardaix 

ocel·lat. 

- 32. Conca del Llobregós-Bosc del Siscar-Serra de Montclar. Conreus extensius de secà 

amb clapes de carrascar als turons. Abundància de marges amb carrasca. Abunda la 

perdiu roja, el conill, l9àguila cuabarrada, l9àguila daurada, l9àguila cridanera, l9àguila 
marcenca i el milà reial. Presència de llúdriga i gat fer. 

- 44. Vores de la Serra de Montclar-Bosc del Siscar. Mosaic de carrascar amb conreus de 

secà format per petits turons amb suaus ondulacions. Zona important per al conill, la 

perdiu roja, l9àguila cuabarrada i el milà reial. Abundància de rèptils com llangardaix 
ocel·lat i d9ocells forestals com el tallarol de garriga i el mosquiter pàl·lid. 

- 45. Connexió riu Sió. Connector fluvial amb una conca molt ampla, ocupada per conreus 

de secà fins a entrar en la zona del canal d9Urgell on s9hi donen els conreus de regadiu. 
Presència ocasional de llúdriga.  

Així doncs, comptant aquests espais, el municipi compta amb dos terços de la seva superfície 

amb algun tipus de protecció especial (plànol 10a i 10b). 

En tercer lloc, destaca la franja d9amplitud variable (més ampla a ponent i més estreta a llevant) 

de sòl de protecció territorial per risc d9inundació vinculada al curs del riu Sió.  

La resta del terme, a excepció de les zones de sòl urbà i urbanitzable, es corresponen amb sòl 

de protecció preventiva. Es correspon amb poc menys d9un terç de la superfície municipal. 
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Figura 22. Espais delimitats segons les diferents figures de protecció a l9entorn dels nuclis. 

 
Font: elaboració pròpia a partir del DTES i el PTPP. 

Taula 15. Superfícies dels sòls de protecció del PTPP. 

Tipus de sòl segons el PTPP Superfície (ha) % del TM 

Sòl de valor natural i/o connexió 5.241,77 66,04 

Sòl de valor natural i/o connexió (sense XN2000) 2.745,96 34,53 

Sòl de protecció preventiva 2.508,40 31,60 

Sòl de protecció territorial: Inundabilitat 201,40 2,54 

Font: pròpia a partir de la cartografia del PTPP. 

Finalment, una darrera figura de protecció a considerar són les Àrees d9Interès Florístic i 

Faunístic (AIFF). Un 78% del terme d9Agramunt s9integra en l9AIFF núm. 78. Les zones que 

queden fora de l9àrea esmentada es corresponen amb aquelles on predominen els conreus de 

regadiu. Addicionalment, a l9extrem sud-est s9identifiquen àrees de dimensió molt reduïda 
corresponent als números 445 (parcialment), 446 i 447. 
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Figura 23. Àrees d9Interès Florístic i Faunístic ubicades en terme d9Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

2.2.6. Connectivitat ecològica 

Quant a connectivitat, el municipi d9Agramunt es localitza a cavall de les zones de connexió 

d9espais estèpics Serres de Bellmunt 3 Almenara i Plans de Sió) i d9espais boscans (Valls del 
Sió- Llobregós) a la vegada que es travessat per un connector fluvial menor com és el riu 

Sió. 

  



 

Pàgina 58 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

Figura 24. Principals fluxos de connectivitat (connectors preferents i addicionals). 

 
Nota: El quadre vermell indica la localització aproximada de l9àmbit. 
Font: Memòria del PTPP. 

Analitzant el potencial de connectivitat del conjunt del terme es poden notar una sèrie 

d9aspectes. El nucli d9Agramunt i la carretera C-14 són els principals elements disruptius de la 

connectivitat en el terme. Així, tal i com mostra la figura següent, en la banda est de la C-14 i al 

nord del nucli d9Agramunt, juntament amb l9enclavament de Montclar, és on s9observen els 

valors de connectivitat més alts. Es tracta de zones protegides i amb un mosaic agroforestal 

destacable. A la part central del terme i a la part sud, zones amb activitat més intensiva es 

registren valors baixos i mitjos. L9entorn de la serra d9Almenara també presenta valors 
moderadament alts. 
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Figura 25. Connectivitat ecològica en l9àmbit del SUD-19 i el seu entorn. 

 
Font: DTES i pròpia. 

2.2.7. Paisatge 

El Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida, elaborat per l9Observatori del Paisatge adscrit al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, es va aprovar definitivament el 5 d'agost de 2008. 

Aquest catàleg conté determinacions que hauran de ser incorporades pel planejament 

territorial, i en particular, pel PTPP, les anomenades directrius de protecció del paisatge, que 

detallaran les mesures de conservació i foment a adoptar en la urbanització i l9edificació, amb 
relació als objectius de qualitat paisatgística (OQP) i els criteris i mesures identificats per a cada 

unitat paisatgística. El catàleg defineix 22 Unitats de Paisatge, les quals recullen la diversitat 

paisatgística del conjunt de la demarcació geogràfica. 

El conjunt del municipi d9Agramunt resta dividit en cinc unitats de paisatge diferenciades. 

Aquest fet es un primer indicador de la diversitat intrínseca que aglutina el terme. Les unitats, 

de N a S, són les següents: 

- 5. Vall del Llobregós. 

- 6. Alt Sió. 

- 19. Baix Sió. 
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- 20. Serres de Bellmunt i Almenara. 

- 21. Plana d9Urgell. 

Figura 26. Unitats de paisatge a Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

El Catàleg de Paisatge descriu Objectius de Qualitat Paisatgística (OQP) específics per cada unitat, 

on s9inclouen també criteris i possibles accions de gestió i ordenació. En el cas de les 5 unitats 

integrades en el terme d9Agramunt, els objectius, criteris i accions amb relació directa o indirecta 

amb el municipi són els següents:  

Unitat 5. Vall del Llobregós 

OQP5.1 Un patrimoni històric i eminentment defensiu (esglésies, ermites, castell de Montclar, teuleria i  
forn de guix de Cubells) que consolidi la seva presència en el paisatge i permeti la descoberta  
del territori.  
Aquesta unitat es caracteritza per la presència d9un gran nombre de castells construïts a l9alta Edat  
Mitjana i quan aquest territori era una peça important del comtat d9Urgell. El castell de Montclar, el més  
significatiu de la unitat, forma part de la ruta dels castells, que uneix els castells més ben conservats de  
la zona fronterera i és testimoni d9aquells paisatge de batalles. 
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OQP5.2 Uns paisatges de secà vius i vinculats al patrimoni rural de la vall del Llobregós.  
La Vall del Llobregós és una unitat eminentment agrícola, on el 63% de la superfície està ocupada per  
conreus herbacis de secà, situats als fons valls, on els sòls són més fèrtils.  

A les zones amb més pendent, els conreus s9adapten a la morfologia del relleu per mitjà de murs de 
pedra formant feixes. La combinació entre els materials de guixos, els cultius de secà i la combinació de 

carrasca i roures ofereix una seqüència de colors especials que varien al llarg de l9any. 

Àrees amb valors especials a protegir  

- Fons escènics de la serra Blanca, serra Púdia, serra de les Comes i la serra de Montclar. 

- Medi nocturn d9alta qualitat (poca contaminació lumínica). 

Àrees de foment de la gestió  

- Espai Valls del Sió- Llobregós corresponent a la Xarxa Natura 2000. 

- Promoció i gestió dels elements més significatius del patrimoni històric i els seus entorns: castell de 

Montclar, teuleria i forn de guix de Cubells. 

Àrees susceptibles d9accions d9ordenació 

- Condicionar els miradors de la unitat: c) Montclar. 

Unitat 6. Alt Sió 

OQP6.1 Un paisatge agrari ben conservat, que mantingui el caràcter cerealista, l9estructura tradicional i  
que afavoreixi les poblacions de sisó i esparver cendrós.  
Els conreus herbacis de secà ocupen la major part del territori de l9Alt Sió. Aquest paisatge agrari és  
l9hàbitat idoni per les espècies estèpiques de sisó i esparver cendrós, que viuen en espais oberts, amb  
vegetació baixa i dispersa (erms, prats, i conreus de cereals). 

OQP6.2 Un patrimoni històric (molins hidràulics de la vall del riu Sió, ciutat romana de Iesso, castells  
de Florejacs i les Pallargues i esglésies arxiprestals romàniques de Santa Maria d9Agramunt i  
Guissona) conservat i que fomenti la descoberta del paisatge.  

Aquesta unitat havia estat, igual que la veïna Costers de la Segarra, <terra de marca=, és a dir, forma  
part de l9antiga franja fronterera entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova i, per tant, presenta un  
gran nombre de castells i torres de guaita. Els castells de Florejacs i de les Pallargues formen part de la  
ruta dels castells que uneix els castells més ben conservats d9aquest territori. 

Àrees amb valors especials a protegir  

- Zona oest de l9Alt Sió, identificada com a zona d9interès per a la connectivitat de l9esparver cendrós i el 
sisó.  

- Marges i cabanes de pedra seca disperses per tota la unitat.  

- Medi nocturn d9alta qualitat (poca contaminació lumínica). 

Àrees de foment de la gestió  

- Espais corresponents a la Xarxa Natura 2000 (Valls del Sió- Llobregós i Plans de Sió).  

 - Hàbitat de ribera del riu Sió.  

 - Promoció i gestió dels elements més significatius del patrimoni històric i entorn: castell de Florejacs i les 

Pallargues, molins hidràulics de la vall del riu Sió, ciutat romana de Iesso i esglésies arxiprestals 

romàniques de Santa Maria d9Agramunt i Guissona. 

Àrees susceptibles d9accions d9ordenació 

- Façanes urbanes i accessos a Agramunt i Guissona. - Àrea d9influència del nou canal Segarra- Garrigues 

que creua la unitat de nord a sud (afectant més del 60% de la unitat).  

 - Àrees industrials a les rodalies d9Agramunt i Guissona i extrem sud de Cervera.  
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 - Recorreguts de les dues línies elèctriques que creuen la unitat a les proximitats de Guissona i sud 

d9Agramunt. 

- Condicionar els miradors de la unitat: c) La Donzell d9Urgell 

- Senyalitzar els recorreguts d9interès o itineraris paisatgístics als punts de principi i final:  

a) Agramunt- Coscó  

c) La Guàrdia d9Urgell- Almenara Alta- Agramunt 

Unitat 19. Baix Sió 

OQP19.1 Unes omedes, salzedes i plantacions de pollancres i carrascars del riu Sió ben conservats.  

La unitat està vertebrada pel tram final del riu Sió vorejat de boscos de ribera (salzedes, plantacions de  
pollancres,...) i zones d9horta que es reguen mitjançant una xarxa de canals i sèquies. És important  
conservar la vegetació del curs fluvial del Sió i les zones d9horta.  

OQP19.2 Unes poblacions disposades seguint el curs fluvial del riu Sió ben conservades i ordenades. 

El curs del riu Sió és l9eix de referència on es disposen les poblacions d9aquesta unitat (la Sentiu de  
Sió, Montgai, Preixens i Agramunt). Concretament se situen en modestos relleus que s9aixequen per  
sobre del riu. D9aquí deriva la fragilitat visual d9aquests nuclis i tota la vall del riu Sió. Per tant, qualsevol  
creixement d9aquestes poblacions s9ha de realitzar ordenament perquè en respecti la façana  
paisatgística. igualment, la rehabilitació i gestió de la trama urbana ha de permetre la millora del perfil  
paisatgístic de les poblacions. 

OQP19.3 Uns conreus herbacis de secà que mantinguin la seva condició d9hàbitats d9interès per a la  
connectivitat d9aus estèpiques. 

A la zona de la Pedrissa l9agricultura està basada en conreus herbacis de secà distribuïts, quan el  
desnivell dels costers ho requereix, en bancals de pedra seca. Aquestes zones, que també comprenen  
petites bosquines de carrasca entre conreus, esdevenen hàbitats idonis per espècies com l9esparver  
cendrós.  

Àrees amb valors especials a protegir  

- Riu Sió i vegetació de ribera associada (omedes, salzedes, plantacions de  pollancres, canyissars...).  

Àrees susceptibles d9accions d9ordenació 

- Façana urbana de Montgai, Agramunt i la Sentiu de Sió. 

Unitat 20. Serra d9Almenara 

OQP20.1 Uns conreus herbacis de secà que mantinguin la seva condició d9hàbitats d9interès per a la  
connectivitat d9aus estèpiques. 

A tota la unitat, l9agricultura està basada en conreus herbacis de secà. Aquestes zones, hàbitats idonis  
per espècies com l9esparver cendrós o el sisó, confereixen un cromatisme estacional molt marcat i  
comprenen també algun petit retall de carrasca o altres peus aïllats entre conreus. La futura  

transformació de conreus de secà a regadiu provocada pel nou canal Segarra-Garrigues modificarà  

una part del paisatge d9aquesta zona. 

OQP20.2 Unes perspectives paisatgístiques de les serres d9Almenara i Bellmunt que es mantinguin com a  
referents identitaris del territori. 

El fons escènic de les Serres de Bellmunt i Almenara està dominat per les serres de perfil molt suau i  

lineal però molt visible des de tota la plana d9Urgell. Especialment el Pilar d9Almenara és el principal  
perfil d9aquesta unitat, i constitueix un referent visual i identitari per a la població. La seva accessibilitat  
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fa que també sigui un bon punt d9observació i gaudi del paisatge i un bon element per promocionar  

turísticament el territori. 

OQP20.3 Uns espais naturals de Bellmunt-Almenara i Plans del Sió que mantinguin la seva diversitat  

paisatgística i faunística. 

Les Serres de Bellmunt i Almenara inclouen espais de gran valor ecològic, com els espais Bellmunt-  

Almenara i Plans del Sió, inclosos a la Xarxa Natura 2000 reconeguts com a zones d9interès per a la  
connectivitat del sisó i l9esparver cendrós i a la meitat oriental de la unitat per a la connectivitat de  
l9àguila daurada. 

Àrees amb valors especials a protegir  

- Fons escènic de les serres de Bellmunt i d9Almenara.  

 - Manteniment dels conreus herbacis extensius de secà en tota la unitat i de peus aïllats als límits de les 

finques.  

 - Hàbitats de vegetació espontània gipsícola i xeromòrfica a les parts altes i turons relictes de la serra de 

Bellmunt i d9Almenara.  

 - Zones d9interès per a la connectivitat d9espècies estèpiques (sisó i l9esparver cendrós, a tota la unitat) i 
rapinyaires (àguila daurada, a la meitat oriental) 

Àrees de foment de la gestió  

- Promoció i gestió del patrimoni històric i els seus entorns: pilar d9Almenara [...].  

 - Masos i cases rurals de pedra seca dispersos per la unitat.  

- Espais corresponents a la Xarxa Natura 2000 (Bellmunt3Almenara i Plans del Sió).  

- Tram de banqueta arbrada del Canal Principal dels Canals d9Urgell que travessa la unitat. 

Àrees susceptibles d9accions d9ordenació 

- Àrea afectada per les transformacions de conreus de secà a regadiu del  futur canal Segarra- Garrigues. 

- Condicionar els miradors de la unitat: b) el Pilar de la Serra d9Almenara  

 - Senyalitzar els recorreguts d9interès o itineraris paisatgístics als punts de principi i final:  

a) La Guàrdia d9Urgell3Almenara Alta3Agramunt. 

Unitat 21. Plana d9Urgell 

OQP21.3 Uns canals amb banquetes arbrades funcionals i protegides, habilitades per al gaudi de la 

població local.  

Les banquetes arbrades són un element característic del paisatge de la Plana d9Urgell. La seva dimensió 
històrica lligada al manteniment dels canals i el seu ús social passat i actual fan que la població local 

estigui molt identificada amb el paisatge que conformen i siguin usades com a espai de passeig i esbarjo.  

OQP21.8 Unes perifèries urbanes amb àrees industrials i terciàries, urbanitzacions, granges, etc. ubicades 

de manera racional i responent a les necessitats reals.  

La Plana d9Urgell està ocupada per una gran quantitat de poblacions de dimensions, casuístiques i trames 

urbanes diverses. La manca de relleu i la bona accessibilitat ha permès que en les darreres dècades s9hagi 
experimentat una proliferació d9àrees industrials i terciàries, urbanitzacions, edificacions agrícoles, etc. 

sense definició ni ordenació prèvia al voltant dels nuclis compactes. Això ha empobrit el paisatge i fa 

necessària la implantació d9instruments d9ordenació dels accessos, perifèries i rodalies dels nuclis per 
aconseguir que s9hi integrin i no afectin al perfil paisatgístic de les poblacions.  

OQP21.9 Unes àrees agrícoles amb unes edificacions de suport integrades en el paisatge. 
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Els espais agrícoles de Ponent van units inevitablement a cabanes, tanques, magatzems i coberts 

distribuïts arreu del territori. És indispensable que totes aquestes construccions situades en sòl no 

urbanitzable estiguin ordenades i ben integrades en el paisatge de regadiu per no empobrir la perspectiva 

visual d9aquestes àrees. 

Àrees amb valors especials a protegir  

- Banquetes arbrades dels canals d9Urgell que defineixen la percepció del paisatge de la plana. 

- Cabanes, tanques i coberts de tàpia distribuïts per tota la Plana d9Urgell, elements característics de 
l9arquitectura rural d9aquest territori. 

Àrees de foment de la gestió  

- Canal d9Urgell i la seva xarxa de recs i sèquies que drenen tota la Plana d9Urgell. 

Àrees susceptibles d9accions d9ordenació 

- Restaurar les banquetes arbrades que segueixen el traçat dels canals d9Urgell. 
- Conreus abandonats colindants a les zones industrials i urbanes 

- Delimitar, protegir i conservar els camins rurals. 

2.2.8. Valor agrícola i capacitat agrològica dels sòls 

VALOR DEL SÒL AGRARI 

L'any 2015, la Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori van impulsar el Grup de Treball 

d'Espais Agraris que va elaborar l'informe Espais Agraris: definició i indicadors per a la seva 

caracterització. Aquest document estableix un ampli consens al voltant del concepte <espai 

agrari= i facilita, de forma pionera, la caracterització d9aquests espais en el planejament 

urbanístic identificant uns indicadors objectivables que determinen les característiques 

bàsiques per a la seva valoració.  

El Departament d9Agricultura Ramaderia i Pesca ha donat suport a la proposta, i com a resultat 

o conclusió s9ha obtingut un Mapa de valor dels espais agraris. Aquest mapa de valor dels espais 

agraris s9ha utilitzat a partir del treball, quantificació, cartografia i ponderació d9una sèrie de 
criteris, concretament: espais agraris, aptitud agrològica, Productivitat agrícola, productivitat 

ramadera, productivitat forestal, connectivitat ecològica, grau de biodiversitat, estat de 

conservació dels habitats, planejament territorial, tipologia d'espais protegits, valor del paisatge 

agrari, dotació de regadiu, producció de qualitat, mà d'obra agrària, model productiu, grau de 

diversificació econòmica, cessament d'explotacions, continuïtat agrària, pressió antròpica, 

periurbanitat i zones vulnerables 

En efecte, el projecte dota d'una metodologia per analitzar i caracteritzar els espais agraris 

catalans en la planificació territorial. Permet valorar els espais agraris al territori a partir d9un 
exhaustiu anàlisi de 20 indicadors simples i les respectives agregacions i ponderacions (5 

indicadors compostos; 3 indicadors de grup). La valoració es basa en una assignació de pesos 

que oscil·la de 1 a 10 per cada indicador. Els pesos alts representen aquelles zones on els 

indicadors es valoren positivament mentre que les zones amb pesos més baixos són les que 

presenten valors més baixos per l'indicador analitzat. 

Pel que fa a l9àmbit d9Agramunt, la figura següent mostra com segons el Mapa de valor d9espai 
agrari la major part del terme presenta uns valors mitjos-alts (6-7). Hi ha però franges 
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corresponents a cursos fluvials (Sió) i el seu entorn d9influència i part de la zona al nord de 

Mafet i les Puelles que presenten un major valor (8). A la vegada, s9hi donen algunes taques 

puntuals i esparses de valor 5.  

Figura 27. Valor del sòl agrari a Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir del DARPA. 

CAPACITAT AGROLÒGICA 

El Mapa de sòls és un mapa de contingut edafològic que abasta tota la superfície de Catalunya, 

dividida en 304 fulls definits segons el tall oficial 1:25.000. La disponibilitat d'informació sobre la 

constitució física i química dels sòls, en tant que són recursos limitats i no renovables, és 

essencial per a la gestió del territori en els aspectes agrícola, de la planificació territorial, 

d'enginyeria civil i de medi ambient en el sentit més ampli del terme. 

El Mapa de sòls, en l'actualitat, es realitza en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, que disposa d'informació de detall aproximada del 25% de la 

superfície de Catalunya, corresponent principalment a àrees agrícoles. La informació 

edafològica de camp s'obté principalment mitjançant la realització d'escandalls, amb una 

densitat de 0,5 observacions per centímetre quadrat de mapa final en terrenys agrícoles i de 

0,25 observacions per centímetre quadrat de mapa final en terrenys forestals. Un cop més, cal 

esmentar la importància de la col·laboració dels ajuntaments, que faciliten aspectes relacionats 

amb la realització dels escandalls i la recollida de dades sobre el terreny. Les mostres 
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obtingudes són sotmeses a diversos tipus d'anàlisis per determinar diversos paràmetres, tals 

com el contingut en carboni orgànic, la salinitat, la granulometria i altres paràmetres que 

defineixen els diferents tipus de sòls. 

Entre altres aspecte, aquest Mapa de Sòls, determina el tipus de <Capacitat agrològica dels 
terrenys=. Es tracta d9una paràmetre que agrupa els sòls en diferents tipus de classes, segons la 
seva capacitat per a produir, de forma sostenible, els cultius més habituals d9una zona. Establir 
la capacitat agrològica d9un sòl equival, per tant, a classificar els sòl en funció de la seva 
capacitat de producció i de risc de pèrdua d9aquesta capacitat.  

La caracterització de la capacitat agrològica dels sòls permet classificar qualsevol sòl, en funció 

de les seves característiques i les de l9entorn on està ubicat, en una de les vuit (I-VIII) classes 

establertes als sistema (Klingebiel i Montgomery, 1961). Aquestes classes, inicialment definides 

al Soil Conservation Service del Departament d9Agricultura dels Estats Units, han estat 
adaptades a les nostres condicions pel Ministerio de Agriculutra, Pesca i Alimentación i 

modificades pel Servei d9Avaluació de Recursos Agraris del DAMM.  

El Mapa de Classes de Capacitat Agrològica dels Sòls és un dels mapes que, de forma 

sistemàtica, complementa els fulls de la sèrie Mapa de sòls 1:25000 que publica l9ICGC. El 
significat de les classes és el següent: 

Taula 16. Classes de sòl segons la capacitat agrològica. 

Símbol Epígraf Classe Descripció 

 
I Classe I Sòls que presenten lleugeres limitacions per al seu ús. 

 
II Classe II 

Sòls que presenten algunes limitacions per al seu ús, el que redueix el 

nombre de cultius que es poden portar a terme o fa necessari 

algunes pràctiques de conservació. 

 
III Classe III 

Sòls que presenten importants limitacions per al seu ús, el que 

redueix el nombre de cultius que es poden portar a terme o fa 

necessari aplicar especials pràctiques de conservació. 

 
IV Classe IV 

Sòls que presenten limitacions molt severes per al seu ús, el que 

restringeix de forma important els cultius que es poden portar a 

terme o fa necessari unes pràctiques de maneig i conservació molt 

acurades. 

 
V Classe V 

Sòls que presenten poc risc d9erosió, però que presenten d9altres 
limitacions difícils d9esmenar, el que limita el seu ús a prats, usos 
forestals o reserves naturals. 

 
VI Classe VI 

Sòls quer presenten limitacions importants que els fan no aptes per a 

usos agrícoles i limiten el seu ús a prats, usos forestals o reserves 

naturals. 

 
VII Classe VII 

Sòls que presenten limitacions molt severes que els fan no aptes per 

al cultiu i limiten el seu ús a pastures, usos forestals o reserves 

naturals. 

Font: DARP i ICGC. 
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En el cas d9Agramunt, existeix informació per la major part del terme i s9ha elaborat aquesta 
cartografia específica, que es representa a la figura següent. S9observa com en la major part 

dels terrenys entre les serres d9Almenara i Montclar predominen les tipologies de millor 

qualitat, des d9I fins a IV. El mateix ocorre amb la zona sud del terme corresponent a la part 

nord de la Plana d9Urgell. Per contra, en els entorns de les serres d9Almenara i Montclar 
apareixen extensions amb tipologies de menor qualitat, sobretot VI. 

Figura 28. Classes de sòl (capacitat agrològica) del terme municipal d9Agramunt. 

 
Font: Mapa de Sòls 1:25000. DARPA. 

2.3. Medi humà 

2.3.1. Població 

El primer gran salt poblacional d9Agramunt es produí amb la construcció del Canal d9Urgell a 

l9entorn del 1860 quan la població superà els 4.700 habitants. Es possible que el salt fos degut a 
l9execució de les obres donat que el 1877 la població s9havia reduït per sota dels 3.300 
habitants. 

En qualsevol cas, el S.XX s9inicia amb poc més de 3000 habitants i al llarg dels anys es manté 
estable amb lleugera tendència a l9increment. Aquest escenari es truncat per la Guerra 
d9Espanya. En la post-guerra i fins els anys 1960 retorna la tendència d9estabilitat amb lleugera 
tendència a l9ascens. A partir d9aleshores però, l9increment serà molt més marcat, en 
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combinació amb períodes curts d9estabilització. La causa de l9increment es pot atribuir al 
<boom= econòmic dels anys 1960 en el que els nuclis amb implantació d9indústria reberen 
població rural. 

Tot i que a finals dels anys 1980 i en els anys 1990 hi ha un cert esgotament del creixement 

poblacional, amb la bonança dels anys 2000 la població torna a créixer fins que el 2011 s9arriba 
al màxim històric de 5.653 habitants. A partir d9aleshores i com a conseqüència de la recessió 
econòmica es dona un lleuger decreixement. EN els darrers anys s9ha observat una estabilització 
entorn als 5.400 habitants. 

Figura 29. Evolució de la població (1900-2020) a Agramunt. 

 

Font: pròpia a partir de dades de l9IDESCAT. 

En relació al conjunt de la comarca de l9Urgell, el municipi va anar incrementant 

progressivament el seu pes proporcional en relació a la població comarcal. Així, si el 1940 tot 

just superava el 10%, a finals dels anys 1990 supera el 16% (màxim de la sèrie històrica). A partir 

d9aleshores experimenta un lleuger descens fins al 14,6% actual. Això es pot deure a que en els 

darrers anys el creixement a la comarca s9ha concentrat en els principals nuclis industrials i de 
serveis: Tàrrega i Bellpuig. 

Taula 17. Evolució de la població pel període 194032020. 

Any Agramunt Urgell % comarca 

2020 5411 37116 14,6 

2015 5491 36308 15,1 

2010 5618 37322 15,1 

2005 5355 34117 15,7 

2000 4902 31029 15,8 

1998 4950 30495 16,2 

1991 4702 29163 16,1 
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1986 4701 29631 15,9 

1981 4562 29618 15,4 

1975 4343 29589 14,7 

1970 4428 30345 14,6 

1965 4198 30705 13,7 

1960 3730 30471 12,2 

1955 3597 31239 11,5 

1950 3535 31762 11,1 

1945 3454 31593 10,9 

1940 3112 30454 10,2 

 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l9IDESCAT. 

En relació a la distribució espacial de la població cal notar que, a banda del nucli principal 

(Agramunt) hi ha uns altres cinc nuclis habitats (Almenara, Donzell, Mafet, Montclar i les 

Puelles) i alguns disseminats. Amb tot, convé assenyalar que el nucli d9Agramunt aglutina quasi 

el 96% de la població. La taula següent indica les dades al respecte: 

Taula 18. Distribució de la població del municipi en nuclis i disseminats (2020). 

Entitat singular/ Nucli  Habitants - Nucli Habitants - Disseminat 

Agramunt 5.194 16 

Almenara Alta 8 0 

Donzell d9Urgell 22 0 

Mafet 55 0 

Montclar d9Urgell 104 0 

Les Puelles 12 0 

TOTAL nuclis vs disseminats 5.395 16 

TOTAL MUNICIPI 5.411 

Font: IDESCAT.  

Finalment, cal notar que l9antic nucli de Rocabertí de Sant Salvador es troba actualment 

deshabitat. 

2.3.2. Usos del sòl 

En relació a usos del sòl, Agramunt es caracteritza per un domini del 80% de conreus herbacis 

extensius, majoritàriament de secà (62% del total) . D9altra banda, les superfícies amb vegetació 
natural, es situarien al voltant del 12%, la meitats dels quals correspondria a carrascars. 

Finalment convé assenyalar que les àrees urbanes i industrials aglutinen més de 250 ha, 

superant el 3% de la superfície municipal.  
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Taula 19. Usos del sòl actuals.  

Coberta del sòl Superfície (ha) 
% del 

TM 

Conreus herbacis extensius de secà 4.973,72 62,66 

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses 1.506,89 18,99 

Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia) 518,10 6,53 

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 250,85 3,16 

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus 
malus), de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i 
d'altres rosàcies 

200,45 2,53 

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda 
(Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles de terra baixa 

104,88 1,32 

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, 
de terra baixa 

104,43 1,32 

Espartars d'albardí (Lygeum spartum), de les terres interiors àrides 56,31 0,71 

Boscos mixtos de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus faginea, Q. 
pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà 

33,93 0,43 

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), 
d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),... 

33,54 0,42 

Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, 
d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà 

32,89 0,41 

Brolles i timonedes amb ruac (Ononis tridentata), trincola (Gypsophila 
hispanica)..., dels sòls guixencs, sobretot a les contrades interiors 

29,57 0,37 

Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent 
(Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia prostrata, salat blanc (Atriplex 
halimus), halonitròfils, de sòls àrids de les contrades interior 

24,96 0,31 

Altres (Conreus abandonats, basses d9aigua, freixenedes, plantacions de 
pollancres, grans parcs i jardins, etc.) 

66,74 0,84 

TOTAL 7.937,26 100,00 

Font: pròpia a partir de dades del DTES.  
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Figura 30. Cobertes del sòl al terme d9Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 
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Donada la importància dels cultius herbacis extensius es desglossa la seva composició per 

tipologies segons les dades del DARPA de 2020. En la taula següent s9observa el predomini dels 

cereals de gra i els cultius farratgers i més específicament de les tipologies de blat i ordi pels 

primers, i cereals d9hivern per a farratge pel que fa als segons. Pel que fa a fruiters, la superfície 

és molt menor: 212 ha de regadiu, principalment pomera, i 50 ha de secà amb lleuger 

predomini de l9olivera. 

Taula 20. Superfície ocupada per conreus herbacis (ha) per tipus de cultiu (2020). 

Tipus Cultiu 
Superfície (ha) 

Total % 
Secà Regadiu 

Cereals gra 

Blat tou  777 275 

4329 77,6 

Ordi 1946 333 

Civada 48 19 

Triticale 471 9 

Sègol 31 0 

Blat de moro 0 416 

Mill i melca 0 4 

Farratges 

Cereals d'hivern per a farratge 305 76 

850 15,2 

Blat de moro farratger 0 42 

Sorgo farratger 0 1 

Ragiràs o margall 0 23 

Alfals 14 191 

Festuca 1 124 

Veça per a farratge 8 6 

Praderes polifites 1 0 

Associació Veça - Civada 

farratgeres 
38 20 

Cultius industrials 

Soja 0 12 

29 0,5 Colza 4 10 

Gira-sol 0 3 

Hortalisses 

Enciam 0 1 

7 0,1 

Carabassa 0 1 

Tomàquet 0 1 

Coliflor 0 1 

Ceba 0 1 

Mongeta tendra 0 1 

Carabassó 0 1 

Lleguminoses 
Veça 1 1 

363 6,5 
Pèsol sec 315 46 

Tubercles 

consum humà 
Patata d'estació mitjana 0 4 4 0,1 

TOTAL  3960 1622 5582 100 

Font: pròpia a partir del DARPA. 
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D9altra banda, la posada en funcionament del Segarra-Garrigues pot suposar la transformació al 

regadiu de bona part de la franja central del terme, entre els espais Xarxa Natura 2000. En 

aquest sentit, es podran mantenir els cultius herbacis extensius però pot també esdevenir, un 

canvia a cultius farratgers o fruiters, alterant en part la uniformitat dels cultius herbacis 

extensius de secà. 

Més enllà de les categories genèriques incloses a la taula, cal fer notar que en el conjunt d9usos 

del sòl del terme les granges presenten una certa rellevància donat que és la segona activitat 

econòmica més important del sòl no urbanitzable desprès de l9activitat agrícola. Altres 

categories menors no especificades inclouen les activitats extractives i la xarxa de sèquies del 

municipi. 

ALTRES USOS: CAÇA i ACTIVITATS EXTRACTIVES 

La pràctica cinegètica és un altre ús del sòl habitual a la zona. Respecte a la gestió cinegètica a 

l9àmbit d9estudi s9han identificat onze àrees privades de caça amb titulars públics i privats de les 

quals la gestió recau en els serveis territorials de Lleida. Les dues més extenses (Agramunt i 

Montclar) són aquelles que s9ubiquen íntegrament al municipi. La figura següent n9il·lustra la 
localització a nivell de terme. 

Figura 31. Àrees de gestió cinegètica a Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir del DTES. 
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Quant a activitats extractives, se9n registren tres, que tanmateix consten com a finalitzades i 
una d9elles restaurada. Les dades de cadascuna es desglossen en la taula següent. Pel que fa a la 

seva ubicació, s9indica en la figura que segueix a la taula. 

Taula 21. Activitats extractives. 

Codi 
Nom 

explotació 

Titular Estat 

restauració 

Estat 

tramitació 

Recurs  Tipus permís Àrea 

(ha) 

5178 
ALMENAR 

LA20040057 

EXTRANSREC 

JUMELA, SL 

Activitat 

finalitzada 

Resolució d'au-

torització am-

biental. Fiança 

dipositada 

Graves 
Autorització 

d'explotació 
4,61 

5074 

PRÉSTEC 

GAIETÀ SORIGUE, SA 

Activitat 

finalitzada 

Informada i 

amb fiança Graves 

Autorització 

d'explotació 
2,39 

RA-

5520 

AGRAMUNT 

LA20110022 

CONSTRUCTOR

A DE CALAF, SA 

Activitat 

restaurada 

en període 

de garantia 

Declaració 

d'impacte 

ambiental 

Graves 
Autorització 

d'explotació 
2,23 

TOTAL      9,23 

Font: pròpia a partir del DTES. 

Figura 32. Activitats extractives. 

 
Font: pròpia a partir del DTES. 
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2.3.3. Economia 

Agramunt és un municipi de tradició agrícola i ramadera; la seva situació en la fèrtil conca del 

Sió i les terres regades pel canal d9Urgell (des del 1862), ha propiciat aquesta especialització. Les 

aigües del riu Sió i la construcció del canal d9Urgell aportaren aigua per al rec d9una part de les 
originals terres seques del terme, propiciant així el desenvolupament de l9agricultura en base a 
un augment dels rendiments extrets de les finques. Actualment, una part important de les 

finques del municipi són correus de regadiu. Concretament el fons de la vall del Sió per on 

transcorre també el canal d9Urgell i per altra banda, al sud de la serra d9Almenara en contacte 

amb la plana d9Urgell per on també hi transcorre el canal d9Urgell. Tradicionalment el municipi 
s9ha caracteritzat per un important desenvolupament dels conreus de blat de moro, alfals i 
arbres fruiters de regadiu, mentre que pel que fa al secà, hi predominen els cereals, bàsicament 

el blat i l9ordi. 

Tal i com s9ha exposat a l9apartat 2.1.6 Xarxa hídrica i hidràulica, els darrers anys s9ha posat en 
servei el canal Segarra-Garrigues. Part del terme d9Agramunt es troba inclòs al sector 3 i 4 del 
sistema de rec del Canal Segarra-Garrigues, incloent una petita porció al sector 2 corresponent 

al nord de Montclar, de manera que aquestes zones poden estar subjectes a una transformació 

de secà a regadiu, ampliant la xarxa de sèquies de l9espai. 

L9any 2021 s9ha realitzat el lliurament de les escriptures de propietat de les noves finques de la 
zona concentrada. La zona concentrada d9Agramunt consta de 3.039 hectàrees de superfície, 
corresponents a 421 propietaris beneficiats. Altrament, el procés de concentració parcel·lària 

ha implicat portar a terme diverses actuacions d9adaptació del terreny a les noves condicions 
parcel·làries: execució de 79,2 km de camins, 20,8 km de col·lectors de drenatge subterranis, els 

corresponents entradors a finques, i també executant millores territorials, i afitant les noves 

propietats. 

Quant a la ramaderia, ha perdut el seu caràcter tradicional de complement de l9explotació 
agrícola. Les actuals granges són activitats autònomes només associades a l9agricultura per tal 
d9aprofitar els fems i purins. La ramaderia hi consta com a activitat de pes, amb un total de 116 

explotacions ramaderes registrades (DARPA, 2020), la gran majoria de tipus intensiu. Destaquen 

els sectors de bestiar porcí i boví, majoritàriament dedicats a engreix, els quals concentren el 

major nombre d9explotacions. Entre d9altres també s9hi registren granges de gallines i pollastres, 
galls d9indi, oví, cabrum, èquids, conills i explotacions apícoles.  

Amb tot però cal notar que els principals sectors d9ocupació laboral a Agramunt són els serveis i 
la indústria. La base industrial d9Agramunt és molt diversificada i és integrada en gran part per 
empreses d9origen local. Els principals sectors són el de l9alimentació, la confecció, el metall i el 
paper. 

La indústria torronaire té una gran tradició a la vila, arrelada des del segle XVIII. Són coneguts 

arreu els seus torrons durs, de forma rodona, de mel, avellana i clara d9ou, i la seva presentació 
tradicional enmig de dos fulls de neula (val a dir que a vegades, sense perdre el seu caràcter 

típic, l9avellana era substituïda per l9ametlla). Els torrons d9Agramunt, amb distintiu de qualitat 
reconeguda, han incrementat de manera extraordinària la seva popularitat d9uns anys ençà. 

El sector del metall té l9origen en les activitats agràries. Entre les empreses més importants 

d9aquest sector cal esmentar el Grup Ros Roca, dedicada inicialment a la construcció de 
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remolcadors agrícoles, que continua domiciliada a la vila, on hi ha part dels tallers, però que ja 

fa anys traslladà la principal factoria a Tàrrega, i ha esdevingut pionera en la construcció de 

vehicles i maquinària per a equipaments municipals. 

Recentment, l9any 2021 Agramunt comptabilitzava un total de 2.467 persones afiliades a la SS, 

una xifra lleugerament superior a la del mateix període del 2018 (pre-COVID-19). Les dades 

confirmen que la població manté un important pes industrial amb un 35% dels ocupats, un 

percentatge certament elevat.  

En línia amb la tònica general de les economies post-industrials, el principal sector és el dels 

serveis amb més de la meitat dels afiliats. En aquest sector s9inclouen aquells treballadors 
vinculats a l9ensenyament, la sanitat, el comerç, hostaleria i restauració, serveis immobiliaris i 
financers, gestories, gabinets d9advocats, turisme, etc. A nivell turístic, el municipi compta amb 

54 places hoteleres (2 establiments) i 29 de turisme rural (3 establiments)6. En aquest sentit, la 

Fira del Torró d9Agramunt és un dels principals esdeveniments amb capacitat d9atreure 
visitants. 

Taula 22. Ocupació als diferents sectors considerant afiliats a la S.S. 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2021 183 7,42% 878 35,59% 152 6,16% 1.254 50,83% 2.467 

2018 192 7,78% 820 34,12% 163 6,78% 1.228 51,10% 2.403 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l9IDESCAT. 

2.3.4. Xarxa viària i de transport 

La principal infraestructura de comunicacions del municipi és la carretera C-14 que travessa de 

nord a sud part del municipi. Es tracta d9un eix que comunica la costa de Tarragona (Salou) amb 
Andorra. A nivell més local permet l9enllaç amb Tàrrega i Artesa de Segre i amb l9Autovia A-2 

com a via d9alta capacitat. 

En segon pla, es localitza l9eix del riu Sió (C-352) configurat per dues carreteres: vers l9oest 
(Balaguer) la LV-3025, d9orientació E-O, i vers l9est (Cervera) la L-303, d9orientació NO-SE. 

En tercer lloc cal assenyalar la carretera local LV-3231 que permet enllaçar amb nuclis menors 

del mateix municipi o comarca vers el S-SO (Almenara Alta, la Guàrdia, Tornabous) i de la 

comarca veïna del Pla d9Urgell (Barbens). 

En quart lloc convé destacar carreteres menors, que parteixen de la C-14 i enllacen amb els 

nuclis rurals de Montclar (LV-3022) i Donzell d9Urgell (LV-3023). 

En cinquè lloc, vers el SO del municipi hi transcorre un fragment de la carretera LV-3028 que 

uneix Preixens i Castellserà. 

Finalment, cal fer menció de camins locals asfaltats que connecten amb nuclis poblacionals i 

termes veïns. En aquesta categoria destaquen: 

- Camí de les Puelles (vers NE d9Agramunt), que segueix fins a Coscó (TM d9Oliola). 

- Camí d9Almenara Alta a la Fuliola 

 

6 IDESCAT, 2020. 
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- Camí de Cubells a Montclar. 

- Camí de Donzell d9Urgell (connecta amb Seró, TM d9Artesa de Segre). 

- Camí de Donzell d9Urgell a Agramunt. 

2.3.5. Xarxa viària rural i senders 

Tal i com s9aprecia en la figura següent, al terme d9Agramunt hi ha tres camins ramaders amb 
un recorregut notable. Vers el sud del terme hi ha la carrerada de Castellserà a Agramunt i la 

carrerada de Castellserà al Pilar d9Almenara. Vers el nord, hi ha el camí de Montclar i Donzell. La 

resta que s9indiquen en la figura són camins ramaders que arriben o parteixen del límit de 
terme però sense un recorregut en el sí del municipi (p. ex. Camí del Siscar, carrerada 

d9Agramunt a Ossó de Sió). 

Figura 33. Camins ramaders a l9entorn d9Agramunt. 

 

En segon lloc, cal destacar que el terme es travessat de N a S pel GR-3. Concretament entra pel 

NE a la zona del Mas d9en Palau i l9abandona pel SE seguint el traçat del Canal d9Urgell. Compren 
un tram de l9etapa 45 (Ponts-Agramunt) i 46 (Agramunt 3 Tàrrega). 
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Al marge de les esmentades rutes, hi ha tot un seguit de camins i pistes rurals de rellevància que 

donen servei a la població local, als propietaris de finques i als amants del lleure. No s9inclou un 
inventari complet de tots els camins rurals donada la dimensió del municipi. Amb tot cal notar 

que la majoria parteixen dels diferents nuclis de població o carreteres. Alguns comparteixen 

trams amb les carrerades esmentades i el GR-3. Per posar dos exemples, es poden mencionar la 

pista que connecta des dels afores de Donzell amb el nucli despoblat de Sant Salvador de 

Rocabertí i el camí de Gorga. 

Finalment, cal fer notar que es té constància d9un projecte per habilitar una via verda al llarg de 

la vall de riu Sió que està sent impulsat per la Secretaria de Mobilitat i Territori en col·laboració 

amb els ajuntaments dels municipis inclosos en l9itinerari, entre els que s9inclou Agramunt.  

2.3.6. Xarxes de serveis i infraestructures 

a) Infraestructures d9abastament i sanejament 

Actualment el municipi se subministra a partir del canal d9Urgell. L9ajuntament disposa d9un 
certificat de la Comunitat General de Regants dels Canals d9Urgell, de 2 de maig de 2007, en 
què s9estableix que el volum d9aigua dels canals amb destinació a abastament de població i 

granges d9Agramunt és en total de 638.300 m3, amb la següent distribució per nuclis: 564.691,2 
m3/any per a Agramunt; 6.938.6 m3/any per al nucli de la Donzell; 12.702 m3/any per al nucli 

de Mafet i 52.215,6 m3/any per al nucli d9Almenara.  

La gestió de l9aigua potable d9Agramunt es realitza a través del grup CASSA. Els darrers anys 
s9han realitzat una sèrie d9inversions i obres en els sistemes de captació, dipòsit i tractament de 
les aigües que han permès una millora del sistema d9abastament general del municipi.  

Cada nucli urbà disposa d9un xarxa pròpia de captació al canal d9Urgell, d9emmagatzematge en 
dipòsits, d9instal·lacions d9elevació i distribució amb comptadors instal·lats per cada usuari. 

L9extensió total de la xarxa s9estima en un 49.320 metres i els materials de les canonades són 

diversos en funció de l9antiguitat (FC, FE, PE, PVC) i diàmetres. El document urbanístic del POUM 
inclou una descripció gràfica de la xarxa actual al plànol d9infraestructures.  

Taula 23. Dipòsits per abastament d9aigua municipal als diferents nuclis d9Agramunt. 
Nucli Dipòsit Capacitat (m3) Instal·lacions de potabilització 

Agramunt 

(poble) 

Bassa acumulació (1) 85.000 

Filtres de sorra horitzontal + 

cloració 

Dipòsit decantació 2.200 

Dipòsit aigua neta 1.600 

Dipòsit elevat del convent 175 

Dipòsit elevat del castell 250 

Dipòsit soterrat del convent 5.000 

Montclar 

Bassa d9acumulació  13.000 

Cloració 
Captació Montsonís 1.000 

Dipòsit distribució 100 

Dipòsit de seguretat 65 

Almenara 

Alta 

Dipòsit reserva (Fuliola) 270 
Cloració 

Dipòsit distribució 30 
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La Donzell 

Captació Mafet 140 

Cloració Dipòsit intermig 12 

Dipòsit distribució 15 

Mafet 
Dipòsit reserva 625 

Cloració 
Dipòsit distribució 38 

Total  109.520  

(1) Bassa que també està connectada i dóna servei als nuclis de Mafet i la Donzell 

Nota: al nucli de les Puelles la xarxa de distribució és la mateixa que Agramunt. 

Font: Ajuntament de Agramunt. 

D9altra banda, es considera que el consum de la població és bàsicament permanent, és a dir no 

es donen increments de població a l9estiu que incrementin les necessitats d9abastament.  

Segons dades de l9ACA, el municipi va registrar el 2019 un consum domèstic de 215.528 m3, 

xifra equivalent a 109,9 l/hab·dia (590,5 m3/dia). El conjunt de dades relatives al consum d9aigua 
al municipi es presenten en la taula següent. 

Taula 24. Consum d9aigua al municipi d9Agramunt (2019). 

 Xarxa domèstica 
(m3) 

Domèstic (l/ 
hab·dia) 

Activitats Econòmiques i fonts 
pròpies (m3) 

Total (m3) 

Volum 215.528 109,9 163.295 378.823 

Font: elaboració pròpia a partir de de l9ACA. 

Les aigües residuals del municipi es tracten a la depuradora del propi municipi des del 1995, la 

qual s9ubica vers l9O del nucli urbà adjacent al Canal d9Urgell a poca distància del Pont de Ferro. 
Desguassa les aigües tractades al riu Sió. Amb un cabal de disseny de 2.700 m3/dia, realitza un 

tractament de tipus biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor i té capacitat de fins a 18.000 

hab.-equivalent. L9administració actuant és en aquest cas l9Agència Catalana de l9Aigua i 
l9empresa explotadora la Companyia General d9Aigües de Catalunya S. A. 

Infraestructures energètiques 

Pel sud del nucli d9Agramunt hi transcorre una línia elèctrica d9alta tensió (110 kv) que travessa 

el terme en direcció NO-SE. Altrament, arreu del terme circulen diferents línies de mitjana 

tensió fins a diferents estacions transformadores que donen servei al conjunt d9habitatges i 
activitats econòmiques.  

Infraestructures de telecomunicacions 

El municipi disposa d9almenys quatre antenes de telecomunicació situades dins el sòl urbà:  

Taula 25. Antenes de telecomunicació. 

Estació Nom Adreça Posició 

15110 Vodafone C. Baixada Convent s/n 41.787917 lat / 1.102356 lng 

015110 Vodafone C. del Convent s/n 41.787917 lat / 1.102356 lng 

CATR5315A Orange  C. Baixada Convent, 3 41.787917 lat / 1.102356 lng 

2500214 
Telefonica 

Moviles 
C. Baixada Convent s/n 41.787917 lat / 1.102356 lng 

Font: www.antenasgsm.com  

http://www.antenasgsm.com/
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Gestió de residus 

El municipi disposa de servei de recollida porta a porta per a les fraccions orgànica i resta. Pel 

que fa a les resta de fraccions (vidre, envasos i paper i cartró), es manté el servei de recollida a 

través de contenidors de carrer. El municipi també disposa de deixalleria pròpia. Està ubicada al 

sud del nucli, a tocar del polígon industrial.  

L9entitat encarregada del servei de recollida de residus és el Consorci per a la Gestió dels 

Residus Urbans de l9Urgell. Té naturalesa d9ens de caràcter públic i està integrat pel Consell 
Comarcal de l9Urgell i l9ajuntament de Tàrrega. El servei està delegat a l9empresa Urgell Net SA. 

Tal i com mostra la taula, el municipi presenta dades de recollida selectiva que milloren la 

mitjana de Catalunya (44,9%) si bé la xifra de generació de residus és superior a la mitjana 

catalana (1,44 Kg/hab./dia). 

Taula 26. Recollida de residus municipals al municipi d9Agramunt (2019). 

Recollida selectiva 
(tones) 

Recollida fracció resta 
(tones) 

Residus municipals 
totals (tones) 

% recollida 
selectiva 

Kg/hab./dia  

1.469,6 1.472,2 2.941,8 49,96 1,50 

*Dades en tones. Font: pròpia amb dades de l9ARC. 

2.3.7. Patrimoni històric i cultural 

El POUM incorpora una proposta de Catàleg de béns elaborat recentment (2021) a partir d9un 
document del 2014. En aquest s9hi recullen cinc tipologies de béns ubicats tant en sòl urbà i no 

urbanitzable. Per cada element s9ha realitzat una fitxa on s9indica la localització, les dades 
urbanístiques, la catalogació (inclou nivell de protecció), la descripció del bé i una sèrie de 

determinacions normatives. 

A continuació s9indica en una taula el nombre de béns de cadascuna així com el nombre de bens 

protegits segons les categories BCIN i BCIL. 

Taula 27. Detall del nombre d9elements inclosos en el Catàleg de Bens. 

Tipus Codi Nombre BCIN BCIL 

Conjunts Arquitectònics CA 8 4 - 

Elements Arquitectònics EA 130 6 18 

Bens Arqueològics i Paleontològics BARP 20 2  

Béns Naturals BN 14   

Bens Ambientals i Paisatgístics BAMP 10   

TOTAL  182 12 18 

 Font: Elaborat a partir del Catàleg de Béns. 

Així doncs, el Catàleg recull fins a 182 elements entre els que s9inclouen places, castells, 
esglésies i ermites, edificis nobles, masos i masies, elements de pedra seca com cabanes de 

volta i murs, una balma, sitges i també elements pròpiament naturals. 

Cal dir que una part d9aquests en especial aquells més rellevants, coincideixen amb elements ja 

inventariats per d9altres institucions (Inventari de patrimoni arquitectònic del Departament de 
Cultura) o iniciatives col·laboratives (Wikipedra pel que fa a elements de pedra seca). 
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La distribució geogràfica dels elements esmentats s9indica en el plànol 12 d9Elements del 
Catàleg de Bens. 

2.4. Riscos 

Un dels objectius de l9anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc. Així, en l9art. 10.3 

RLUC, s9estableix que l9anàlisi ambiental preceptiu en la documentació i tramitació d9un pla 
urbanístic ha de comportar la delimitació de les àrees de risc per a la seguretat i el benestar de 

les persones, prèviament identificades per les administracions sectorials competents. 

Taula 28. Obligacions/recomanacions de planificació municipal per a Agramunt. 

Risc Pla Titular Afectació Redacció/Homologació 

 PBEM Generalitat Recomanat 05/12/2018 

Inundacions PAM INUNCAT  Generalitat Obligat 05/12/2018 

Nevades PAM NEUCAT  Generalitat Obligat 05/12/2018 

Sísmic PAM SISMICAT  Generalitat Recomanat 05/12/2018 

Ventades PAM VENTCAT Generalitat Recomanat - 

Font: Direcció General d9Emergències i Seguretat Civil7 i pròpia.  

2.4.1. Pla Bàsic d9Emergència Municipal 

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya (DOGC n. 2401, de 29/05/1997. 

Corr. d9errades en el DOGC n. 2406, de 5/6/1997) especifica en l9art. 17.2 que han d9elaborar i 
aprovar el Pla Bàsic d9Emergència Municipal (PBEM) els municipis amb una població superior als 

20.000 habitants o que tenen la consideració de turístics o són considerats de risc especial per 

llur situació geogràfica o llur activitat industrial. Els PBEM són aprovats pels plens de les 

corporacions, amb informació pública i informe previ de la Comissió Municipal de Protecció 

Civil. Aquests plans han de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, la 

qual ha de garantir la coordinació i correcta aplicació del Pla de Protecció Civil de Catalunya en 

llur territori. La revisió d9aquests plans s9ha de dur a terme cada 4 anys. 

La regulació en aquest àmbit s9ha revisat en base als continguts del Decret 155/2014, de 25 de 

novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de 

protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. Amb 

aquesta norma es pretén que, en un únic document, es puguin elaborar, aprovar i incloure tots 

els riscos, d9acord amb els corresponents plans o figures de planejament, fet que ha de facilitar i 
fer més àgil l9elaboració i tramitació dels plans d9emergència dels municipis. Aquest document 

únic es coneix com DUPROCIM. 

En el cas d9Agramunt, es té constància que tant el PBEM (2018) com el DUPROCIM (2020) han estat 

redactats. 

 

 

7 Segons el document <Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Lleida= de la Direcció General de 
Protecció Civil, amb data de maig de 2021. 
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2.4.2. Risc d9inundació 

Tenen l9obligació de redactar el PAM aquells municipis que tenen un nivell de risc per inundació 
Molt Alt, Alt, Mitjà i aquells que puguin veure9s afectats pel mal funcionament o trencament d9una 
bassa o d9una presa en un termini de temps inferior a les 2 hores. Segons la Direcció General de 

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, el municipi d9Agramunt té l9obligació de redactar el 

PAM INUNCAT donat que presenta un nivell de risc molt alt (veure annex 8.7 de l9INUNCAT). 
Segons consta, aquest fou homologat en data de desembre de 2018. 

Altrament, l9INUNCAT i més recentment SITEBRO delimita zones potencialment inundables per risc 

geomorfològic i per curs fluvial. Pel cas que ens ocupa, el nucli d9Agramunt presenta una franja de 

flux preferent a tot l9entorn del riu Sió afectant de ple el nucli urbà. També s9identifica un punt de 
perill de desbordament (veure figures següents). 

Figura 34. Inundabilitat al conjunt del terme d9Agramunt segons SITEBRO. 

 
Font: pròpia a partir del SITEBRO. 
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Figura 35. Zones inundables a Agramunt segons SITEBRO. 

 
Font: pròpia a partir del SITEBRO. 

En relació a l9històric d9inundacions cal assenyalar que recentment, el riu Sió s9ha desbordat en 
els anys de 2015 i 2020. En el cas de 2015 causà la inundació d9una residència d9avis ubicada en 

zona inundable pròxima al riu Sió, amb conseqüència de 4 morts, a més dels desperfectes 

causats per l9acció de l9aigua. 

Pel que fa la resta de nuclis, no s9han detectat elements rellevants de risc d9inundabilitat més 
enllà de dues zones potencialment inundables que transcorren properes als nuclis de Mafet i les 

Puelles. 

D9altra banda, es disposa d9un estudi d9inundabilitat al nucli d9Agramunt redactat en el marc del 
tràmit del POUM amb data de desembre de 2020.  
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Figura 36. Inundabilitat a Agramunt segons estudi de detall (flux preferent i T500). 

 
Font: Estudi d9inundabilitat d9Agramunt per al POUM (2020). 

En les conclusions d9aquest estudi d9inundabilitat de detall es pot llegir el següent: 

Una gran part d'Agramunt es localitza en zona de flux preferent i zona inundable de manera que el 

planejament es veu afectat en gran mesura per això. Amb tot, la major part de la zona afectada pel riu Sió 

es tracta de sòls que compten amb una trama urbana molt consolidada i amb pocs espais buits, de 

manera que el POUM proposat pràcticament no afecta aquestes zones. Precisament per això, el POUM no 

ordena pràcticament superfícies en zona de flux preferent, limitant-se a unes poques zones verdes i a una 

petita zona residencial que permetrà millorar una illa que en l'actualitat compta amb una fàbrica en 

desús. La inclusió d'aquesta zona amb un ús residencial s'ha vist que no afecta a la capacitat de desguàs 

del riu, ni suposa afeccions significatives a tercers aigües amunt o aigües avall, ja que la inundació que 

genera el riu Sió al seu pas per Agramunt és tan enorme que pràcticament no es veu afectada per això. 

Independentment del seu ús, les superfícies localitzades en zones de flux preferent i inundable sempre 

hauran de complir amb el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, i amb la resta de normativa 

d'aplicació. 

2.4.3. Risc d9incendi forestal 

El municipi d9Agramunt donada l9escassa existència de masses forestals es troba exclòs de les 

consideracions de perillositat i vulnerabilitat. Es per això que el municipi no té ni obligació ni 

recomanació de redactar el PAM INFOCAT. En tot cas, la següent figura mostra petites clapes de 

risc alt i molt alt en els entorns de la serra de Montclar i d9Almenara. 
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Figura 37. Risc d9incendi conjunt del terme d9Agramunt. 

 
Font: pròpia a partir de l9ICGC. 

2.4.4. Risc de nevades 

L9anàlisi de risc del NEUCAT considera com a factors més importants la vulnerabilitat de la 
mobilitat, el nombre d9habitants, la població flotant i l9alçada del municipi. Segons la normativa 
estan obligats a elaborar el PAM per nevades els municipis de més de 20.000 habitants o que es 

trobin a una alçada superior als 400 m, pel que fa a la resta de municipis, a tots se9ls recomana 
la redacció del document. Així doncs, el municipi d9Agramunt té l9obligació de redactar aquest 
PAM donat que hi ha nuclis del municipi que s9ubiquen per sobre dels 400 m. Tot i que no és el 
cas d9Agramunt (poble), si que ocorre en els casos de Donzell d9Urgell i Montclar d9Urgell.  

Segons indica el DUPROCIM, L9avaluació del risc al municipi es realitza considerant la 
probabilitat que tingui lloc l9esdeveniment de risc i les conseqüències que es generarien davant 

aquest esdeveniment. En base als històrics de nevades al municipi, i el Mapa de nombre mitjà 

anual de dies de precipitació en forma de neu de l9Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), 
essent aquest de 5 dies per al territori d9Agramunt, la probabilitat que tingui lloc un 

esdeveniment de nevada al municipi és alta. 

Si es consideren els efectes potencials generats per una nevada al territori, tenint en compte el 

tipus d9elements vulnerables al risc, els recursos de que disposa el municipi, així com la 
probable intensitat d9una nevada, la qual és en funció de l9altitud del territori, la conseqüència 
associada a una emergència de nevada al municipi és baixa.  
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D9aquesta forma, en l9avaluació del risc de nevada es conclou que aquest risc és MODERAT.  

Els elements del municipi que es podrien veure afectats per una nevada són tota la població, les 

infraestructures, el subministrament de serveis bàsics (afectació a les instal·lacions), edificis, els 

centres sanitaris i d9ensenyament, etc. 

Segons consta, aquest pla va ser homologat en data de desembre de 2018.  

2.4.5. Risc de vent 

Segons el Pla Especial d9Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT) el municipi 
d9Agramunt té la recomanació de redactar el PAM VENTCAT. Això es degut a què no compleix cap 

dels dos supòsits que el fan obligatori: tenir més de 10 dies de superació del llindar de vent de 20 

m/s o bé una població superior als 20.000 habitants. No consta que el municipi hagi redactat el pla. 

2.4.6. Risc sísmic 

Segons el mapa de perillositat sísmica en la revisió del Pla SISMICAT, ACORD GOV/14 d9octubre de 
2014, el municipi d9Agramunt té només la recomanació de la redacció del PAM SISMICAT. Segons el 

aquest mapa, el municipi no té una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període 

de retorn associat de 500 anys, ni tampoc superaria el llindar de referència de dany en el parc 

d9edificis d9habitatges en cas que es produís el màxim sisme esperat en l9esmentat període de 
retorn de 500 anys. Així, es recomana la redacció d9aquest pla al municipi. Segons consta, aquest 

pla va ser homologat en data de desembre de 2018.  

2.4.7. Altres riscos 

S9avaluen els riscos geològics en base a les cartografies del Ministeri d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació i del de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. La informació de la cartografia 

ministerial es pot desglossar en les següents categories, de les quals s9inclouen figures d9erosió 
potencial, laminar i moviments de massa pel fet de presentar valors mitjos o alts en l9àrea 
específica de l9àmbit d9estudi. 

- Erosió laminar: en les zones de les serres s9observen valors mitjos i mitjos-alts (25-100 

t/ha·any) mentre que en la resta del terme predominen els valors baixos i mitjos-baixos 

(<50 t/ha·any). Es tracta del tipus d9erosió (arrossegament de les partícules superficials 
per acció de l9aigua) que considera el tipus de coberta existent.  
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Figura 38. Erosió laminar al terme d9Agramunt. 

 

- Erosió eòlica: oscil·la de potencialitats mitges a baixes amb racons escadussers amb risc 

alt, sobretot en l9enclavament de Montclar. 

- Erosió potencial. És un tipus d9erosió que es valora tenint en compte exclusivament les 
condicions de clima, geologia i relleu, és a dir, sense tenir en compte la cobertura 

vegetal (a diferència de l9erosió laminar) ni les seves modificacions degudes a l'acció 
humana. En conseqüència, l'erosió potencial permet aproximar-se al que succeiria si en 

una determinada zona desaparegués la coberta vegetal. La figura següent mostra com 

l9àmbit d9estudi presenta valors alts (100-200 t/ha·any) i molt alts (>200 t/ha·any) en els 

àmbits de les serres i valors mitjos i baixos (<100 t/ha·any) en la resta del terme. Els 

valors son especialment baixos a l9oest del nucli d9Agramunt i a l9extrem sud del terme 
(les zones més planeres).  
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Figura 39. Erosió potencial a l9àmbit d9estudi. 

 
Font: pròpia a partir del Geoportal (Ministeris d9Agricultura i de Transició Ecològica). 

- Risc per moviments de massa: predomini de susceptibilitat baixa o moderada però amb 

algunes zones de nivell mitjà, sobretot en l9entorn de la serra d9Almenara on la 
presència de guixos implica certa inestabilitat en el terreny. 
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Figura 40. Susceptibilitat de moviments de massa a l9àmbit d9estudi. 

 
Font: pròpia a partir del Geoportal (Ministeris d9Agricultura i de Transició Ecològica). 
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3. SENSIBILITAT AMBIENTAL I EFECTES POTENCIALS  

3.1. Sensibilitat ambiental 

L9elecció de l9alternativa més adequada per a l9ordenació i els usos en el desenvolupament 
urbanístic, es determina entre altres, a partir de la sensibilitat ambiental dels sòls, a banda de 

l9adequació als paràmetres que estableixen el planejament superior territorial i urbanístic, i 

altres factors limitants, com la disponibilitat de recursos o infraestructures, sempre sobre la 

base de minimització de l9ocupació o transformació de sol, el consum d9aigua, el consum 
energètic, etc. 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir els àmbits que permeten un 

major nivell de possibilitat d9acolliment dels nous usos. Es realitza a partir de l9associació dels 
nivells de sensibilitat o acollida prèviament analitzats per als diferents aspectes del medi 

mitjançant un instrument d9anàlisi del territori que incorpora aquestes variables i criteris. En 
concret, s9empra un Sistema d9Informació Geogràfica (ARCMAP) el qual genera els diferents 
plànols de sensibilitat per als atributs que es determinen a la taula següent. Per a la definició 

d9aquestes àrees s9assigna un atribut de sensibilitat a cada aspecte del medi considerat, de 
manera que en cas de superposició, sempre s9assigna el grau de sensibilitat més alt. 

Taula 29. Valoració de la sensibilitat ambiental. 

Sensibilitat Correspondència 
Presència d9atributs 

associats 

Idoneïtat o 

capacitat 

d9acollida 

Baixa 

Zones on les actuacions urbanístiques poden 

provocar impactes de tipus compatible, i que si 

requereixen algun tipus de mesures correctores 

aquestes són de baixa intensitat i poc cost 

ð Pendents < 10% Alta 

Moderada 

Zones on les actuacions urbanístiques poden 

provocar impactes de tipus moderat que 

requereixen de l9aplicació de mesures preventives, 

correctores i compensatòries 

ð Pendents 10-15%  

ð Sol de protecció 

preventiva (PTPP) 

Mitjana 

Alta 

Zones on les actuacions urbanístiques poden 

provocar impactes de tipus sever i eventualment 

crític, de manera que caldrà intensificar les 

mesures preventives, correctores i 

compensatòries necessàries 

ð Pendents 15-20%  

ð Hàbitats d9Interès 
comunitari. 

ð Risc d9inundabilitat 
T=100 i T=500 anys 

Baixa 

Molt Alta 

Zones on les actuacions urbanístiques poden 

provocar impactes crítics i per tant és millor no 

efectuar cap tipus de transformació 

ð Pendents >20%  

ð Xarxa Natura 2000 i 

PEIN 

ð Sol de valor natural i 

connexió (PTPP) 

ð Risc d9inundabilitat 
T=10 i Zona de Flux 

Preferent 

Excloent 

Font: pròpia.  
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Les classes de sensibilitat o acollida que es determinaran seran quatre, i corresponen als nivells 

d9afecció si s9ocupés el territori amb l9ús previst.  

Figura 41. Sensibilitat ambiental de l9àmbit del terme municipal. 

 
Font: ICGC i pròpia. 
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Figura 42. Sensibilitat ambiental dels nuclis i entorns. 

 
Font: ICGC i pròpia. 

 

Els plànols de sensibilitat ambiental i les figures anteriors mostren com la part immediata a 

l9entorn del riu Sió, també al seu pas pel nucli d9Agramunt, presenta àmbits amb sensibilitat 
molt alta relacionada amb el risc d9inundabilitat. Aquesta sensibilitat molt alta també s9assigna 
als àmbits protegits dels espais de la xarxa Natura 2000 i sòls de protecció especial. De manera 

més puntal també als marges i vessants amb pendents superiors al 20%. La sensibilitat alta 

també es presenta en àmbits amb risc d9inundabilitat però de menor entitats (T=100 i T=500) 
que també s9estenen a banda i banda del Sió. En canvi els terrenys classificats com a urbans es 

consideren tots ells de sensibilitat baixa. Per la resta de sòls, la sensibilitat dominant és la 

moderada i es presenta especialment a l9entorn i proximitats del nucli d9Agramunt. Pel que fa 
als altres nuclis s9observa com Montclar i Almenara Alta estan situats dins àmbits amb 

sensibilitat molt alta vinculada als sòls protegits.  

3.2. Efectes ambientals potencials 

Identifiquem de forma preliminar en funció dels objectius generals establerts a l9apartat 1.6 

quins efectes comporta el desenvolupament d9un Pla d9ordenació urbanística municipal en un 
cas com Agramunt. Aquests impactes caldrà tenir-los en compte en l9elaboració del PPU per 
aprovació inicial i de l9Estudi Ambiental Estratègic. 
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Taula 30. Efectes ambientals potencial de la proposta. 

 Aspecte del medi 

 

Efectes ambientals potencials 

 

Ocupació i consum de sòl 

Ús i consum de l9espai amb ocupacions continuades a través de nous 
edificis i equipaments.  

Afecció sobre la coberta de sòl, degradació i risc de processos erosius.  

Alteració de la geomorfologia del terreny per moviments de terra 

Pèrdua de potencial productiu del sòl, per la seva transformació. 

Pèrdua de la capacitat de funcionalitat de l9espai. 
Efectes sobre el paisatge de determinats moviments de terra 

Cicle de l9aigua 

Increment de consums d9aigua per necessitats d9abastament 

Risc de contaminació d9aigües residuals 

Risc d9afecció a les aigües subterrànies. 
Impermeabilització del territori i potencials afeccions de les aigües 

pluvials d9escorrentia.  
Possibilitat de reutilitzar en agricultura aigües residuals tractades, grises 

i de procés 

Ambient atmosfèric i canvi 

climàtic 

Increment de la mobilitat que genera un increment d9emissió de 
contaminants a l9atmosfera i de gasos d9efecte hivernacle (GEH), 
contribuint a l9escalfament global. 
Increment de la demanda energètica, amb la possibilitat d9emissió de 
contaminants i GEH. 

Generació d9emissions amb possible afectació a escala local.  
Pèrdua de la capacitat embornal de carboni al sòl, pel canvi d9ús, 
perdent sòl agrari, transformant-lo en sòl urbanitzat. 

Gestió de residus 

Increment de la generació residus: urbans, industrials, de la 

construcció, assimilables a urbans i especials. 

Augment de les necessitats de gestió i tractament de residus. 

Possibilitat de gestió adequada de materials, residus i sòls 

potencialment contaminats presents a l9àmbit  

Sostenibilitat i ecoeficiència en 

la urbanització i edificació 

Increment de la necessitats de recursos materials per a la construcció.  

Increment de la demanda energètica, amb la possibilitat d9emissió de 
contaminants i GEH. 

Risc, reptes o dificultats per implantar adequades mesures en l9estalvi, 
l9eficiència energètica i l9aprofitament de les energies renovables. 

Biodiversitat connectivitat 

ecològica i patrimoni natural 

Afectació i eliminació de comunitats vegetals. 

Riscos d9afectació sobre zones forestals, hàbitats d9interès i comunitats 
a l9entorn de cursos fluvials com el Sió. 
Risc de disminució de la funcionalitat de connexió natural entre els sòls 

de protecció especial -espais Natura 2000- i l9espai agrari amb interès 
per la connectivitat ecològica.  

Afectació a la fauna per pertorbació i alteració del biòtop o reducció de 

les àrees de dispersió, caça o cria. 

Efecte barrera per les instal·lacions i infraestructures presents i futures.  

Paisatge, patrimoni cultural i 

ús social 

Impacte paisatgístic potencial per la creació de moviments de terra, 

desmunts i talussos, associats a les fase d9urbanització. 
Afectació a elements patrimonials d9interès com la matriu agrícola. 
Afectació al paisatge per introducció de noves edificacions, naus, 
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instal·lacions, activitats i noves funcionalitats.  

Possibilitat de millorar i restaurar paisatgísticament els àmbits propers 

al riu Sió. 

Font: pròpia. 
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4. OBJECTIUS, CRITERIS I INDICADORS AMBIENTALS PER AL PLA 

A banda dels objectius ambientals de caire general, recollits tant per la normativa de referència 

o la pràctica habitual, en el moment desenvolupar el POUM, convé prendre en consideració, ja 

des de les fases inicials, una sèrie d9objectius específics, criteris i mesures ambientals 
d9ordenació. En efecte, la introducció d9aquests objectius específics i criteris des de l9inici ha de 
permetre identificar els potencials impactes, definir uns àmbits de potencial creixement i una 

anàlisi d9alternatives adient, tan estratègiques com de tipologies 3constructives, de localització, 

de restauració, d9integració, etc.-, per finalment fer una valoració dels impactes i la definició de 

mesures correctores i compensatòries. Cal remarcar aleshores que aquests objectius i criteris 

ambientals van associats a una sèries d9indicadors que faciliten l9avaluació del seu compliment. 
Així doncs, es poden considerar com a principals objectius i criteris ambientals del pla, recollits 

inicialment al document ambiental d9avanç i completats en el document d9abast, els següents: 

Taula 31. Objectius i criteris ambientals del POUM d9Agramunt. 
1. Minimitzar i racionalitzar el consum del sòl 

a) Donar compliment a les determinacions del planejament territorial de referència (PTPP). 

b) Conjuminar l9assignació dels usos del sòl amb els valors inherents del territori, garantint l9adequació 
del desenvolupament urbanístic proposat en la matriu territorial, sense sobrepassar la capacitat 

d9acollida del territori. 
c) Minimitzar l9ocupació i/o transformació del sòl, tot limitant les edificacions, construccions i 

infraestructures al mínim imprescindible i necessari. 

d) Ubicar els creixements en continuïtat amb l9espai urbà construït. 
e) Garantir l9adequada restauració dels terrenys afectats per construccions fora d9ordenació i/o 

activitats no compatibles amb la qualificació urbanística del sòl. 

f) Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans, garantint una transició 

adequada entre sòl urbà i sòl no urbanitzable. 

INDICADOR 1. Percentatge de sòl artificialitzat 

2 i 3. Preservar els espais i elements d9especial valor natural 

a) Evitar qualsevol afectació amb efectes ambientals directes o indirectes sobre els espais inclosos en el 

PEIN i la Xarxa Natura 2000 (Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Valls del Sió-Llobregós). 

b) Preservar la xarxa hidrogràfica i el seu entorn. 

c) Promoure la restauració i millora del riu Sió, especialment a l9entorn dels àmbits propers al nucli 
d9Agramunt. 

d) Conservar la connectivitat ecològica, garantint la funció de corredor fluvial del riu Sió i minimitzant 

les pertorbacions antròpiques. 

e) Evitar la pèrdua de superfície agrícola i afavorir la recuperació dels camps abandonats, promovent el 

desenvolupament de l9activitat agrària i ramadera de forma ordenada.  
f) Conservar la diversitat biològica atenent a la presència d9espècies protegides per la legislació. 

g) Evitar l9artificialització dels espais lliures urbans i fer un tractament de les zones verdes amb espècies 
autòctones i adaptades. 

INDICADOR 2. Superfície de terreny destinats a usos agropecuaris. 

INDICADOR 3. Estat ecològic del riu Sió 

4. Preservar i millorar la qualitat del paisatge 

a) Donar compliment a les determinacions contingudes en el Catàleg de Paisatge de les Terres de 

Lleida. 
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b) Promoure itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu i en bicicleta, per facilitar la percepció 

dels valors del paisatge i el coneixement del territori. 

c) Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d9interès. 
d) Integrar el paisatge en tots els processos de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

e) Ubicar les àrees a urbanitzar en les zones menys visibles, per tal de reduir el seu impacte paisatgístic i 

considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre actuacions amb impacte 

significatiu en zones amb conques visuals amples. 

f) Garantir la integració de les noves edificacions en l9entorn, considerant criteris constructius, 
materials de construcció i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i de qualitat. 

g) Minimitzar la generació de talussos i desmunts per raó d9obra i preveure9n la seva restauració 
adoptant, preferentment, tècniques específiques d9estabilització de terra vegetal i revegetació amb 
espècies autòctones. 

5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l9aigua 

a) Minimitzar la impermeabilització del sòl i facilitar la infiltració de les aigües. 

b) Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. 

c) Fomentar l9estalvi i la reutilització de l9aigua. 
d) Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i suficiència de les infraestructures per a l9abastament. 
e) Preveure sistemes separatius per les aigües pluvials i residuals generades. 

f) Assegurar l9òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades. 

INDICADOR 4. Consum d9aigua d9abastament (domèstic i activitats) 

6. Prevenir els riscos naturals i antròpics 

a) Delimitar zones de risc a fi d9evitar-ne la seva urbanització i edificació. 

b) Identificar les zones potencialment inundables, per tal de prevenir riscos hidrològics. 

c) Evitar l9afecció de terrenys amb fort pendent o susceptibles de patir fenòmens d9inestabilitat. 
d) Procurar la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de les edificacions i els vials que es 

prevegin, per tal de minimitzar els moviments de terres. 

e) Preveure mesures de prevenció i control de l9erosió del sòl, així com un tractament adequat de 
talussos que es puguin generar. 

f) Adoptar mesures de prevenció d9incendis forestals. 

INDICADOR 5. Superfície de terrenys urbans actuals i terrenys inclosos en àmbits de creixement 

afectats per inundabilitat 

INDICADOR 6. Superfície de terrenys amb pendents superior al 20% afectada per l9edifiació o altres 
actuacions que alterin la morfologia del relleu. 

7. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

a) Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminant.. 

b) Limitar la generació de contaminació acústica i l9impacte sobre els ecosistemes, evitant la generació 
de nivells d9emissió sonora que pertorbin la fauna de l9espai no urbanitzable i protegit. 

c) Limitar la generació de necessitats d9enllumenat exterior i evitar la intrusió lumínica en l9entorn, 
parant especial atenció a la sensibilitat de l9entorn fluvial i els fronts urbans que limiten amb el sòl no 
urbanitzable. 

8. Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic 

a) Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte 

d9hivernacle derivades del Pla. 
b) Estimar el balanç d9emissions de gasos d9efecte hivernacle generades pel Pla. 
c) Preveure les actuacions necessàries, eminentment en matèria d9energia, mobilitat, residus i aigua, 



 

Pàgina 97 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

per assolir els compromisos de reducció de gasos d9efecte hivernacle del Pacte d9alcaldes (PAES) 
d) Afavorir la mobilitat sostenible amb sistemes no motoritzats (a peu i en bicicleta) i en transport 

col·lectiu, dissuadint-hi l9ús del vehicle motoritzat individual. 
e) Adoptar mesures d9estalvi i d9ecoeficiència en les edificacions tenint en compte les condicions 

d9emplaçament i d9orientació, la configuració arquitectònica, els materials, aïllaments, solucions 
constructives en façanes i cobertes, la introducció d9energies renovables, etc. 

INDICADOR 7. Tones de CO2 equivalents generades 

9. Garantir una correcta gestió dels materials i els residus 

a) Minimitzar l9impacte associat a l9activitat constructiva. 
b) Gestionar correctament els residus d9enderroc, de la construcció i d9excavació que es puguin generar 

en el desenvolupament del pla. 

c) Promoure la utilització de materials no contaminants, de gran durabilitat i potencialment 

reutilitzables i/o reciclables per tal de minimitzar els impactes associats al cicle de vida dels materials. 

d) Fomentar la prevenció, la reducció i el reciclatge dels residus urbans, incrementant tant el 

percentatge de recollida selectiva com la qualitat. 

  

  



 

Pàgina 98 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al Pla d9Ordenació Urbanística Municipal d9Agramunt 

5. ANÀLISI D9ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA  

5.1. Introducció 

El POUM d9Agramunt haurà de preveure una sèrie de sectors de creixement residencial i 
industrial. En efecte, en general els creixements es preveuen en forma de sòl urbanitzable, ja 

sigui delimitat o no delimitat. Tanmateix, també pot ordenar i classificar sectors de sòl urbà, els 

anomenats PAU (Polígons d9Actuació Urbana) o bé,9 els Plans de Millora Urbana (PMU) que tot i 
disposar de planejament previ sovint urbà, són sectors no consolidats o que falta completar o 

recosir urbanísticament. Aquests darrers sectors a efectes de règim urbanístic els considerem 

sòl urbà.  

El model de planejament del POUM que és en procés d9aprovar-se planteja novetats en la 

classificació i qualificació de sòl vigent. Per la seva part, l9ISA no analitza en profunditat els PAU 
o els PMU que es proposen per a l9aprovació inicial, atès que no es tracta de sectors nous, sinó 
d9intervencions sobre sòls urbans de facto, que incideixen en bona part sobre àrees edificades i 
buits intersticials entre espais edificats que han estat subproducte dels creixements dels darrers 

decennis. 

D9altra banda, aquesta ordenació haurà d9ajustar-se a les directrius que planteja el Pla 

Territorial Parcial de Ponent (PTPP), tant pel que fa als creixements residencials com a les 

infraestructures o els espais oberts. En aquest sentit, el PTPP estableix un creixement potenciat 

per al nucli d9Agramunt, una estratègia de creixement moderat per a Mafet i Montclar, mentre 

que s9estableix una estratègia de desenvolupament de millora i compleció per als nuclis 
d9Almenara Alta, La Donzell i les Puelles.  

5.2. Estudi d9alternatives  

Les alternatives d9ordenació que es plantegen per a l9estudi i anàlisi són:  

· Alternativa 0. Situació actual (planejament vigent)  

· Alternativa 1, correspon a la proposta de document de POUM d9Agramunt, aprovat 

inicialment l9any 2014 i que no es va acabar de desenvolupar.  

· Alternativa 2, nova proposta de POUM d9Agramunt 

5.2.1. Alternativa zero  

PLANEJAMENT VIGENT 

Suposa considerar que no es modifiqués el planejament. El POUM és l9instrument que ha 
d9ordenar el creixement urbanístic del municipi, preveient sectors de creixement residencial o 
industrial de manera que es doni resposta a les necessitats de creixement del municipi de 

manera racional. En el cas en què el planejament no es dugués a terme, Agramunt continuaria 

mantenint les necessitats de creixement, de reordenació i de relligat de la trama urbana. 

Així doncs, aquest creixement poblacional es duria a terme sense paràmetres que estableixin les 

zones més apropiades per acollir els creixements tant residencials com industrials, ni la manera 

en què fer-ho. En els casos de creixement urbanístic sense un planejament general adequat que 

l9estructuri, les noves construccions es donen en els espais més febles, sovint establint zones 
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urbanes deslligades dels nuclis originaris o amb una estructura urbana desordenada i 

completament diferent, que fan augmentar la despesa pública en l9estesa i manteniment de 
xarxes bàsiques, perdent la identitat del nucli i augmentant el cost ambiental del municipi 

(augment de la mobilitat obligada, emissions atmosfèriques, ocupació del sòl....). Cal tenir en 

compte que en el cas de Agramunt, cal sumar als costos de la dispersió dels habitatges pel 

territori i a la major ocupació de sòl, la possibilitat que aquestes noves construccions es donin 

en zones amb riscos per inundació, amb els conseqüents costos tant per l9administració pública 
com per als propietaris en cas d9avinguda. Actualment el nucli de Agramunt ja es veu afectat per 
les zones inundables del riu Sió i caldria evitar que els nous habitatges es trobessin en la mateixa 

situació de risc. 

Figura 43. Plànol del règim del sòl de les NNSS d9Agramunt. 

  
Font: NNSS Agramunt. 
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Figura 44. Plànol de la classificació del sòl vigent d9Agramunt segons el MUC. 

  
Font: NNSS Agramunt. 

A l9ISAP de l9any 2007 ja s9apuntaven una possible evolució dels paràmetres ambientals 
rellevants en absència del Pla: 

· Ocupació de sòl creixent, per a habitatge i activitat versus estratègies de creixement 

concentrat o nodal: 

La tendència dels darrers anys apunta vers un increment dels creixements residencials 

en baixa densitat i de superfície d9activitat econòmica segregada, ocupant força espai i 
enlletgint el territori. En un àmbit on hi dominen els espais oberts de morfologia 

planera i de caràcter agrícola, la percepció de l9impacte causat per construccions 
aïllades és molt més notable que en d9altres territoris de relleu més ondulat i forestat. 

· Degradació progressiva dels ambients pseudoestèpics i de secà versus mecanismes de 

compensació i control: 

La ubicació del secà en espais en bona part planers, per sota els 400 m, i propers als 

principals nuclis urbans de l9àmbit i accessibles al nou reg del Segarra-Garrigues, n9ha 
propiciat la transformació parcial en conreus de reg, la ubicació de granges, polígons 

industrials, magatzems, àrees extractives i un llarg etcètera que, en definitiva, ha 

comportat una disminució quantitativa i qualitativa dels espais de secà. Val a dir que la 

transformació dels secans en regadiu genera un impacte molt notable, tant pel canvi de 

conreu, d9hàbitat i de paisatge. Així com per les operacions de concentració parcel·lària i 
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modificació de camins, límits de parcel·la, estructures d9interès paisatgístic, ecològic i/o 

cultural com ara murets de pedra, rengleres d9arbres o arbustos, barraques de pedra, 
etc. que quedaran afectades per la transformació. 

A tots aquests elements s9ha de sumar un increment de la presència humana que 
comportarà una antropització del medi responsable de la substitució d9aquelles 
espècies de requeriments ecològics més estrictes per altres molt més banals, adaptades 

a l9activitat humana. 

El fet que els espais previstos a transformar se situïn dins l9anella interior descrita pel 
canal de reg principal del sistema Segarra - Garrigues i impliquin les terres més baixes i 

en contacte amb els regs del canal d9Urgell, pot tenir uns efectes decisius per al 
manteniment de diverses espècies de fauna estèpica, de distribució i/o amb efectius ja 

molt reduïts actualment a Catalunya. 

· Espais naturals reduïts i aïllats versus una estructura comprensiva i en xarxa 

L9actual estructura d9espais naturals protegits constituïda pel PEIN, la Xarxa Natura 2000 
i els sòls de valor natural i de protecció han representat una millora molt notable pel 

que fa a la superfície protegida de sistemes naturals. Cal però assegurar una vertadera 

gestió per garantir la conservació d9hàbitats i espècies, en especial en el cas del territori 
en què es troba Agramunt d9aquells ambients de caràcter pseudoestèpic.  

· Enlletgiment del territori versus normes sobre edificació aïllada i integració paisatgística 

La dinàmica dels darrers decennis a l9àmbit de Ponent, especialment a les àrees 
socioeconòmicament més dinàmiques, ha passat molt sovint per la construcció 

d9edificis d9habitatge, granges, magatzems, petites o mitjanes naus industrials i d9altres 
implantacions en sòl no urbanitzable amb una manca d9integració tipològica, estilística, 
cromàtica i amb la morfologia del territori. Aquest fet ha empitjorat notablement la 

percepció paisatgística, sobretot des de les vies principals d9accés al territori, que 
conformen les principals conques visuals o focus de vulnerabilitat paisatgística. La 

tendència actual sense pla adaptat va en el sentit de continuar amb la implantació 

d9aquestes construccions en sòl no urbanitzable i d9empitjorar per tant la qualitat 
ambiental i, sobretot, paisatgística del territori. 

5.2.2. Alternativa 1 

PROPOSTA DE POUM D9AGRAMUNT APROVAT INICIALMENT L9ANY 2014 

Aquesta correspon a la proposta de POUM d9Agramunt que es va aprovar inicialment pel ple 
municipal de juliol de 2014. Aquesta proposta va rebre informe favorable de l9OTAA de Lleida 
amb condicions. La proposta preveu una sèrie de creixements residencials donant resposta a les 

necessitats de creixement endògenes i exògenes, tal i com estableix el PTPP. 

Taula 32. Superfícies de sòl proposats a la memòria d9ordenació inicial del POUM (2014).  

 Superfície (m2) 

Sòl urbanitzable delimitat residencial 463.416 

Sòl urbanitzable delimitat terciari 145.088 

Sòl urbanitzable delimitat industrial 142.293 
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SÒL URBANITZABLE DELIMITAT TOTAL 750.797 

  

Sòl urbanitzable no delimitat residencial 163.790 

Sòl urbanitzable no delimitat industrial  211.038 

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT TOTAL 374.828 

  

Sòl urbà - Polígons d9actuació urbanística residencials 139.146 

Sòl urbà - Polígons d9actuació urbanística industrials 339.803 

SÒL URBÀ 3 POLÍGONS D9ACTUACIÓ URBANÍSTICA TOTAL 478.949 

Font: Memòria del Pla. 

Així doncs, la proposta de creixement de la memòria del POUM del 2014 plantejava uns 

creixements d9acord amb les prescripcions que estableix el PTPP, que determinen un 
creixement potenciat per a Agramunt (que permetrien doblar el sòl urbà consolidat actual), un 

creixement del 30% (moderat) a Montclar i Mafet i restringit a millores i manteniment de la 

trama urbana de la resta de petits nuclis rurals. 

Concretament, aquesta memòria del POUM de 2014 defineix 17 sectors de reordenament del 

sòl urbà no consolidat, dotze dels quals residencials al nucli d9Agramunt (PAUs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 i 12), tres d9industrials a Agramunt (PAU 13, 14 i 15), un residencial al nucli de Mafet 
(PAU 16), un residencial al nucli de Montclar (PAU 16). També preveu 8 sectors de creixement 

en sòl urbanitzable residencial (SUD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I 8), 3 sectors de creixement urbanitzable 

industrial (SUD 6, 11 i 12) i 3 sectors de creixement de sòl urbanitzables terciaris (SUD 9, 10 i 

12), tots ells al nucli d9Agramunt. A la resta de nuclis urbans, seguint les prescripcions i 
l9estratègia del PTPP, no se9ls hi assigna cap sector de creixement. 

Els sectors de creixement residencial se situen per una banda al sud i est de l9actual zona 
residencial, també al nord en continu a la ciutat i completant àrees urbanes a l9oest d9Agramunt. 
No es planteja cap SUD a la resta de nuclis agregats i tan sols es preveu un PAU a Mafet i un a 

Montclar. En general, les zones verdes es preveuen resseguint i la ribera del Sió, generant i 

ampliant aquest espai de parc i preservant els riscos d9inundabilitat associats. Els equipaments 
es distribueixen arreu, en especial completant els existents, per exemple de zones esportives.  

Pel que fa als sectors de creixement industrial i terciaris, se situen al sud i oest, donant 

continuïtat al sectors industrials i de serveis actuals. Aquesta situació permet una fàcil connexió 

al nucli, potenciant l9ús de vehicles no motoritzats entre els treballadors i alhora una bona 

connexió amb les carreteres principals (C-14 i L-303), evitant el pas de camions i vehicles pesats 

pel centre del nucli.  

La memòria del POUM també planteja una reserva de sòl en dos sectors com a Sòl Urbanitzable 

No Delimitat (SUND) residencials i un industrials situats a continuació de SUD previstos. 

Aquesta proposta d9ordenació es considerada adequada i d9acord amb les consideracions del 
Pla Territorial Parcial de Ponent, amb una ubicació dels creixements urbanístics que permeten 

evitar en general els riscos hidrològics i evitar les afeccions ambientals. Alhora, la proposta 

planteja un creixement continu del casc urbà, permetent minimitzar la mobilitat amb vehicle 

privat a l9interior del nucli, facilitar la instal·lació de les xarxes de serveis i permetre una major 

cohesió social. 
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Figura 45. Alternativa 1. Ordenació als nuclis on es preveu creixements segons aprovació inicial POUM 2014 (Agramunt, Mafet i Montclar). 

 

Font: Proposta inicial POUM de 2014. 
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5.2.3. Alternativa 2 

PROPOSTA DE POUM PER A L9APROVACIÓ PROVISIONAL 2022 

Es correspon amb una proposta d9ordenació amb previsió de sòls per aprofitaments i 

creixements industrials més continguda que l9alternativa anterior. En efecte, s9ajusta 
folgadament respecte als màxims de creixements que li assigna i permet el planejament 

territorial. Endemés, respecta els sòls amb major sensibilitat ambiental, especialment en 

relació al factor inundabilitat. En aquest sentit, concreta els objectius del POUM quant a un 

creixement que relligui la trama actual, reompli els buits intersticials i emplaci els nous 

àmbits de creixement en continuïtat amb la trama urbana consolidada.  

Taula 33. Quadre general de superfícies de la proposta de POUM d9Agramunt (Alternativa 2).  

 Superfície (m2) % TM 

Sòl urbà consolidat  81.993,86  

Sòl urbà no consolidat 59.328,34  

TOTAL SÒL URBÀ (existent + proposta) 1.709.851,93 2,1 

   

Sòl urbanitzable delimitat 847.658,83  

Sòl urbanitzable no delimitat  312.950,35  

TOTAL SÒL URBANITZABLE  1.160.609,18 1,5 

   

TOTAL SÒL NO URBANITZABLE  76.489.132,23 96,4 

   

TOTAL SUPERFÍCIE DEL MUNICIPI 79.359.351,98 100,00 

Font: Memòria del Pla. 

Taula 34. Qualificacions en sòl no urbanitzable de l9alternativa 2.  

 Superfície (m2) % 

SISTEMES   

XV Viari 1.138.323,47 1,49 

H Hidrogràfic 155.476,08 0,2 

VP Espais lliures/ zones verdes 29.657,44 0,04 

EQ Equipaments 26.325.52 0,03 

TA Serveis tècnics ambientals 100.573,33 0,13 

TIPUS DE SOL    

NU 1 Sòl inclòs en PEIN i Xarxa Natura 24.320.209,95 31,80 

NU 2 Sòl de valor natural i de connexió 26.581.048,22 34,75 

NU 3 Protecció ambiental del nucli urbà 1.254.367,45 1,64 

NU 4 Sòl de protecció preventiva 22.640.418,12 29,60 

NU 5 Interès paisatgístic i agrícola 242.732,65 0,32 

TOTAL 76.473.559,26 100 

Font: Memòria del Pla. 
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Taula 35. Àmbits de planejament de sòl urbà consolidat i no consolidat (PAUs i PMUs). 

Sector Superfície (m2) Tipus Habitatges màx. 

PAU-1A 14.840,65 Residencial 44 

PAU-1B 3.679,72 Residencial 28 

PAU-2 12.789,13 Residencial 93 

PAU-3 3.364,27 Residencial 16 

PAU-4 3.967,15 Residencial 23 

PAU-5 9.046,94 Residencial 87 

PAU-6 5.194,06 Residencial 36 

PAU-7 29.111,94 Residencial 124 

PMU-1 11.344,24 Residencial 68 

PMU-2 8.467,90 Residencial 65 

PMU-3 26.350,44 Residencial 144 

PMU-4 3.071,73 Residencial 26 

PMU-5 3.776,11 Residencial 28 

PMU-6 6.317,92 Residencial 56 

Total 141.322,20  838 

Font: Memòria del Pla. 

Taula 36. Sectors de sòl urbanitzable delimitats (SUD). 

Sector Superfície (m2) Tipus Habitatges max. 

SUD 1 24.636,74 Residencial 122 

SUD 2 55.601,32 Residencial 83 

SUD 3 53.032,29 Residencial 148 

SUD 4 65.747,18 Residencial 187 

SUD 5 53.021,59 Industrial - 

SUD 6 51.377,28 Residencial 128 

SUD 7 74.534,77 Industrial - 

SUD 8 93.867,60 Industrial - 

SUD 9 334.858,98 Industrial - 

SUD 10 40.981,08 Residencial 66 

Total 847.658,83   734 

Font: Memòria del Pla. 

Taula 37. Sectors de sòl urbanitzable no delimitats (SUD nd). 
Sector Superfície (m2) Tipus 

SUND 1 123.563,63 Residencial 

SUND 2 189.325,36 Industrial  

Total 312.888,89   

Font: Memòria del Pla. 
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Figura 46. Alternativa 2 Proposta POUM 2022 d9ordenació dels nuclis. 

 
Font: Proposta POUM de 2022. 
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5.3. Justificació ambiental de l9alternativa escollida 

Analitzant la capacitat d9acollida del territori des del punt de vista del plànol de sensibilitat 

s9observa com les alternatives 0, 1 i 2 presenten diferent graus d9adequació. En el cas de 
l9alternativa 0 es considera moderada perquè atès que gran part del nucli urbà d9Agramunt 
es troba en zona de flux preferent caldrà complir el que preveu la normativa respecte 

aquesta zona i zona inundable amb sòls urbanitzats. Quan a l9alternativa 1 la valoració és 
moderada respecte als sols urbanitzats per la mateixa raó que l9alternativa 0 però considera 
en part negativa atès que una part del SUD i SUND de la part oest del nucli afecte sòl de 

valor natural i de connexió així com zona de flux preferent. Pel que fa l9alternativa 2 també 
és modera respecte als sòls urbanitzats però és positiva respecte els SUD i SUND atès que la 

seva posició i encaix respecte els àmbit de major sensibilitat ambiental vinculats a sòl de 

valor natural i de connexió així com d9inundabilitat.  

Taula 38. Anàlisi de la sensibilitat segons les alternatives. 

 Alternativa 

Valoració segons el plànol de sensibilitat 0 1 2 

Idoneïtat segons la sensibilitat * */- */+ 

Valoració de la idoneïtat segons la sensibilitat ambiental: 

(+) Compatible, la proposta es pot encaixar adequadament  

(*) Moderada, perquè caldran mesures correctores  

(-) Negativa, perquè segons el plànol de sensibilitat l9actuació pot afectar àrees crítiques 

L9anàlisi conjunt de la sensibilitat ambiental i les alternatives plantejades posa de relleu la 

presència de zones amb sensibilitat ambiental molt alta i alta, principalment a l9entorn del 
riu Sió. En aquest cas dins la zona urbana vinculada a la inundabilitat i fora de la zona urbana 

vinculada a inundabilitat i a sòls de valor natural i de connexió. Per tant aquests són sectors 

poca aptitud per acollir creixements. Per la resta de territori fora dels espais de protecció 

(xarxa natura 2000 i sòl de valor natural i de connexió) es dona una sensibilitat ambiental 

generalment moderada i baixa.  
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Figura 47. Ordenació plantejada (alternativa 2) en relació a la sensibilitat ambiental. 

 
Font: proposta de POUM i pròpia. 

 Creixements residencials:  

Els creixements plantejats s9emplacen principalment en sòls amb bona aptitud, és a dir 

amb sensibilitat ambiental baixa i moderada, en especial els situats al nord del nucli 

actual d9Agramunt (SUD 1 i SUD 4), també el situat al sud (SUD 10, a excepció de la peça 

al NO, antic PAU-7). També es troba en sòl amb bona aptitud o sensibilitat moderada el 

SUD 6 situat a l9est del nucli. Amb tot, el sector discontinu de cessió del SUD 8 que 
confronta amb el riu Sió es troba parcialment en sol de valor natural i connexió i en zona 

amb risc d9inundabilitat (ZFP i T100). Pel que fa al SUD 3 es troba majoritàriament en sòl 

amb sensibilitat moderada excepte l9extrem meridional que confronta amb el Sió on la 
sensibilitat és alta i puntualment molt alta per inundabilitat (ZFP i T100). Tot i això, cal 

remarcar que es garanteix la no afectació a les zones de major sensibilitat tal i com 

s9aprecia en la figura anterior. 

Pel que fa als PAU i PMU residencials, cal tenir en compte que els PAU 3-5-7 i el PMU2, 

atès que es troben en zona de flux preferent com la major part del nucli urbà a l9entorn 
del Sió, caldrà donar compliment a la normativa respecte a la zona de flux preferent i 

zona inundable en sòls urbanitzats.  

Quan als altres nuclis urbans no es preveuen creixements SUD i s9han suprimit els PAU 
previstos en la 2a aprovació inicial.  
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 Creixements industrials: 

Els àmbits de SUD i SUND de caràcter industrial d9Agramunt s9emplacen ens sòls de 
sensibilitat ambiental baixa i moderada.  

 

Per altra banda, s9escau que les alternatives siguin avaluades en base als objectius específics 

i criteris determinants anteriorment. La taula següent planteja una proposta tenint en 

compte un rang de valoració establert:  
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Taula 39. Anàlisi del compliment dels objectius ambientals segons alternatives 

Objectius Criteris Alternatives 

  0 1 2 

1. Minimitzar i 
racionalitzar el 
consum del sòl 

- Donar compliment a les determinacions del planejament territorial de referència (PTPP). 

- Conjuminar l9assignació dels usos del sòl amb els valors inherents del territori, garantint l9adequació del desenvolupament 
urbanístic proposat en la matriu territorial, sense sobrepassar la capacitat d9acollida del territori. 

- Minimitzar l9ocupació i/o transformació del sòl, tot limitant les edificacions, construccions i infraestructures al mínim 
imprescindible i necessari. 

- Ubicar els creixements en continuïtat amb l9espai urbà construït. 
- Garantir l9adequada restauració dels terrenys afectats per construccions fora d9ordenació i/o activitats no compatibles amb la 

qualificació urbanística del sòl. 

- Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans, garantint una transició adequada entre sòl urbà i sòl no 
urbanitzable. 

* * + 

2 i 3. Preservar els 
espais i elements 
d9especial valor 
natural 

- Evitar qualsevol afectació amb efectes ambientals directes o indirectes sobre els espais inclosos en el PEIN i la Xarxa Natura 2000 
(Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Valls del Sió-Llobregós). 

- Preservar la xarxa hidrogràfica i el seu entorn. 

- Promoure la restauració i millora del riu Sió, especialment a l9entorn dels àmbits propers al nucli d9Agramunt. 
- Conservar la connectivitat ecològica, garantint la funció de corredor fluvial del riu Sió i minimitzant les pertorbacions antròpiques. 

- Evitar la pèrdua de superfície agrícola i afavorir la recuperació dels camps abandonats, promovent el desenvolupament de 
l9activitat agrària i ramadera de forma ordenada.  

- Conservar la diversitat biològica atenent a la presència d9espècies protegides per la legislació. 
- Evitar l9artificialització dels espais lliures urbans i fer un tractament de les zones verdes amb espècies autòctones i adaptades. 

- * + 

4. Preservar i millorar 
la qualitat del 
paisatge 

- Donar compliment a les determinacions contingudes en el Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida. 

- Promoure itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu i en bicicleta, per facilitar la percepció dels valors del paisatge i el 
coneixement del territori. 

- Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d9interès. 
- Integrar el paisatge en tots els processos de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

- Ubicar les àrees a urbanitzar en les zones menys visibles, per tal de reduir el seu impacte paisatgístic i considerar la fragilitat 
paisatgística com a factor limitant per admetre actuacions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples. 

- Garantir la integració de les noves edificacions en l9entorn, considerant criteris constructius, materials de construcció i aplicació 
de colors que conformin una arquitectura integrada i de qualitat. 

- Minimitzar la generació de talussos i desmunts per raó d9obra i preveure9n la seva restauració adoptant, preferentment, tècniques 
específiques d9estabilització de terra vegetal i revegetació amb espècies autòctones. 

 
- 

 
+ 

 
+ 

5. Compatibilitzar el 
planejament amb el 
cicle de l9aigua 

- Minimitzar la impermeabilització del sòl i facilitar la infiltració de les aigües. 

- Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. 

- Fomentar l9estalvi i la reutilització de l9aigua. 
- * * 
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Objectius Criteris Alternatives 

  0 1 2 

- Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i suficiència de les infraestructures per a l9abastament. 
- Preveure sistemes separatius per les aigües pluvials i residuals generades. 

- Assegurar l9òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades 

6. Prevenir els riscos 
naturals i antròpics. 

- Delimitar zones de risc a fi d9evitar-ne la seva urbanització i edificació. 

- Identificar les zones potencialment inundables, per tal de prevenir riscos hidrològics. 

- Evitar l9afecció de terrenys amb fort pendent o susceptibles de patir fenòmens d9inestabilitat. 
- Procurar la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de les edificacions i els vials que es prevegin, per tal de 

minimitzar els moviments de terres. 

- Preveure mesures de prevenció i control de l9erosió del sòl, així com un tractament adequat de talussos que es puguin generar. 
- Adoptar mesures de prevenció d9incendis forestals. 

- * * 

7. Prevenir i corregir 
la contaminació 
atmosfèrica, acústica 
i lumínica. 

- Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminant.. 

- Limitar la generació de contaminació acústica i l9impacte sobre els ecosistemes, evitant la generació de nivells d9emissió sonora 
que pertorbin la fauna de l9espai no urbanitzable i protegit. 

- Limitar la generació de necessitats d9enllumenat exterior i evitar la intrusió lumínica en l9entorn, parant especial atenció a la 
sensibilitat de l9entorn fluvial i els fronts urbans que limiten amb el sòl no urbanitzable. 

- * * 

8. Contribuir a la 
lluita contra el canvi 
climàtic. 

- Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte d9hivernacle derivades del Pla. 
- Estimar el balanç d9emissions de gasos d9efecte hivernacle generades pel Pla. 
- Preveure les actuacions necessàries, eminentment en matèria d9energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de 

reducció de gasos d9efecte hivernacle del Pacte d9alcaldes (PAES) 
- Afavorir la mobilitat sostenible amb sistemes no motoritzats (a peu i en bicicleta) i en transport col·lectiu, dissuadint-hi l9ús del 

vehicle motoritzat individual. 

- Adoptar mesures d9estalvi i d9ecoeficiència en les edificacions tenint en compte les condicions d9emplaçament i d9orientació, la 
configuració arquitectònica, els materials, aïllaments, solucions constructives en façanes i cobertes, la introducció d9EERR, etc. 

* * + 

9. Garantir una 
correcta gestió dels 
materials i residus 

- Minimitzar l9impacte associat a l9activitat constructiva. 
- Gestionar correctament els residus d9enderroc i d9excavació que es puguin generar en el desenvolupament del pla. 
- Promoure la utilització de materials no contaminants, de gran durabilitat i potencialment reutilitzables i/o reciclables per tal de 

minimitzar els impactes associats al cicle de vida dels materials. 

- Fomentar la prevenció, la reducció i el reciclatge dels residus urbans, incrementant tant el percentatge de recollida selectiva com 
la qualitat. 

- * * 

Rang de valoració:  

(+) Compatible, la proposta encaixa o es pot encaixar adequadament  

(*) Moderada, perquè caldran mesures correctores  

(-) Negativa, perquè el criteri de valoració té un valor desfavorable. No és excloent perquè per criteri de sensibilitat l9àmbit s9ha delimitat com a possible 

(0) Neutra, perquè no suposa cap afectació o no és aplicable 
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De l9anàlisi d9alternatives es desprèn que l9alternativa 0 (planejament vigent) malgrat impliqui 
un menor consum de sòl i de recursos comporta a mig termini una manca d9ordenació 
urbanística. Aquest fet acaba derivant en situacions de tensions per limitació de potencialitats 

de creixement, pèrdua d9oportunitats de desenvolupament econòmic i social. D9altra banda, en 
aquests casos sovint es generen creixements irregulars, inconnexes i una proliferació d9àrees 
periurbanes degradades. En aquest cas tampoc s9incorporen adequadament les determinacions 
de plans superiors, especialment pel que fa a xarxes d9infraestructures, protecció de la riera del 

Sió, millora dels nuclis actuals i encaix amb equipaments necessaris i espais lliures, etc.  

Es parteix de la premissa que el sòl és un recurs escàs i que la seva transformació determina en 

gran mesura l9impacte ambiental de desenvolupament urbanístic d9un municipi. En aquest 
sentit, pel que fa a l9indicador de consum de sòl (inclòs el residencial i l9industrial) l9alternativa 2 
suposa una reducció significativa respecte la que es va preveure al document de POUM aprovat 

inicialment l9any 2014 (alternativa 1). Per tant, des d9aquest punt de vista la proposta actual per 

aprovació inicial del POUM (alternativa 2) és ambientalment millor que l9alternativa 1. En 

efecte, en conjunt els àmbits de planejament definits, inclòs el sòl urbanitzable delimitat, es 

redueixen en un 18,9% i, si ens referim només als PAU, PMU i SUD la reducció de la previsió 

d9ocupació de sòl es d9un 19,6%.  

Taula 40. Anàlisi d9alternatives respecte a l9indicador de consum de sòl. 

 
Alternativa 1  

(m2 proposta POUM 2014) 

Alternativa 2  

(m2 proposta POUM 2022) 

Sòl urbà consolidat i no consolidat 

(PAU i PMU) 478.949 141.332,20 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)  750.797 847.658,83 

Total  1.229.746 988.981,03 

   

Sòl urbanitzable no delimitat (SUND) 374.828 312.950,35 

TOTAL 374.828 312.950,35 

Font: Memòria del Pla. 

En conjunt per tant, es justifica l9elecció de l9alternativa 2, també en contraposició a l9alternativa 
1, per una banda perquè suposa una ocupació de sòl menor. Per tant, menor consum de sòl. 

D9altra banda, els diferents sectors de creixement s9adapten de forma més adequada a l9aptitud 
del territori en el benentès que respecten els espais de major sensibilitat a l9entorn del parc del 
riu Sió. Amb tot, els àmbits i sectors que es situen confrontant amb la zona de ribera caldrà que 

situïn els espais lliures en aquesta façana.  

Alhora de l9anàlisi comparat respecte als compliment dels objectius i criteris ambientals, 
l9alternativa 2 també presenta una adequació superior respecte a les altres.  

5.4. Factors infraestructurals limitants del creixement 

Aquest apartat es planteja en base a la necessitat de fer previsions en relació a elements de les 

xarxes bàsiques que el sector ha de poder afrontar i resoldre adequadament amb anterioritat al 

desenvolupament. Es contemplen els següents aspectes: 
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a) Abastament 

Les previsions de consum d9aigua per a la proposta d9aprovació inicial del POUM d9Agramunt es 

calculen per uns màxims de 825 habitatges en actuacions en el sòl urbà (PAUs i PMUs) i 734 en 

el sòl urbanitzable delimitat (SUD): 

Taula 41. Consums d9aigua estimats per a PAUs i PMUs. 

Sector 
Superfície 

(m2) 

Tipus Habitatges 

max. 

Habitants Consum 

(m3/dia) 

Consum 

(m3/any) 

PAU-1A 14.840,65 Residencial 44 88 19,36 7066,4 

PAU-1B 3.679,72 Residencial 28 56 12,32 4496,8 

PAU-2 12.789,13 Residencial 93 186 40,92 14935,8 

PAU-3 3.364,27 Residencial 16 32 7,04 2569,6 

PAU-4 3.967,15 Residencial 23 46 10,12 3693,8 

PAU-5 9.046,94 Residencial 87 174 38,28 13972,2 

PAU-6 5.194,06 Residencial 36 72 15,84 5781,6 

PAU-7 29.111,94 Residencial 124 248 54,56 19914,4 

PMU-1 11.344,24 Residencial 68 136 29,92 10920,8 

PMU-2 8.467,90 Residencial 65 130 28,6 10439 

PMU-3 26.350,44 Residencial 144 288 63,36 23126,4 

PMU-4 3.071,73 Residencial 26 52 11,44 4175,6 

PMU-5 3.776,11 Residencial 28 56 12,32 4496,8 

PMU-6 6.317,92 Residencial 56 112 24,64 8993,6 

Total 141.322,20  838 1508 331,76 121092,4 

Nota: es pressuposa una dotació de 220 l/hab./dia (criteri ACA) i una ocupació mitjana d9habitatges de 
dos persones (IDESCAT, 2019). 

Font: pròpia. 

El volum d9abastament diari estimat per als sectors de sòl urbà no consolidat es calcula en 

331,76 m3/dia. 

Pel que fa al sectors del sòl urbanitzable delimitat, es realitzen les següents estimacions: 

Taula 42. Consums d9aigua estimats per als SUD. 

Sector 
Superfície 

(m2) 

 Habitatges 

max. 

Habitants Consum 

(m3/dia) 

Consum 

(m3/any) 

SUD 1 24.636,74 Residencial 122 244 53,68 19593,2 

SUD 2 55.601,32 Residencial 83 166 36,52 13329,8 

SUD 3 53.032,29 Residencial 148 296 65,12 23768,8 

SUD 4 65.747,18 Residencial 187 374 82,28 30032,2 

SUD 5 53.021,59 Industrial -   137,43 50161,95 

SUD 6 51.377,28 Residencial 128 256 56,32 20556,8 

SUD 7 74.534,77 Industrial -   193,19 70514,35 

SUD 8 93.867,60 Industrial -   243,30 88804,5 

SUD 9 334.858,98 Industrial -   867,95 316801,75 

SUD 10 40.981,08 Residencial 66 132 29,04 10599,6 

Total 847.658,83   734 1468 1.764,83 644.162,95 
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Nota: es pressuposa una dotació de 220 l/hab./dia (criteri ACA) i una ocupació mitjana d9habitatges de 
dos persones (IDESCAT, 2019). Dotació industrial: 0,3 l/s/ha (criteri INCASOL). 

Font: pròpia. 

Així doncs, el volum estimat per als sectors de sòl urbanitzable delimitat (industrial i residencial) 

és de 1.764,8 m3/dia. 

b) Sanejament 

Les previsions de sanejament per a la proposta d9aprovació inicial de la MP s9estimen a raó de 

considerar un 90% del consum d9abastament. 

Taula 43. Consums d9aigua estimats per a PAUs i PMUs. 

Sector 
Superfície 

(m2) 

Tipus Habitatges 

max. 

Habitants Volum 

(m3/dia) 

Volum 

(m3/any) 

PAU-1A 14.840,65 Residencial 44 88 17,424 6359,76 

PAU-1B 3.679,72 Residencial 28 56 11,088 4047,12 

PAU-2 12.789,13 Residencial 93 186 36,828 13442,22 

PAU-3 3.364,27 Residencial 16 32 6,336 2312,64 

PAU-4 3.967,15 Residencial 23 46 9,108 3324,42 

PAU-5 9.046,94 Residencial 87 174 34,452 12574,98 

PAU-6 5.194,06 Residencial 36 72 14,256 5203,44 

PAU-7 29.111,94 Residencial 124 248 49,104 17922,96 

PMU-1 11.344,24 Residencial 68 136 26,928 9828,72 

PMU-2 8.467,90 Residencial 65 130 25,74 9395,1 

PMU-3 26.350,44 Residencial 144 288 57,024 20813,76 

PMU-4 3.071,73 Residencial 26 52 10,296 3758,04 

PMU-5 3.776,11 Residencial 28 56 11,088 4047,12 

PMU-6 6.317,92 Residencial 56 112 22,176 8094,24 

Total 141.322,20  838 1508 298,58 108.983,16 

Font: pròpia. 

El volum de sanejament diari estimat per als sectors de sòl urbà no consolidat es calcula en 

298,58 m3/dia. 

Pel que fa al sectors del sòl urbanitzable delimitat, es realitzen les següents estimacions: 

Taula 44. Consums d9aigua estimats per als SUD residencials. 

Sector 
Superfície 

(m2) 

 Habitatges 

max. 

Habitants Consum 

(m3/dia) 

Consum 

(m3/any) 

SUD 1 24.636,74 Residencial 122 244 48,312 17633,88 

SUD 2 55.601,32 Residencial 83 166 32,868 11996,82 

SUD 3 53.032,29 Residencial 148 296 58,608 21391,92 

SUD 4 65.747,18 Residencial 187 374 74,052 27028,98 

SUD 6 51.377,28 Residencial 128 256 50,688 18501,12 

SUD 10 40.981,08 Residencial 66 132 26,136 9539,64 

Total   734 1468 290,66 106.092,36 

Font: pròpia. 
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Així doncs, el volum estimat per als sectors de sòl urbanitzable delimitat (residencial) és de 

290,6 m3/dia. Sumant els volums dels sectors de sòl urbà (PAU i PMU) i de sòl urbanitzable 

(SUD) de tipus residencial s9obté una xifra de 584 m3/dia.  

Es tracta d9un volum d9increment assumible per l9EDAR que disposa de capacitat de tractament 

més que suficient (veure apartat 2.3.6). 

c) Residus  

A nivell de residus, es pressuposa un increment de 2.976 persones. A raó d91,5 kg/hab./dia 

s9obté la xifra d9una generació diària de 4.464kg de deixalles i 1629,36 tones anuals. 

5.5. Incidència del pla sobre les emissions GEH 

Amb l9entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d9avaluació ambiental, i la Llei 
16/2017, d91 d9agost, de canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya, la consideració de 

la mitigació i l9adaptació al canvi climàtic en l9avaluació ambiental estratègica de plans i 
programes es un mandat legal. En el cas dels plans especials urbanístics, les emissions de gasos 

d9efecte hivernacle (GEH) generades pels consums energètics, la mobilitat o la gestió de 
recursos són un factor ambiental d9especial rellevància que convé avaluar per a poder plantejar 
mesures de mitigació i d9adaptació. Per això, mitjançant l9eina de càlcul de planejament derivat 

actualitzada a data de 2017, es realitza l9anàlisi quantitativa que permet estimar les emissions 
de CO2 derivades dels usos energètics residencials i equipaments, de la mobilitat i del cicle de 

l'aigua i de la gestió dels residus. 

Taula 45. Resultats d9emissions segons alternatives. Emissions totals. 

Emissions 
Alternativa 0 

(plan. vigent) 
Alternativa 1  Alternativa 2  

Mobilitat generada 24.106 40,0% 84.210 52,8% 42.771 41,6% 

Consums energètics 30.930 51,4% 63.830 40,0% 51.659 50,2% 

Cicle de l'aigua 128 0,21% 292 0,18% 217 0,21% 

Residus 5.029 8,36% 11.118 6,97% 8.246 8,01% 

TOTAL (t CO2/any) 60.194 100,0% 159.449 100,0% 102.893 100,0% 

Font: Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic.  
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Figura 48. Resultats d9emissions segons alternatives. Emissions totals. 

 
Font: Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic. 

En termes generals s9observa que l9alternativa 0 presenta una generació menor d9emissions fet 

que es pot deure parcialment a una menor disponibilitat de dades. En tot cas, es constata una 

reducció significativa respecte l9alternativa 1. 

Taula 46. Resultats d9emissions segons alternatives. Emissions sense mobilitat externa. 

Emissions 
Alternativa 0 

(plan. vigent) 
Alternativa 1  Alternativa 2  

Mobilitat generada 1.959 5,2% 6.898 8,4% 3.474 5,5% 

Consums energètics 30.930 81,3% 63.830 77,7% 51.659 81,2% 

Cicle de l'aigua 128 0,34% 292 0,36% 217 0,34% 

Residus 5.029 13,22% 11.118 13,54% 8.246 12,97% 

TOTAL (t CO2/any) 38.047 100,0% 82.137 100,0% 63.595 100,0% 

Font: Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic. 

Taula 47. Resultats d9emissions segons alternatives. Emissions per càpita. 

Emissions 
Alternativa 0 

(plan. vigent) 
Alternativa 1  Alternativa 2  

Mobilitat generada 3.231 40,0% 7.366 52,8% 5.083 41,6% 

Consums energètics 4.146 51,4% 5.583 40,0% 6.140 50,2% 

Cicle de l'aigua 17 0,21% 26 0,18% 26 0,21% 

Residus 674 8,36% 972 6,97% 980 8,01% 

TOTAL (t CO2/any) 8.068 100,0% 13.948 100,0% 12.229 100,0% 

TOTAL (t CO2/habitant/any) 8,07 100,0% 13,95 100,0% 12,23 100,0% 

Font: Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic. 
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Figura 49. Resultats d9emissions segons alternatives. Emissions per càpita. 

 
Font: Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic. 

Conegut l9impacte, cal dir que per donar compliment a la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig 
de 2010, relativa a l9eficiència energètica dels edificis 3que determina que l9any 2021 tots els 

edificis de nova construcció siguin de consum gairebé nul d9energia i de baixes emissions de 
CO2- és important apuntar que els creixements previstos en el pla han de guiar-se pels següents 

principis rectors jeràrquics en matèria energètica: 

a) Edificis dissenyats i construïts amb criteris de reducció de la demanda energètica tenint 

en compte els nous criteris bioclimàtics i d9autoconsum energètic dels edificis, baixos en 
emissions de CO2. 

b) Disseny eficient dels sistemes que cobreixen la demanda energètica. 

c) Aprofitament dels recursos locals que abasteixen energèticament l9àmbit. 

d) Compensació de l9impacte energètic generat.  

- Pel que fa a l9impacte de la mobilitat en les emissions, és d9especial interès que s9implantin 
mesures de transport més sostenibles i/o alternatius al vehicle privat. Per això, l9Oficina de 
Canvi Climàtic recomana que s9implantin flotes de vehicles per al repartiment de mercaderies 
que siguin de baixes o nul·les emissions, potenciant modes electrificats o amb combustibles 

alternatius.  

Així mateix, les polítiques de desincentivació de l9ús del vehicle privat han de ser una prioritat 
per la qual cosa es recomana la reducció progressiva de places d9aparcament i la implantació de 
pàrquings amb punts de recarrega de vehicles elèctrics.  

Caldran actuacions de reforç de les flotes de transport públic, d9infraestructures de recàrrega 
elèctrica o modernització de flotes de transport municipal amb combustibles més nets en els 

nuclis urbans o interurbans pròxims a la zona d9influència que redueixen les emissions de GEH. 

En aquest sentit, cal remarcar que el Pla d9Acció per a l9Energia Sostenible (2014) ja va establir 
un full de ruta pel que fa a millorar la sostenibilitat del conjunt d9instal·lacions i mitjans que 
depenen de l9ajuntament. Concretament, el Pla va definir un total de 50 accions de millora a 
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executar fins al 2020. No es disposa de dades pel que fa al nombre d9accions executades en el 
moment de redacció de l9EAE. 

  



  

  Pàgina 119 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic per al POUM d9Agramunt 

6. IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ D9IMPACTES 

6.1. Identificació d9aspectes susceptibles de produir impactes 

Per a la correcta identificació de les accions potencialment impactants causades pel 

desenvolupament del POUM, s9ha procedit a reconèixer de forma sistemàtica els 
aspectes ambientals, és a dir, aquelles operacions o elements d9una acció, 
comportament o activitat relacionades amb el medi ambient o que pot interactuar amb 

aquest. Aquesta mecànica s9ha realitzat per a cadascuna de les fases en què es pot 

descompondre el desenvolupament del POUM. Les fases en què es poden 

descompondre aquestes mesures estructurals, a conseqüència de la figura de 

planejament que s9analitza, serien les següents: 

 Fase d9estudis previs. Moment de realització de mostreigs de l9aptitud geològica 
dels terrenys, aixecaments topogràfics, etc. que precedeixen l9inici dels treballs 
d9adequació dels terrenys i les construccions a l9àmbit. 

 Fase d9execució o construcció. En aquesta fase té lloc els moviments de terra 

per a l9adequació dels terrenys, la construcció xarxes bàsiques (col·lectors, xarxa 

elèctrica i enllumenat, ...), el condicionament de la zona que s9ocupa i finalment 
la construcció de les noves edificacions, infraestructures i serveis  

 Fase d9explotació o funcionament. És el moment a partir del qual l9activitat 
s9inicia i les instal·lacions ampliades esdevenen útils. Els impactes ambientals en 
aquesta fase són diferents de la fase anterior, fonamentalment perquè tenen un 

efecte reiterat i dilatat en el temps. 

Taula 48. Fases i accions vinculades al desplegament del POUM. 

Fase Accions o operacions 

Treballs previs 
Treballs geotècnics qualitatius de sondeig i retirada de mostres prèvies. 

Abandonament de l9ús agrícola de finques. 

Construcció 

Trasllat rodat continuat de maquinària pesant. 

Retirada de materials del terreny i desbrossada. 

Replanteig del terreny i moviments de terres. 

Obres d9urbanització i construcció de noves edificacions. 

Utilització d9equips energètics autònoms. 

Abassegament de materials d9obra, peces metàl·liques, cables, suports, etc. 

Emmagatzematge d9estris i maquinària sobre el terreny. 

Presència i activitat d9operaris, promotors i tècnics. 

Explotació 

Presència dels edificis (habitatges, tallers, plantes i magatzems), vials, etc 

Freqüentació i activitat de les persones 

Activitat empresarial: prestació de serveis i elaboració i maneig de productes 

Mobilitat de treballadors i mercaderies 

Subministrament energètic als habitatges i empreses 

Abandonament de les finques i explotacions agràries pròximes 
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Font: elaboració pròpia.  

6.2. Identificació d9impactes ambientals derivats dels aspectes 

Una vegada hem localitzat les accions, activitats i operacions que poden afectar l9entorn que es 

pretén preservar, anem a identificar els impactes ambientals, és a dir, les conseqüències de 

diferent signe que comportarà en llurs diferents fases l9exercici de l9activitat 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 d9estudis previs 

Medi Físic 

" Sorolls derivats dels vehicles. 

" Alteracions geomorfològiques sobre els terrenys mostrejats. 

Medi Biòtic 

" Afectació sobre la vegetació pròxima en l9espai d9ocupació. 
" Molèsties sobre la fauna per la presència de veus i sorolls. 

Medi Socioeconòmic 

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

" Abandonament de les finques afectades pel desenvolupament del sector. 

2. Fase d9execució 

Medi Físic 

" Sorolls i vibracions derivades de la maquinària i els equips d9energia. 
" Sorolls derivats dels vehicles dels operaris. 

" Emissions atmosfèriques derivades dels vehicles dels operaris. 

" Emissions atmosfèriques derivades de la maquinària i els equips d9energia. 
" Consum d9aigua en l9execució de l9obra civil. 
" Alteració geomorfològica del terreny per moviments de terra. 

" Canvis en l9ús del sòl i reducció del sòl agrícola. 
" Compactació de sòls per part de maquinària pesant, vehicles i persones. 

" Vessaments de líquids, olis, combustibles, etc. per part de la maquinària i vehicles. 

" Generació de pols. 

" Reducció de la infiltració d9aigua al subsòl i recàrrega als aqüífers. 

Medi Biòtic 

" Afectacions sobre la vegetació de les zones d9accés, acopis i aparcament. 
" Eliminació de coberta vegetal. 

" Molèsties sobre la fauna per la presència de personal i sorolls. 
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" Destrucció de l9hàbitat faunístic. 
" Atropellaments de fauna (invertebrats, amfibis, rèptils i mamífers). 

Medi Perceptual 

" Afecció visual en el paisatge. 

" Proliferació d9impropis i deixalles. 

Medi Socioeconòmic 

" Generació de residus d9obra (inerts). 
" Generació d9altres residus especials (fibrociment 3amiant-, envasos i contenidors buits de 

productes, ...) i no especials (plàstics, cartrons, ...) 

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

" Generació d9ocupació laboral. 

3. Fase d9explotació 

Medi Físic 

" Sorolls de les activitats, clients i treballadors (sectors industrials). 

" Sorolls derivats de la mobilitat habitual de mercaderies i vehicles. 

" Contaminació lumínica derivada. 

" Emissions de llum de vehicles i mercaderies que transiten en horari nocturn. 

" Emissions atmosfèriques (NOx, CO, CO2, partícules..) derivades de la mobilitat de vehicles i 

clients. 

" Consum d9aigua per a abastament, enjardinament,... 

" Consum d9energia 

" Generació d9aigües residuals. 
" Generació de residus. 

Medi Biòtic 

" Alternacions directes de l9hàbitat per trepig, pas de persones per espais fora camins, etc. 
" Molèsties sobre la fauna per la presència de persones, vehicles i sorolls. 

" Molèsties sobre la fauna per activitats esportives i de lleure per freqüentació. 

Medi Perceptual 

" Afecció sobre el paisatge per la presència d9elements nous i aliens. 
" Risc de degradació de finques limítrofes. 

" Proliferació d9impropis i deixalles al sector i en zones properes. 

Medi Socioeconòmic 

" Generació de residus no especials (resta, orgànica, paper-cartró, vidre, envasos). 

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

" Generació d9ocupació laboral. 
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6.3. Identificació d9impactes significatius 

Tot seguit es presenta el resultat d9un procés sistemàtic realitzat per identificar els possibles 
impactes a partir del creuament entre les operacions i elements potencialment impactants que 

s9han aïllat i les diferents components o vectors en què s9han dividit els medis potencialment 
afectables. En el full següent es pot veure la matriu d9impactes 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 d9impactes a priori. Per 

això, en alguns casos són impactes molt menors o irrellevants que cal que siguin cribats en una 

etapa posterior. L9objecte 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 49. Matriu d9identificació d9impactes. 
FASES 
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Físic 

Aire 

1. Sorolls 1  1 1 1  2  1 1  1 1 2 2  

2. Emissions de llum   2        1  2    

3. Emissions atmosfèriques 1  1 1 1  1      1  1  

4. Generació de pols 1  1 1 1   2 1    2 2   

Aigua 

5. Consum d9aigua     2    1 1  1  1   

6. Generació d9aigües brutes          1  1     

7. Reducció recàrrega aqüífer         1  1      

8. Generació d9aigües d9escorrentia    2 2    2  1   1   

Sòls 

9. Alteracions geomorfològiques 2    1            

10. Compactació del terreny   1 1 1 1  1     1 1   

11. Canvis en l9ús del sòl  1   2    1       2 

12. Intercepció de camins                 

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

Biòtic 
Vegetació 14. Eliminació de la coberta 2  1 1 1            

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

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

Perceptiva 17. Proliferació d9impropis i deixalles  2    2  1 2 1  2  2  2 

Socio-
econòmic 

Sostenibi-
litat. 

18. Generació de residus 2 
 

 1 2  1 2 1 2  1 2 1   

Ocupació i 
rendes 

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

20. Generació de llocs de treball 2 2       1   1 2    

Nota: 1, impactes de 1r ordre (materialització immediata, segura) i 2, impactes de 2n ordre (imp. potencial, no immediat o automàtic). En color, impactes significatius. 
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6.4. Caracterització dels impactes significatius 

Una vegada identificats els impactes ambientals significatius que pot generar el desenvolupament 

de la modificació puntual, tan positius com negatius, cal realitzar un procés d9anàlisi per cadascun 
en funció de la forma com es presenta, la intensitat i el medi on es projecta. A partir d9aquí es 
podrà ja avaluar el seu grau de compatibilitat així com la necessitat d9establir mesures preventives, 
correctores i compensatòries i quan l9impacte 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 l9Annex 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 setiembre, també recollits en el Decret 114/1988 de 7 d9abril, d9avaluació d9impacte 
ambiental (DOGC nº 1000 de 3-6-1988) i el respectiu Reglament. Els criteris normatius són els 

següents8: 

Efecte 

Notable (A). Quan la modificació dels factors ambientals pot produir alteracions o pèrdues 

sobre els factors ambientals de manera parcial o limitada.  

Mínim (A1). Quan les repercussions es poden qualificar d9inapreciables. 

Beneficiós (B). Quan la interacció que s9ha establert es tradueix, després d9una anàlisi completa 
de la situació, en un efecte positiu sobre el factor ambiental considerat. 

Perjudicial (B1). Quan es presenta un deteriorament del valor naturalístic, estètic- cultural, 

paisatgístic, de productivitat ecològica , o un augment dels perjudicis derivats de la 

contaminació, erosió i/o d9altres danys ambientals sobre l9estructura ecològica en sentit ampli, 
de l9indret estudiat. 

Immediatesa 

Directe (C). Aquell que incideix sobre d9un factor ambiental determinat a partir d9una primera 
acció causant. 

Indirecte (C1). Aquell que es manifesta a través d9un seguit de relacions causa- efecte 

encadenades, a partir de la primera acció causant. 

Acumulació 

Simple (D). Aquell que es manifesta individualment sobre els factors ambientals sense cap 

incidència en els efectes d9altres agents d9impacte. 

Acumulatiu (D1). Aquell que en perllongar-se en el temps, agreuja progressivament els seus 

efectes mentre es manté la causa que el provoca. 

Sinèrgic (D2). Quan l9efecte conjunt de l9acció de varis agents implica un increment dels efectes 
respecte el que suposaria la seva actuació per separat. 

 

8 Els conceptes exposats són excloents dintre d9un mateix grup però no entre grups diferents. 
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Moment 

A curt termini (E). Quan l9efecte es manifesta dins del cicle anual. 

A mig termini (E1). Quan es manifesta abans dels cinc anys. 

A llarg termini (E2). Quan es pot manifestar després d9un període superior als cinc anys. 

Persistència 

Permanent (F). Suposarà una alteració del medi de durada indefinida en el temps. 

Temporal (F1). Suposarà una alteració de durada limitada en el temps. 

Reversibilitat 

Reversible (G). L9alteració produïda pot ser assimilada en el seu entorn a mig termini, mercès als 

processos naturals de successió ecològica i els mecanismes d9autodepuració o autogeneració 
propis del medi. 

Irreversible (G1). Suposaria la <dificultat extrema= o fins i tot l9impossibilitat de retornar a la 
situació inicial. L9efecte no podrà ésser assimilat pel medi, en bases als processos naturals de 

successió ecològica i autodepuració. 

Possibilitat de correcció 

Recuperable (H). L9alteració que s9ha manifestat pot eliminar-se bé per l9acció natural o bé per 
l9acció humana, mitjançant sistemes correctors o aplicacions específiques de tècniques 
ambientals. 

Irrecuperable (H1). Quan l9alteració o pèrdua es impossible de reparar o de restaurar, tant per 

l9acció natural com per la intervenció de l9home. 

Freqüència de generació 

Periòdic (I). Aquell que es manifesta de manera intermitent en el temps, seguint una cadència 

regular. 

D9aparició irregular (I1). Manifestat de manera imprevisible en el temps, les alteracions del qual 

s9han d9avaluar en funció de la probabilitat d9aparició, sobretot pel que fa a totes aquelles 
manifestacions que sense ésser contínues i/o periòdiques són notables. 

Continu (J). Aquell que es manifesta de forma ininterrompuda en el temps. 

Discontinu (J1). Aquell que es manifesta de manera intermitent en el temps, és a dir, a través 

d9intervals. 

Distribució 

Localitzat (K). Amb efectes circumscrits i concretables en un o varis perímetres determinables. 

Dispers (K1). Aquell amb efectes difosos sobre una àrea més àmplia i inconcreta. 
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6.5. Descripció dels impactes significatius 

6.5.1. Atmosfera i canvi climàtic 

En fase d'explotació o funcionament les emissions majoritàries seran les emissions difuses 

procedents del parc mòbil de camions i vehicles (mobilitat de vehicles entrants i sortints, trasllat 

de mercaderies, etc.) que contribueixen a l9escalfament atmosfèric i l9efecte hivernacle, pluja 
àcida per la emissió de SO2 fonamentalment, un augment de l9ozó troposfèric i efectes sobre els 

ecosistemes i la salut de les persones. 

Taula 30. Contaminants significatius derivats de la mobilitat i combustió dels motors dels vehicles. 

Substàncies contaminants  SO2 NO2 CO COV PST Pb 

Gasoil ï ï  ï ï  

Gasolina sense plom  ï ï ï ï  

Font: DACAAR i pròpia. 

Durant la fase d9execució o construcció es poden generar gasos difusos en el treball de la 
maquinària pesant i per part dels equips de generació autònoma que requeriran determinades 

tasques. Això no exclou l9existència d9altres fonts emissores i emissions de contaminants de 

forma menys important, com per exemple, l9emissió de pols i partícules en el procés de càrrega/ 
descàrrega de materials polsegosos, les emissions de l9EDAR (generació de metà i altres 
gasos),... 

El desenvolupament dels nous sectors tindrà com a efecte un augment en els nivells de soroll 

de la zona tant en la fase d9execució pel treball de la maquinària i la presència d9operaris com 
en la fase d9explotació, per la presència de persones, la mobilitat de vehicles, la freqüentació de 

persones vinculades a les diverses instal·lacions i en bona mesura, pels propis processos 

industrials. Aquestes fonts de soroll antropogèniques comportaran molèsties sobre la fauna 

pròxima i sobre la població resident situada a menys distància. 

Un altre impacte significatiu és la contaminació lumínica que afecta temporalment a 

determinada fauna lligada al ritme natural diürn- nocturn (eriçons, rèptils, insectes, ...), 

malbarata energia i molesta als habitatges situats a menor distància per intrusió lumínica. És 

derivada fonamentalment de la il·luminació dels vials, i els focus exteriors de les indústries, 

magatzems i tallers que es produirà en la fase de funcionament i en molt menor grau, del trànsit 

de vehicles en hores nocturnes i crepusculars. 

La generació de pols es pot produir en un grau rellevant per part de la maquinària pesant en la 

fase d9execució dels accessos, desbrossada, i sobretot en el replanteig dels terrenys i 
moviments de terres en general. 

6.5.2. Aigües 

L9impacte més significatiu per a les aigües ve donat indubtablement pel consum d9aigua i per 
l9evacuació d9aigües residuals que tindrà lloc en la fase d9explotació i funcionament, sigui per les 
activitats productives o pels nous residents. L9impacte determinat pel consum d9aigua serà 
finalment determinat segons si s9instal·len sistemes d9aprofitament i estalvi en habitatges i 
instal·lacions i es minimitzen les fuites i disfuncions de la xarxa d9abastament.  
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Quant a la generació d9aigües residuals, l9existència de l9EDAR determina a priori la compatibilitat 
de l9impacte amb el desenvolupament dels nous sectors. En qualsevol cas l9EDAR disposa a priori 
capacitat suficient per tractar nous volums. 

Cal considerar en tot moment l9important augment que enregistrarà el cabal d9aigües d9escorrentia 
per l9impermeabilització del terreny que comportarà l9existència dels nous sectors i la construcció 
dels vials, voreres, etc. L9evacuació d9aquest increment d9aigües sobrants ha de ser objecte de 
previsió en els plans parcials corresponents amb el benentès que la xarxa d9evacuació ha de ser de 
caràcter separatiu en tots els casos.  

D9altra banda, aquesta impermeabilització del terreny també té un efecte col·lateral consistent en 
la reducció d9aigua infiltrada al sòl, cosa que repercuteix en una inferior recàrrega de l9aqüífer.  

En relació al sistema hidrològic, es subratllen els següents aspectes de caire normatiu: 

- Les obres o actuacions en zona de DPH requereixen autorització prèvia de la CHE. 

- Els marges de les lleres públiques estaran subjectes a una zona de servitud de 5 m 
d9amplada i una zona de policia de 100 m. 

- Les obres o actuacions en zona de policia de les lleres públiques a de tenir en compte els 
articles 9, 52-54 i 78 del RDPH. 

- La regulació de les lleres de domini privat s9adequarà a l9art. 5 del TRLA. 

- La zona de servitud tindrà les finalitats establertes a l9article 7.1 del RDPH [...]. 

- En referència a les obres de pas i encreuament de conduccions o serveis sota lleres, 
caldrà tenir en compte el document tècnic redactat per l9ACA <Guia tècnica. 
Recomanacions tècniques per al disseny d9infraestructures que interfereixen amb l9espai 
fluvial=. 

Paral·lelament, quant a la contaminació de les aigües per nitrats procedents de les activitats 

agrícoles i ramaderes, es posa de relleu l9existència efectiva d9una problemàtica general, que també 
es manifesta al terme d9Agramunt. La intensificació de l9agricultura i la ramaderia si no s9associa 
directament amb una necessitat de controlar i mitigar aquest efecte pot comportar un creixement 

o consolidació de la problemàtica, perdent-se la possibilitat de millorar la qualitat de les aigües 

subterrànies i així disposar d9un recurs propi. 

Pel que fa al risc per inundabilitat, es remarca que la proposta de POUM aporta un estudi 

d9inundabilitat de detall (2020) que conclou:  

Una gran parte de Agramunt se localiza en zona de flujo preferente y zona inundable por lo que el 

planeamiento se ve afectado en gran medida por esto, si bien la mayor parte de la zona afectada 

por el río Sió se trata de suelos que cuentan con una trama urbana muy consolidada y con pocos 

espacios vacíos, por lo que el POUM propuesto afecta en muy poca medida a estas zonas. 

Precisamente por esto, el POUM no ordena prácticamente superficies en zona de flujo preferente, 

limitándose a unas pocas zonas verdes y a una pequeña zona residencial que permitirá mejorar 

una manzana que en la actualidad cuenta con una fábrica en desuso. La inclusión de esta zona con 

un uso residencial se ha visto que no afecta a la capacidad de desagüe del río, ni supone afecciones 

significativas a terceros aguas arriba o aguas abajo, pues la inundación que genera el río Sió a su 

paso por Agramunt es tan enorme que no prácticamente no se ve afectada por esto. 
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Independientemente de su uso, las superficies localizadas en zonas de flujo preferente e inundable 

siempre tendrán que cumplir con el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, y con el resto de 

normativa de aplicación. 

Figura 50. Modificació de la zona de flux preferent amb el desenvolupament del POUM 

 

Font: Estudi d9inundabilitat de detall (2020) 

 

6.5.3. Sòls i usos 

La alteració de la geomorfologia i el canvi en els usos sobre l9espai perimetral afectat per la 
urbanització dels diferents sectors previstos s9ha de considerar l'impacte més rellevant del projecte 

per la seva irreversibilitat. A la reducció de sòl agrícola disponible hi hem d'afegir un impacte lateral 

-que pot ser rellevant si no s9implanten mesures- sobre les finques immediates als sectors i que pot 

acabar desembocant en el seu abandonament. Això es deriva de la degradació de les parcel·les 

agrícoles pròximes als nous àmbits per abocaments incontrolats, freqüentació, fums, i molèsties de 

tot tipus i en definitiva, per les noves expectatives de canvi de classificació urbanística que situen en 

un segon terme la seva vocació econòmica fonamental basada en el conreu. 

En qualsevol operació de desbrossada, replanteig, moviment de terres i posterior urbanització, 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. 
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S9ha de tenir en compte el risc de vessament de líquids (olis, combustible, greixos, etc.) dels 
vehicles i maquinària que treballaran en la fase d9execució, sobretot en les zones d9aparcament i 
abassegament. També hi ha un risc en aquest sentit, per part dels equips autogeneradors que 

s9utilitzen en aquesta mateixa fase. Ja en fase d9explotació aquest risc és poc rellevant per la 
condició dels sòls, en general, pavimentats i asfaltats.  

6.5.4. Vegetació 

En la fase d9execució, els treballs de replanteig han de comportar necessàriament l9eliminació de 
les comunitats vegetals mitjançant la desbrossada. En tots els casos, es tracta de sòls agrícoles, 

fonamentalment de conreus herbacis i cereals de rec, ja que els fruiters, progressivament 

s9allunyen de les parts habitades pels perjudicis que això comporta sobre les finques.  

En un cert grau, l9eliminació d9aquest sòls, òbviament afecten vegetació subespontània i arbres 
dispersos als límits de les finques. Implica un impacte irreversible ja que el canvi d'ús no preveu 

l'existència de vegetació espontània o subespontània, més enllà de les mesures compensatòries 

com els enjardinaments en espai lliures, vials o exteriors. L'abandonament de finques pròximes per 

efecte de la construcció d9habitatges i edificacions pot induir canvis en els predominis de les 
comunitats com s9ha apuntat, amb una possible substitució dels conreus herbacis per erms.  

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 on es produirà el desenvolupament 

del sector.  

6.5.5. Fauna 

La fauna que habita la zona es veurà afectada per la urbanització dels sectors en un triple sentit i 

per aquest ordre: a) per la desaparició física d'un hàbitat molt beneficiós, ja que malgrat el que 

pugui semblar, els espais agrícoles, constitueixen la base alimentària d'espècies presa que són claus 

en la xarxa tròfica, b) per les molèsties que provocaran la presència i freqüentació de persones i 

maquinària que acaben desplaçant la major part de vertebrats d9espais que tradicionalment els 
eren propis, és a dir, els sectors a desenvolupar i un radi aproximat de 250 m; i c) pels 

atropellaments que ocasionalment causaran els vehicles dels usuaris i visitants que accedeixin en 

els àmbits sobretot en fase d'execució i construcció.  

Cal esmentar l9atropellament com una de les primeres causes de mort en determinades espècies 
de desplaçament lent (serps, llangardaixos, eriçons, etc.) i altres i sobretot en determinades 

èpoques de l9any (temps de zel, fortes calors,...) i hores del dia, en què els animals presenten 
comportaments erràtics o especialment confiats. Aquest impacte, de caràcter essencialment 

dispers, pot resultar més significatiu en les cas dels sectors situats a l9entorn de la zona del riu Sió, i 
menys a les parts sud i nord del nucli urbà, ja més intervingudes per efecte de les comunicacions i 

la preexistència d9instal·lacions i edificacions. 

6.5.6. Paisatge 

L9afecció visual resulta d9introduir en el medi visual un complex, conjunt o instal·lació aliè al territori 
i la fesomia característica del nucli basada en una estructura urbana compacta i circular. A la 

substancial barrera visual que li infringeixen al paisatge les noves edificacions, naus, instal·lacions, 

etc., s9hi afegeixen altres elements (tanques, senyalitzacions, elements publicitaris, reixats elèctrics, 
etc.) igualment aliens i potencialment visibles a una distància variable. Aquest impacte, globalment 
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un dels més significatius del projecte en el seu conjunt, es pot reduir a través de tècniques de 

mimetització i integració constructiva de les noves edificacions (paraments, coberta, 

enjardinaments, etc). 

L9altre impacte habitual en els projectes d9urbanització es deriva de la proliferació d9impropis i 
deixalles (papers, plàstics, pots o llaunes, burilles de cigarreta, etc.) en l9entorn i sobretot en les 
immediacions, és a dir, en les finques pròximes per l9acció de dispersió del vent, etc. Es tracta d9un 
impacte dispers i reversible però difícil d9eradicar per la falta de control i consciència d9una part 
important de personal i proveïdors sobretot durant el transcurs de l9obra, en l'emmagatzematge de 
material d'obra, estris,..., i en menor grau, en fase d9explotació i funcionament per la falta de 

consciència o control d9una part de la ciutadania.  

6.5.7. Socioeconomia 

L9impacte sobre l9economia local que generarà el desenvolupament dels nous sectors resulta 
positiu ja que, en un primer moment, es crearan requeriments i noves 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, i sobretot en la part que es destina a activitats econòmiques, el 

desenvolupament dels sectors ha de generar un significatiu augment de llocs de treball. També cal 

dir que en la fase d9execució i construcció, i especialment amb la presència de persones, usuaris, 
operaris, clients, que tindrà lloc de manera regular en la fase d9explotació, molts serveis a les 

persones, restauració, benzineres, serveis financers, tallers, etc. incrementaran la seva facturació 

com a conseqüència de l'increment de l9activitat. En tot cas, l'ajuntament augmentarà els seus 
ingressos públics fruit de l'augment dels contribuents nets. 

Cal dir també que el sostre edificat que esdevingui ús residencial vacant o de segona residència a 

mig i llarg termini en l9entorn econòmic genera molts menys rendiments que al principi per la qual 
cosa, és preferible afavorir sostre de residència permanent que assegura una continuïtat del 

dinamisme en el temps. 

D9altra banda, la generació de residus i el consum energètic són dos aspectes que potencialment 
poden generar impactes o efectes sobre el medi. Caldrà doncs que els serveis de recollida i que la 

xarxa d9abastament estiguin dimensionades d9acord amb els creixements previstos. 

6.6. Avaluació dels impactes i mesures correctores 

Després de la caracterització dels impactes que hem considerat significatius, hauria de tenir lloc 

l9avaluació del grau de compatibilitat i la idoneïtat d9establir mesures preventives i correctores.  

Després de la caracterització de l9impacte que s9ha considerat significatiu, té lloc l9avaluació del 
grau de compatibilitat i la idoneïtat d9establir mesures preventives i correctores. Segons la 

classificació establerta a la normativa qualifiquem l9impacte ambiental de més a menys compatible 
d9acord a la terminologia següent:  

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

l9activitat 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 d9un cert temps per a la recuperació definitiva, o per la 

assimilació pels sistemes naturals afectats. 
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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, 

sense possibilitat de recuperació, inclòs amb l9adopció de mesures correctores o preventives. 
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Taula 50. Avaluació dels impactes ambientals a partir del desplegament del pla (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 

M 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 

M Compliment dels horaris, limitació de la velocitat a 20 km/h, 

senyalització, treballs de maquinària pesant evitant febrer a maig 

CO 

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 d9emissió vigents i compliment dels 
horaris 

CO 

Aigua 
Consum d9aigua per a la construcció 
de l9obra civil 

A1, B1, C, F1, J1 M Aprofitament d9aigües reutilitzada sense potabilitzar CO 

Sòls 

Alteracions geomorfològiques per 

replanteig dels terrenys 

A, B1, C, D, E, G1, 

H1, K 

S Afitament del sòl afectat amb tanca 

Cerca d9un balanç neutre entre desmunt i terraplenat  
Restauració de talussos, suavitzar pendents i aplicar tècniques de 

bioenginyeria  

CO 

Vessaments d9olis, combustibles, etc. 
dels grups autogeneradors 

A1, B1, C, D1, E, 

H, I1, K 

M Làmina protectora (plàstica, metàl·lica, ...) al sòl de l9aparcament, 
manteniment periòdic equips 

CO 

Vessaments de líquids, olis, greix, de 

vehicles i màquines aparcats 

A, B1, C, D1, E, H, 

I1, K 

S/M Delimitació de la zona d9aparcament i làmina protectora (plàstica, 

metàl·lica, ...) al sòl per evitar infiltracions 

CO 

Eliminació en els treballs de 

desbrossada i replanteig 

A, B1, C, D, H1, K S/M  Mesures compensatòries: plantació d9arbres autòctons en zones 
enjardinades, vials 

CO 

Biòtic Vegetació 
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 CO 
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Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació 
amb 
mesures 

Destrucció de l9hàbitat per l9execució 
de l9obra civil 

A, B1, C, D2, E, 

G1, H1, K1 

M Treballs de maquinària pesant preferentment de juliol a desembre; 

formació, senyalització, mesures compensatòries: plantació arbres 

autòctons en zones enjardinades 

CO 

Fauna 

Molèsties per la presència i activitat 

de personal i operaris  

A, B1, C1, D2, F1, 

G, H, J, K1 

M Treballs de maquinària pesant preferentment de juliol a desembre, 

formació dels treballadors i senyalització 

CO 

Atropellaments pel pas de maquinària A, B1, C, D, G1, H, 

I1 

M Limitació de la velocitat; senyalització CO 

Proliferació d9impropis i deixalles en 
l9execució de l9obra civil 

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

I1, K1 

M Formació dels treballadors i senyalització; habilitació de contenidors 

per les diferents fraccions 

CO 

Perceptual Perceptiva 
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 

Socio-

econòmic 

Sostenibilitat 

Generació de residus d9obra (restes 
de formigó, obra, palets, .) 

A1, B1, C, D1, E1, 

F1, G, I, J, K 

M Retirada controlada de les cobertes amb amiant de les construccions 

preexistents a l9àmbit abans de procedir a l9enderroc  
Retirada controlada de les cobertes amb amiant de les construccions 

preexistents a l9àmbit abans de procedir a l9enderroc 

CO 

Oportunitats per empreses locals en 

treballs de moviments terres,... 

A1, B, C, F1, K CO  CO 

Ocupació i 

rendes 

Oportunitats per empreses locals en 

l9obra 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 

Generació de llocs de treball en la 

construcció de l9obra civil 
A1, B, C, D1, E1, 

F1, K 

CO  CO 
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Taula 51. Avaluació dels impactes ambientals a partir del desplegament del projecte (FASE D9EXPLOTACIÓ I/O FUNCIONAMENT). 

Medi Vector Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores 

Avaluació 

amb 

mesures 

 

Físic 

 

 

 

 

 

Aire 

Contaminació lumínica dels 

fanals dels vials i il·luminació 

exterior dels edificis 

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

K1 

CR Màxims d9il·luminació 2 lux a façanes a sòl no urbanitzable oest i 

sud, làmpades LED, flux que depassi el pla paral·lel horitzontal 

(FHS)< 1%, tancament pla, plantació perimetral a les façanes sud i 

oest amb arbres autòctons 

M 

Emissions i sorolls provocats per 

la mobilitat de vehicles  

A1, B1, C1, D1, 

E1, J, K1 

M Zona 30 (limitació de la velocitat a 30 km/h), habilitació d9un 
aparcament per a bicicletes a les zones equipament 

CO 

Aigua 

Consum d9aigua (vestuaris, 
enjardinaments,...) 

A1, B1, C, D1, F, 

J1 

S/M Instal·lació de sistemes d9estalvi i eficiència en el consum d9aigua: 
WC amb cisternes amb doble descàrrega; difusors de baix consum 

rentamans, aplicació Decret Ecoeficiència. Enjardinament amb 

arbres autòctons 

CO 

Generació d9aigües residuals A1, B1, C, D1, F, 

J1, K1 

S Connexió de la xarxa d9aigües residuals a l9EDAR; xarxa separativa 
de pluvials; sanitaris amb doble descàrrega; difusors de baix 

consum a rentamans, formació de ciutadans i treballadors, 

senyalització,... 

CO 

Excés d9aigües d9escorrentia per 
falta d9infiltració al sòl 

A, B1, C, D1, I1 M no pavimentació dels sòls lliures i en general quan sigui possible ús 

de saulons i paviments porosos i cunetes filtrants; plantació 

d9arbrat als vials mitjançant sistema a goter 

CO 

Abocament puntuals d9aigües 
residuals a la llera sense depurar 

A, B1, C, D1, E, G, 

H, I1, K1 

S Evitar qualsevol tipus d9abocament d9aigües sense tractament 

Manteniment adequat i controls periòdics de l9EDAR 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) M 
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Medi Vector Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores 

Avaluació 

amb 

mesures 

Perceptual 

Visual 

Impacte extrínsec per la 

presència de noves edificacions i 

infraestructures 

A, B1, C, D1, F, 

G1, H1, J, K 

S Plantacions amb arbres autòctons (lledoner, freixe, ..). Es proposa 

genèricament la plantació d9arbrat a tots els nous vials, 
considerant l9amplada suficient dels mateixos 

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 i cobertes; carta de colors M 

Perceptiva 
Proliferació d9impropis i deixalles 
a l9àmbit i en camps veïns 

A1, B1, C, D1, F, 

G, H, K1 

M Senyalització i formació de ciutadans i treballadors; instal·lació de 

papereres i àrees de concentració de recollida selectiva 

CO 

Socio-

econòmic 
Sostenibilitat 

Generació de residus assimilables 

a urbans 

A, B1, D1, F, J, K M Sensibilització i millora de la gestió del sistema de recollida porta a 

porta establert al municipi per a la recollida de residus 

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 
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7. MESURES CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

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 

l9impacte i/o integració. En alguns casos, la irreversibilitat de l9impacte 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 s9indiquen per a la fase d9execució dels diferents sectors: 

· és recomana introduir-les i si cal, detallar-les en els plecs de condicions tècniques i 

particulars que s9utilitzaran per a adjudicar les obres d9urbanització, 

· és l9empresa que realitza les obres qui haurà de designar un responsable ambiental 

de l9obra que vetlli per la correcta aplicació de les mesures. 

b) les mesures indicades per a la fase d9explotació: 

· les cal incorporar per la via de les Ordenances o reglamentació dels Plans Parcials o 

la pròpia normativa del POUM, 

· es proposa consolidar una pràctica i gestió ambiental dels nous creixements. 

7.1. Atmosfera 

El POUM pot presentar un impacte sobre l9atmosfera en els aspectes dels sorolls, emissions 
atmosfèriques i emissions lumíniques. 

Pel que fa sorolls, la fase d9execució de la urbanització i l9edificació és la més sorollosa, és a dir, 

els treballs que comportin l9ús de maquinària de major emissió sonora, s9ha de procurar 
concentrar-la preferentment de juliol a desembre 3i en tot cas evitar del març al juny- per no 

alterar el període de reproducció de micro i macrofauna. Per altra banda, es limitarà la velocitat 

de circulació a l9interior i rodalies de l9àmbit tant durant la fase constructiva com durant el 
funcionament de l9activitat (20 km/h). 

Pel que fa a emissions atmosfèriques cal garantir el manteniment adequat dels equips i la 

implantació de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) en la pròpia activitat de tractament. 

L9adequació de les empreses a la Llei 20/2009, ja comporta automàticament l9observança 
d9aspectes per a la maquinària i els equips.  

Quan a mesures de mitigació d9emissions i d9adaptació al canvi climàtic s9adoptaran els criteris 
següents:  

a) Disseny eficient dels sistemes que cobreixen la demanda energètica. 

b) Aprofitament dels recursos locals que abasteixen energèticament l9àmbit. 
c) Compensació de l9impacte energètic generat.  

Segons la llei 6/2001, de 31 de maig, d9ordenació ambiental de l9enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 

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

de creixement dels nuclis urbans d9Agramunt, Mafet, la Donzell i Montclar es situen sobre zones 

E2 de protecció alta, mentre que el nucli d9Almenara es troba en un àmbit de protecció màxima 
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E1. Les característiques de les instal·lacions d9enllumenat públic s9adaptaran a les condicions que 
fixa la normativa de referència (Decret 190/2015) pel que fa: 

" Nivells màxims d9il·luminació intrusa. 

" Intensitat lluminosa màxima.  

" Tancament pla de les lluminàries i flux que no depassi el pla horitzontal o <1%. 

" Nivells màxims de luminància d9enllumenat exterior comercial i publicitari.  

" Nivells màxims de luminància per a l9enllumenat exterior ornamental  

" Alçada dels fanals  

" Làmpades exteriors per a la il·luminació de tecnologia LED. 

7.2. 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. Els sectors es situen en zones de morfologia variable i en conseqüència 

l9excavació i el replanteig de terrenys pot ser significatiu en algun cas. Tanmateix, i per tal de garantir 

la minimització de l9impacte degut a l9ocupació de sòl, l9alteració de la geomorfologia i el risc de 
compactació dels sòls, es prendran les següents mesures: 

- Delimitació estricta o afitament de la superfície d9ocupació que estarà supervisada per la 

Direcció Ambiental. A aquest fi, es senyalitzarà els perímetres amb una tanca provisional 

metàl·lica o plàstica. 

- La Direcció Ambiental vetllarà per tal què els vehicles circulin únicament per les traces 

establertes sense afectar a les parcel·les veïnes, en especial, les parcel·les agrícoles en actiu. 

- Previ a les operacions de replanteig i excavació es realitzarà una retirada superficial dels 

horitzons orgànics de manera que no es malmetin per poder utilitzar-se posteriorment per a la 

restauració de talussos, zones enjardinades i si s9escau per a la millora de finques agrícoles de la 
zona. L9abassegament de terres vegetals es situarà on determini la Direcció Ambiental i les piles 

no han de superar el 1,5 m d'alçada. Cal remoure-les i adobar-les cada 6 mesos si l'acopi supera 

aquest termini. 

- L9estacionament i les tasques de manteniment del parc de maquinària es concentraran en una 

única àrea protegida amb làmina o lona, per minimitzar el risc d9afeccions al sòl per vessaments 
de combustibles, olis i altres líquids. Es tindrà cura de no afectar parcel·les agrícoles en actiu. 

- Garantir el manteniment de l9estructura territorial, paisatgística i funcional del sòl no 
urbanitzable, així com la protecció coherent dels usos i de les edificacions amb els instruments 

de planificació de rang superior, en concret amb el PTPP, i la legislació sectorial aplicable. 

- Garantir la integració dels sòls urbans i urbanitzables respecte el sòl no urbanitzable adjacent, 

així com l9ordenació acurada de les vores dels teixits urbans i els espais periurbans. En aquest 
sentit, es recomana la delimitació del sistema d9espais lliures com a element de contenció i 
d9acabat de la ciutat, així com de transició vers al sòl no urbanitzable, i el manteniment i/o 

potenciació dels elements estructuradors i de connectivitat (xarxa camins rurals, xarxa 

hidrogràfica, etc.). 

- Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de la urbanització i les 

edificacions que es prevegin en el POUM, així com un tractament adequat dels talussos que es 

puguin generar. 
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- Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones (zones inundables, 

riscos geològics, d9alt risc d9incendis forestals, etc.), en especial d9acord amb la previsió de riscos 
indicada en l9apartat 2.4 i en el Dictamen preliminar de riscos geològics a Agramunt (ICC, 2004). 

- Quan escaigui, caldrà tenir en compte els criteris generals sobre custòdia del territori a 

considerar en l9avaluació ambiental de plans urbanístics municipals, que es troben a 

http://mediambient.gencat.net/images/43_138398.pdf, document que ha estat elaborat per 

l9entitat Xarxa de Custòdia del Territori. 

- Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima eficiència de 

captació solar de les edificacions i en l9aprofitament de la llum natural.  

7.3. Cicle de l9aigua 

Aquest impacte s9ha de considerar bàsicament en fase d9explotació i sobretot pel que fa a 
necessitats d9abastament i generació d9aigües residuals. Pel que fa a l9abastament, tot i que 
estiguin garantits els volums necessaris per als nous creixements s9adoptaran mesures d9estalvi i 
reutilització en la neteja d9instal·lacions i altres.  

 Mesures d9estalvi d9aigua: es promouran un sistema de reutilització d9aigües grises o 
reaprofitament de les aigües de pluja per al reg de les plantacions.  

 Sistemes i mesures d9estalvi: Les noves implantacions i la reforma de les existents hauran 
de preveure la instal·lació de, com a mínim, els següents mecanismes d9estalvi d9aigua: 

" Per a noves instal·lacions o reforma de les existents és obligatori emprar sistemes 

economitzadors d9aigua o de reducció de de cabals a les aixetes i inodors. 

" Cal que les aixetes d9espais comuns comptin amb temporitzadors o bé s9instal·lin 
aixetes electròniques. 

 Sistema de tractament i depuració: els sectors residencials es connectaran a l9EDAR 
d9Agramunt. Es podrà donar connexió als sectors industrials per aqueles aigües que no 
s9integrin en els processos industrials. La generació d9aigües brutes d9origen que fos 
conseqüència de consum no domèstic 3industrial no sanitari3 requerirà la instal·lació 

d9un sistema de tractament (donant compliment als paràmetres d9abocaments de 

l9autorització) o connexió a sistema de sanejament, garantint la no saturació o col·lapse 

del sistema. 

 Manteniment del sòl permeable en la major part de la superfície d9espais lliures. 
 Les aigües pluvials recollides per les teulades dels edificis es procurarà el seu 

aprofitament en enjardinament o neteja. Altrament, si s9ha d9abocar o facilitar infiltració 
en el terreny, es realitzarà en punts que no puguin fer afectacions a tercers. 

 Establiment d9una regulació o ordenança de gestió de les activitats ramaderes que tingui 
en compte la situació de risc de contaminació per nitrats al municipis. 

7.4. Vegetació  

Les mesures destinades a la protecció de la vegetació són de caràcter fonamentalment 

compensatori ja que amb la destinació dels sòls la coberta vegetal actual serà eliminada. Per 

això, les mesures es redueixen a les següents: 
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- Naturalització del parc del riu Sió al seu pas pel nucli urbà i conservació de la llera i bosc 

de ribera. El riu Sió és un element de connexió natural estratègic del municipi. Cal 

assegurar i garantir la conservació del sistema natural que conforma evitant alteracions i 

modificacions de la llera, del bosc de ribera i de la zona inundable immediata, en 

especial a l9entorn dels nous creixements. Les actuacions fora del nucli es centraran en 
evitar impactes i incrementar la naturalització de la ribera. Per l9interior de nucli cal 
evitar la instal·lacions d9elements barrera que alterin la permeabilitat ecològica (murs, 

tanques, etc.), utilitzar espècies autòctones de bosc de ribera per plantacions (àlbers, 

freixes, xops, tamarius, verns, salzes, etc. ), descanalitzar algun tram per tal de recuperar 

una estructura geomorfològica més natural i incrementant la capacitat d9eliminació 
d9aigües i reduint el risc d9inundacions riu avall.  

- Plantació d'arbres i espècies arbustives autòctones en les zones enjardinades i carrers 

on ho permeti tècnicament el seu ample. Amb aquesta mesura s9aconsegueix rebaixar la 
càrrega acústica global i es millora la qualitat visual. Els arbres han de ser de caràcter 

autòcton o naturalitzat i fàcil manteniment (freixa, alzina, xiprer, lledoner, tamariu, 

plataner,...). 

- Recs periòdics en l'època càlida a les zones on es genera més pols i limitació de la 

velocitat 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. 

- En els terrenys del municipi inclosos en els tres espai PEIN i Xarxa Natura 2000 que 

afecten al municipi, serà d9aplicació allò establert en la Llei 12/1985, de 13 de juny i el 
Decret 328/1992, de 14 de desembre i l9acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de 
setembre. 

- Garantir la presència de mostres suficients d9hàbitats d9interès comunitari, així com 

d9altres espècies protegides de flora i fauna existents en l9àmbit municipal. 

- Detectar els punts crítics en relació a la permeabilitat ecològica del territori i establir-ne 

les mesures preventives i de millora necessàries. 

- Determinar les àrees específiques d9interès agrícola, així com d9interès natural, ecològic 

o connector, i establir una clau específica en la zonificació. 

- Introduir criteris de biodiversitat i una concepció en xarxa dels espais lliures urbans i, en 

general, en el tractament de la vegetació urbana. Utilitzar, en la jardineria d9espais 
públic i privat, espècies vegetals autòctones i adaptades a les condicions bioclimàtiques 

de la zona. 

- Ordenar el municipi en funció del risc d9incendi, especialment tenint en compte el mapa 

de risc aportat en l9apartat 2.4.3. 

- Delimitar els espais fluvials i camins ramaders i dotar-los d9una adequada protecció 
urbanística. En la regulació de la xarxa de camins rurals, caldrà atendre a allò que 
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estableix la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l9accés motoritzat al medi 
natural, i el Decret 166/1988, de 8 de juliol, de desplegament.  

7.5. Fauna 

Els impactes significatius sobre la fauna es produeixen a través de les molèsties potencials 

que pot generar l9activitat humana i els treballs de maquinària, durant les fases de 
construcció i d9explotació, per la remor que pot generar el continu accés rodat de vehicles i 
usuaris. Entre altres mesures es proposa: 

 Garantir la conservació de les poblacions faunístiques, en especial les espècies de 

caràcter estèpic, com per exemple el sisó, l9esparver cendrós, el tòrlit i la calàndria, que 
es troben en els espais designats com a Natura 2000, aplicar la regulació i les directrius 

de gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 (Espais del Prepirineu; Espais de la plana 

agrícola), concretament als àmbits dels espais Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Valls del 

Sió.  

 Ubicar zones verdes en contacte als hàbitats agraris immediats i esmorteir l9efecte de 
fragmentació i utilitzar espècies arbòries i arbustives autòctones. 

 Realitzar els treballs de maquinària pesant fora de l9època de zel i cria, atès que aquesta 

és una de les èpoques més sensibles per moltes espècies presents a la zona. L9època més 
adequada en aquest sentit seria a partir del maig- juny i fins a desembre, és a dir, evitar 

els mesos de gener a maig. 

 Minimitzar les emissions acústiques, amb mesures de reducció del soroll, principalment 

durant la fase de construcció (apartat 6.5.1. Atmosfera). 

 Per reduir el risc d9atropellaments durant la fase d9execució, s9evitarà accedir a les obres 

en hores nocturnes i crepusculars i en tot cas, restringir la velocitat màxima a 30 km/h. 

 Formació del personal. Mitjançant la distribució de material educatiu apropiat 

s9informarà la constructora i el seu personal, de la necessitat de preservar l9entorn, no 
molestar la fauna,... S9incidirà especialment en qüestions de minimització de sorolls, 
velocitat dels vehicles, no llançament d9objectes i deixalles, etc. 

7.6. Paisatge 

L9impacte paisatgístic es manifesta tant a un primer pla, és a dir, per la presència de sectors 

d9habitatges nous en un entorn agrari i natural, com per la conca visual extrínseca des d9on 
pot ser visible. De cara a minimitzar aquests impactes, es preveuen les següents mesures: 

- Introduir l9arbrat als vials dels sectors amb arbres adaptats a la zona (Quercus ilex., 

Fraxinus angustifolia, Celtis australis, Cupressus sempervirens, etc.) i en general a les 

zones verdes, parcs i jardins. Amb aquesta mesura, la visió externa dels sectors millora 

globalment i millora la qualitat ambiental dels sectors. En tot cas, cal assegurar per a les 

plantacions l9extensió d9un rec de suport localitzat i automatitzat. 

- Integració dels materials constructius en l9edificació residencial. Caldria introduir el 

requeriment d9utilitzar maçoneria del país o acabats de qualitat a les façanes i 

paraments per assolir una integració paisatgística en relació al nucli construït, així com 
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l9ús de teula àrab a la coberta en detriment de lloses, uralites, plaques metàl·liques, etc. 

Cal evitar expressament l9ús d9obra vista de fàbrica de totxana. En tot cas, la part vista de 
la edificació ha de respondre a algun criteri estètic degudament justificat. 

- Limitació de l9alçada màxima dels habitatges dels nous sectors, en correspondència a les 

alçades dominants al nucli tradicional, és a dir, PB+1, PB+2 i PB+3. 

- Els pla parcial i el projecte d'urbanitzacions han de preveure espai i pressupost per a la 

instal·lació d9àrees de gestió de residus en nombre suficient per reduir al mínim el 

llançament i la dispersió de brossa per part dels nous residents. 

- Tancament perimetral de l'obra en fase d'execució dels sectors per a evitar la 

proliferació de deixalles i impropis de l'obra (plàstics, cartrons,...) que dispersa el vent 

per les finques i camps veïns. 

7.7. Gestió de residus 

El tipus de residus generats seran els de la fase de construcció o implantació dels treballs 

d9adequació i aquells que es derivin de la freqüentació d9usuaris i treballadors. 

 Gestió de les runes i inerts d9acord amb el Decret 89/2010 pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i el Decret 197/2016 

que modifica l9anterior. 

 Informar als treballadors de les bones pràctiques ambientals, la importància de la 

reducció de la generació de residus, la reutilització i la seua recollia selectiva a 

través de les àrees d9aportació i contenidors específics.  

 Els residus ordinaris que generin els nous residents s9hauran d9adaptar al sistema 
de recollida selectiva establert al municipi, concretament el porta a porta. Per 

mandat de la ordenació i la normativa del POUM (art. a determinar per la 

normativa), els plans parcials i els projectes d9urbanització han de reservar l9espai 
adient en vorera 3si s9escau al sistema- per als contenidors de les diferents 

fraccions que es recullen a través d9aquest sistema (paper i cartró, vidre i 

envasos). 

7.8. Foment energies renovables i mitigació i adaptació al canvi climàtic 

 Instal·lar plaques solars fotovoltaiques a les cobertes de construccions fixes que ho 

permetin per les característiques d9orientació, tant residencials, industrials com 

equipaments. 

 Adequar punts de càrrega per a vehicles elèctric en alguns del sectors de 

creixement. 
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7.9. Resum de les mesures preventives i correctores  

A continuació s9inclouen dues taules amb un resum de les mesures preventives i correctores 
proposades. 

Taula 52. Taula resum de les principals mesures preventives i correctores. 

Mesures preventives i correctores: fases execució i explotació 

1. Evitar els treballs i les obres de construcció més sorolloses properes al sòl no urbanitzable 

durant els mesos de març-juliol. 

2. Minimitzar l9enllumenat nocturn exterior per tal de reduir la contaminació lluminosa 

3. Compliment de les condicions d9il·luminació exterior d9acord la zonificació i el Decret 190/2015 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (nivell màxim 

il·luminació intrusa, intensitat lluminosa, tancament pla de lluminàries, màxim de luminància 

en cartells publicitaris, ...) 

4. Minimitzar o reduir l9alçada dels fanals de l9enllumenat dels carrers 

5. Utilitzar làmpades per a la il·luminació de tecnologia LED per l9enllumenat municipal. 

6. Retirar els horitzons orgànics superficials previ a la construcció o urbanització per a utilitzar-los 

en enjardinaments 

7. Integrar els sòls urbans i urbanitzables respecte el sòl no urbanitzable adjacent, així com 

l9ordenació acurada de les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 

8. Promoure sistemes d9estalvi i reutilització d9aigües grises o reaprofitament de les aigües de 
pluja per al reg de les plantacions.  

9. Connectar els sectors residencials a l9EDAR d9Agramunt. Es podrà donar connexió als sectors 
industrials per aquelles aigües que no s9integrin en els processos industrials 

10. Instal·lar de WC de doble descàrrega i difusors de baix consum a rentamans i dutxes 

d9equipaments municipals i promoció en usos residencial o industrials. 

11. Manteniment del sòl permeable en la major part de la superfície d9espais lliures 

12. Delimitació d9una àrea d9abassegament de materials temporals en fase d9obra. 

13. Naturalització del parc del riu Sió al seu pas pel nucli urbà i conservació de la llera i del bosc de 

ribera. 

14. Utilitzar espècies pròpies i autòctones per a l9enjardinament i espais lliures d9acord amb llista 
proposada 

15. Plantar arbres i espècies arbustives autòctones en les zones enjardinades i carrers on ho 

permeti tècnicament el seu ample. 

16. Determinar les àrees específiques d9interès agrícola, així com d9interès natural, ecològic o 
connector, i establir una clau específica en la zonificació 

17. Garantir la conservació de les poblacions faunístiques, en especial les espècies de caràcter 

estèpic, com per exemple el sisó, l9esparver cendrós, el torlit i la calàndria, que es troben en els 
espais designats com a Natura 2000 

18. Minimitzar els tancaments perimetral i, quan siguin imprescindible en el sòl no urbanitzable es 

recomana l9ús de tanca metàl·lica cinegètica per permetre el pas de la microfauna. 

19. Integració dels materials constructius en les edificacions. 

20. Tractament acurat de façanes amb integració de materials i cromàtica (ocre-marró)  

21. Gestió de les runes i inerts d9acord amb la normativa aplicable. 

22. Contenidors selectius per a residus d9obra i, si s9escau, coberts en tela o malla per a evitar 
dispersió per l9entorn. 

23. Previsió d9espais per a les àrees d9aportació, contenidors i espais de recollida selectiva vinculats 
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al porta a porta. 

24. Instal·lació de papereres en nombre suficient, àrees d9emergència o mini-deixalleries. 

25. Promoure la mobilitat sostenible: reserva d9un espai interior a les parcel·les per als 
aparcaments de bicicletes i foment del seu ús. 

26. Utilització de calderes de biomassa per a calefacció en les construccions per a serveis. 

27. Promoure la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a generació elèctrica al sostre. 

28. Adequar punts de càrrega per a vehicles elèctrics en la zona d9aparcament privat 
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8. ADEQUACIÓ DE L9EAE ALS INFORMES DE la OTAAA i RESTA D9ORGANISMES 

Aquest Estudi Ambiental Estratègic (EAE), en la seva versió refosa, es confecciona en base als 

documents ambientals (ISA i ISA preliminar) prèviament elaborats, els anys 2007 i 2014, en el 

marc de la tramitació urbanística del POUM d9Agramunt, l9EAE relatiu a la segona aprovació inicial 
i també d9acord amb els informes aportats per les administracions competents i en particular 

l9OTAA de Lleida.  

En aquest sentit, l9OTAA va emetre el Document de referència (2007) i l9informe d9aprovació 
inicial de planejament (2014) i un tercer informe relatiu a la 2a aprovació inicial (2021). Al marge 

de la OTAAA, són convé destacar els informes de l9ACA i la CHE en relació al factor inundabilitat. A 

continuació es detallen les consideracions efectuades per aquests informes així com la seva 

incorporació en l9EAE. 

8.1. Adequació al Document de Referència (DR) 

El DR fou emès en data 19/10/2007 per la OTAA dels Serveis Territorials del DMAH de Lleida. A 

continuació es verifica la seva observança en base als apartats I i II de l9esmentat DR. Es 

consideren per tant, les aportacions realitzades en l9ISA de 2014 i en l9actual EAE. 

1. SISTEMES NATURALS I AGRARIS 

Zonificació del sòl no urbanitzable 

- Cal que la proposta resolgui les contradiccions entre el document de planejament i l9ISAP sobre 
la zonificació del sòl no urbanitzable. Cal incloure la delimitació i regulació de les diferents 
categories. 

 Es va tenir en compte aquest aspecte en la redacció del planejament inicial, en la regulació de 

la normativa i l9ISA/EAE.  

 Cal notar que en la proposta de 2021 s9han canviat els noms de les zones de SNU. 

Espais protegits: 

 Espais de la Xarxa Natura 2000 

- Cal que el POUM adopti una regulació específica en l9àmbit de la XN2000 per protegir els 
ecosistemes estèpics de la zona. L9ISA haurà de justificar l9adequació d9aquesta qualificació a les 
directrius d9aquests espais XN2000. 

 La proposta de POUM ha adoptat una regulació específica per aquests àmbits. L9ISA/EAE 

incorpora com annex la transcripció de les directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa 

Natura 2000 (annex 8 de l9Acord de govern GOV/112/2006, de 5 de setembre). 

- L9ISA ha de matisar la inexistència d9espais PEIN que descriu l9ISAP, ja que per llei les zones ZEPA 
s9inclouen automàticament com a PEIN. 

 L9EAE/ISA matisa i corregeix aquest aspecte, en la referència als espais PEIN en el seu anàlisi, 

apartat 2.2.5., els quals deriven de la incorporació a la XN2000. 

 Addicionalment, en l9apartat de relació amb altres plans (1.8) s9indica el vincle amb el Pla de 

gestió i Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels ENP de la Plana de Lleida 

(2010). 

 Espais forestals 



  

Pàgina 145 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic del POUM d9Agramunt (Urgell)   

- Cal que els espais forestals es regulin mitjançant una qualificació adequada a la Llei forestal de 
Catalunya. Atès que la forest de la Serra d9Almenara es troba en àmbit XN2000, caldrà adoptar 
una regulació coherent a les Directrius de gestió de XN. 

 La normativa del Pla regula aquests espais segons la Llei forestal de Catalunya i fa referència 

específica a la forest de la Serra d9Almenara que atès es troba inclosa dins l9espai Natura 2000, 
li és d9aplicació la seva regulació. 

 Sòl de protecció especial del PTPP 

- Els espais qualificats com a sòl de protecció especial que no quedin inclosos en altres categories 
de major protecció es regularan mitjançant una qualificació coherent amb l9article 2.6 d9aquest 
projecte de Pla. El POUM ha de precisar els límits d9aquest sòl.  

 El POUM regula aquest espais i en precisa els seus límits. 

Espais agraris 

- [...] L9ISA ha d9incloure una anàlisi de la situació actual agrària de tot el terme municipal tenint 
en compte els elements següents: 

- Superfícies, conreus principals, edafologia del sòl, disponibilitat d9aigua, grau de 
contaminació del sòl. 

- Infraestructures agràries existents (camins, regs, etc.) 

- Inversions en infraestructures en els últims 30 anys. 

- Si el terme municipal ha estat objecte de concentració parcel·lària en els últims 30 anys 
o ho és en l9actualitat. 

 L9ISA/EAE analitza el valor agrícola i la capacitat agrològica del municipi (2.2.7), el tipus de sòls 
(2.1.4 Geologia i sòls), el tipus de conreus (2.3.2 d9usos del sòl) i inclou altres referències en els 

apartats 2.1.7 hidrologia i xarxa hidràulica (referència a les dotacions de reg del Segarra-

Garrigues), 2.3.3 d9activitat econòmica (referència a la concentració parcel·lària), i 2.3.6 de 
xarxa viària. 

- L9ISA descriurà i valorarà els efectes del pla sobre explotacions agràries i ramaderes afectades, 
[...]. També cal especificar si el Pla afecta a denominacions d9origen, indicacions geogràfiques, 
marques de qualitat, denominacions geogràfiques i especialitats tradicionals garantides. 

 L9ISA/EAE analitza les explotacions agràries en l9apartat 2.3.3 d9activitat econòmica on també 
fa referència al Torró d9Agramunt de qualitat reconeguda. En l9apartat 6 d9anàlisi d9impactes 
es valora possible afectacions a finques adjacents als sectors de creixement. 

- L9ISA també haurà de referir-se al tractament que rebran les infraestructures agràries existents i 
el seu programa de recuperació i manteniment. 

 L9ISA/EAE i el POUM reconeixen la seva existència i funcionalitat garantint la conservació i ús 

atenent el caràcter agrícola del sòl no urbanitzable. 

- Cal que l9ISA es refereixi als possibles efectes que tindrà aquesta infraestructura (canal Segarra-
Garrigues) en el medi i en el paisatge de la zona. [...] 

 L9ISA/EAE ho analitza en l9apartat 2.3.2 d9usos del sòl. En tot cas, la conservació dels ambients 
de plana agrícola es garanteix a través dels espais de la Xarxa Natura 2000. 

- Cal que la proposta promogui el manteniment dels mosaics agroforestals existents, atesa la 
importància paisatgística i ambiental d9aquests espais. 
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 El Pla té en compte aquesta consideració i així ho manifesta en diferents apartats de regulació 

dels aspectes agrícoles, forestals, de conservació i altres usos que es desenvolupen en el sòl 

no urbanitzable. 

Vies pecuàries 

- L9ISA ha d9especificar el tractament que rebran les vies pecuàries del terme municipal. 

 L9ISA/EAE identifica i reconeix aquestes vies en l9apartat 2.3.5 de xarxa viària i el POUM 
estableix la regulació específica en la normativa atenent el marc regulador. 

Permeabilitat ecològica 

- La regulació normativa del sòl no urbanitzable hauria d9evitar la instal·lació d9elements que 
poden alterar la permeabilitat ecològica. 

 Aquests aspectes queden reflectits la identificació d9impactes de l9ISA/EAE, en l9establiment de 
mesures correctores de l9ISA/EAE i la regulació del sòl no urbanitzable. En efecte, es tracta de 
mesures i actuacions consistents en evitar la instal·lacions de tanques, murs, etc. i garantir la 

continuïtat natural, en especial a l9àmbit del riu Sió. 

- Evitar la instal·lació d9elements barrera en aquells casos en què s9afecta a la connectivitat 
ecològica i no s9han previst mesures per mitigar-ne l9impacte de manera adequada. 

 D9acord amb el punt anterior. 

Sistema hidrogràfic 

- L9ISA ha d9incloure els resultats obtinguts del document IMPRESS que afectin al terme municipal 
d9Agramunt. Realitzar un inventari de masses d9aigua existents al terme municipal, indicant el 
seu estat ecològic per trams. [...]. 

 L9ISA/EAE ho contempla en l9apartat 2.1.7 d9hidrologia i xarxa hidràulica. 

- D9altra banda, l9ISA ha de justificar i contenir els aspectes següents: 

- Cal recollir la xarxa hidrogràfica i establir mesures per protegir-la i potenciar-ne la 
vegetació de ribera. 

- Cal adjuntar un inventari de les lleres públiques i assenyalar el seu traçat. 

- Les obres o actuacions en zona de DPH requereixen autorització prèvia de la CHE. 

- Els marges de les lleres públiques estaran subjectes a una zona de servitud de 5 m 
d9amplada i una zona de policia de 100 m. 

- Les obres o actuacions en zona de policia de les lleres públiques a de tenir en compte els 
articles 9, 52-54 i 78 del RDPH. 

- La regulació de les lleres de domini privat s9adequarà a l9art. 5 del TRLA. 

- La zona de servitud tindrà les finalitats establertes a l9article 7.1 del RDPH [...]. 

- En referència a les obres de pas i encreuament de conduccions o serveis sota lleres, caldrà 
tenir en compte el document tècnic redactat per l9ACA <Guia tècnica. Recomanacions 
tècniques per al disseny d9infraestructures que interfereixen amb l9espai fluvial=. 

- Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic <Guia 
tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d9inundabilitat d9àmbit local=, aprovat 
per l9ACA. 

 L9ISA/EAE aborda aquests aspectes en els apartat sobre el Sistema hidrològic, la vegetació 

actual, els riscos d9inundabilitat, justificació de l9ordenació, identificació d9impacte i establiment 
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de mesures correctores. També s9inclou el tractament d9aquests aspecte en la memòria i 
normativa reguladora. En relació a la inundabilitat, l9EAE es cenyeix a l9estudi d9inundabilitat 
més recent (2020).  

Paisatge 

- La regulació de SNU hauria d9evitar la instal·lació d9elements amb elevat impacte paisatgístic o 
preveure mesures per reduir l9impacte visual en el cas que la seva ubicació estigui 
convenientment justificada. 

 L9ISA especifica mesures en aquest sentit, així com també les incorpora el Pla en la seva 
normativa. 

2. PATRIMONI CULTURAL 

- L9ISA s9ha de referir als següents aspectes: 

- Béns culturals immobles coneguts amb el nivell de protecció proposat, la possible 
afectació que pot comportar el planejament urbanístic i les mesures correctores 
corresponents. Com a mínim cal incloure els béns següents:  

- Tots els BCIN 

- Tots els BCIL [...] 

- Tots aquells que tenen la consideració d9Espai de Protecció Arqueològica. 

- Altres béns del patrimoni cultural del terme municipal. 

- En el cas dels jaciments arqueològics no delimitats i de les àrees d9expectativa 
arqueològica s9ha de preveure que, fins la seva delimitació, precisen d9un entorn de 
protecció ampli. 

- Com a mesura correctora per tal de protegir possibles jaciments no documentats ni 
coneguts s9ha d9establir que la documentació del planejament derivat haurà de 
contemplar i tenir en compte els resultats d9una prospecció. 

- No es pot planificar cap actuació que afecti el subsòl en aquells punts on hi hagi un 
jaciment arqueològic. 

- Tots el béns que formen part del Patrimoni cultural han de quedar representats en un 
plànol, a una escala mínima d91:50000, on s9ha de veure els límits o bé l9entorn de 
protecció si s9escau i on s9ha d9especificar el nivell de protecció. 

- S9ha de posar especial atenció en aquells béns que són BCIN o BCIL, pels quals la Llei 
9/1993 determina actuacions permeses. Pel que fa als EPA, la mateixa llei estableix el 
procediment a seguir [...]. 

- Pel que fa a la legislació catalana s9ha de contemplar, a més de la Llei 9/1993, el Decret 
78/2002. 

 L9ISA/EAE en fa referència en l9apartat 2.3.7. Patrimoni arqueològic, arquitectònic i civil en sòl 
no urbanitzable.  

- A més el POUM ha d9incloure un catàleg de béns a protegir. 

 El POUM incorpora un Catàleg de béns on se9n inclouen de tipus arquitectònic (conjunt i 
elements individuals), arqueològic i paleontològic, naturals i ambientals i paisatgístics. 

3. ESTRUCTURA URBANA, OCUPACIÓ I MOBILITAT OBLIGADA 

- [...]Cal replantejar la ubicació d9aquests sectors (SUD-1, SUD-3, SUD-4, SUD-5 i SUND) en altres 
indrets en coherència amb les previsions del Pla Territorial de Ponent. 
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 El POUM replanteja la ubicació d9aquests sectors i ho justifica recollint la nova proposta també 

a l9EAE.  

- Caldrà que l9ISA justifiqui les ocupacions previstes (al nucli de Puelles i de la Donzell), tenint en 
compte, també l9estratègia de creixement que el projecte de PTPP assigna a aquest nuclis. 

 En la proposta per aprovació inicial del POUM no es contemplen els creixements de les Puelles 

i la Donzell que s9establien en la memòria de l9avanç, ajustant així l9estratègia segons el PTPP. 
Tampoc es preveuen creixement residencials a Almenara alta i Rocabertí. Quan a Montclar i 

Mafet es plantegen en ambdós casos dos creixements de sòl urbà no consolidat (PAU) que 

permeten completar la trama urbana i un potencial de creixement d9habitatges petit i ajustat 
a l9estratègia del PTPP, concretament 9 habitatges per Mafet I 18 per Montclar.  

4. RISCOS 

- L9ISA haurà d9incloure un mapa de riscos naturals. 

 L9ISA/EAE incorpora un anàlisi de riscos amb cartografia associada per cadascun dels aspectes 
més rellevant (geològics i inundabilitat). Es recullen també les conclusions dels informes 

específics elaborats quan a riscos geològic (ICC) i tota la seqüència i anàlisi per la determinació 

dels riscos d9inundabilitat, segons informes i l9expedient relacionat amb l9Agència Catalana de 
l9Aigua.  

D9altra banda, s9elabora un plànol de sensibilitat ambiental que considera especialment 
l9aspecte de la inundabilitat del riu Sió al seu pas pel nucli d9Agramunt. 

Inundabilitat 

- L9ISA haurà de justificar la compatibilitat dels creixements urbanístics amb l9establert al Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s9aprova el Reglament de la Llei d9urbanisme. Cas que 
s9hagués de demostrar la compatibilitat, amb seguir un estudi d9inundabilitat de detall, caldria 
seguir l9establert a la <Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d9inundabilitat 
d9àmbit local. 

 L9ISA/EAE fa referència a aquest aspecte en l9apartat 2.4.2 de risc d9inundació, on incorpora les 
conclusions del darrer estudi d9inundabilitat realitzat (desembre 2020). 

5. RECURSOS 

Consum d9aigua 

- Incloure descripció gràfica 3 escrita de la xarxa actual (incloent concessió d9aigües) i de les noves 
propostes del Planejament. 

 L9ISA realitza un recull d9informació sobre la xarxa actual (captacions, xarxa de distribució, 
sistemes de tractament i dipòsits). El document de pla recull també un plànol 

d9infraestructures i serveis i s9estableix la regulació d9aquest aspecte en els nous sectors. 
També es fa referència al certificat d9abastament d9aigües emès per la Comunitat General de 
Regants dels Canals d9Urgell.  

- Determinació de les necessitats d9aigua per al desenvolupament del POUM [...]. 

 L9ISA/EAE inclou una previsió en l9apartat de factors infraestructurals limitants del creixement 

5.4. 

- Justificació del grau de suficiència de l9actual infraestructura en alta, incloent el balanç d9aigua 
amb els consums anuals actuals i els previstos. 
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 L9ISA/EAE analitza la suficiència de la infraestructura actual i estableix que les necessitats 
d9abastament que es donaran en un supòsit de desenvolupament total de POUM i una 
necessitat de justificació de les capacitats per l9aprovació de cada nou sector.  

- En el cas de problemes en l9abastament cal definir alternatives viables. 

 Segons els càlculs realitzats, la capacitat d9abastament serà factible per al possible creixement 
atenent la connexió i captació directa del canal d9Urgell que transcorre en contacte amb el 
nucli d9Agramunt.  

Sanejament d9aigües 

- Especificació de la xarxa separativa 

 Tant l9ISA/EAE com la memòria del Pla fan referència a aquest aspecte en les mesures previstes. 

- Anàlisi de la infraestructura actual i de les previsions d9actuació. 

 La memòria de l9Ordenació del POUM recull aquests aspectes. Així com en l9apartat 2.3.6 de 
l9ISA/EAE. 

- Definició de com es resoldrà la depuració de les aigües residuals i de com i on es retornaran al 
medi. Cal justificar que el retorn de les pluvials no originarà afeccions a tercers. 

 Els apartats 2.3.6 i 5.4 de l9ISA/EAE fan referència al funcionament i suficiència del sistema de 

depuració d9aigües. 

- Justificació de l9adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s9aprova el Reglament 
dels Serveis Públics de Sanejament, i al PSARU-2005. 

 La normativa fa referència a aquest aspecte. L9ISA/EAE ho esmenta en l9apartat 2.3.6. 

corresponent al sanejament. 

6. CONTAMINACIÓ 

Soroll i vibracions, contaminació atmosfèrica, contaminació electromagnètica, contaminació 

lumínica 

- L9ISA ha d9especificar com es resolen els diferents aspectes de qualitat ambiental i ha de definir els 
objectius i criteris adoptats en la redacció del pla pel que fa a la qualitat de l9aire i a la contaminació 
acústica i lluminosa. Es recomana la redacció d9unes ordenances annexes adequades a les 
necessitats de protecció del municipi i la legislació sectorial. 

 L9ISA/EAE en fa referència en l9apartat 2.1.5 d9Atmosfera.  

- L9ISA haurà de justificar l9adequació del planejament a les diferents zones de sensibilitat acústica 
que figuren en el mapa de capacitat acústica elaborat pel DMAH. 

 L9ISA/EAE indica la necessitat d9adequar el planejament al mapa de capacitat acústica del municipi 

(apartat 2.1.5). 

- En el cas que s9hagin elaborat els plànols de vulnerabilitat i capacitat referents a la contaminació 
atmosfèrica, acústica i lluminosa, cal informar-los en els plànols d9informació de la proposta, 
d9acord amb l9establert a l9article 72 del Reglament de la Llei d9Urbanisme. 

Els plànols de vulnerabilitat i capacitat s9han tingut en compte mitjançant el plànol de sensibilitat 
ambiental. 

Gestió de residus i activitats ramaderes 
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- L9ISA ha de justificar l9adequació de l9ordenança de gestió de les activitats ramaderes que ha 
d9incorporar-se en el document de planejament. 

 En el document de planejament s9incorpora la regulació i gestió de les activitats ramaderes. 
L9ISA/EAE fa referència a aquest aspecte en l9apartat 2.1.7, en l9apartat d9impactes (6.5.2) i en el 

de mesures correctores (7.3). La normativa del POUM estableix una regulació específica.  

- La proposta ha de qualificar com a serveis tècnics ambientals les instal·lacions per a la gestió de 
residus existents dins els terme municipal d9Agramunt (deixalleria d9Agramunt i la Planta de 
reciclatge d9Agramunt). 

 El Pla ha tingut en compte aquesta consideració i així ho incorpora en la memòria. 

7. ALTRES (apartat I del DR) 

Valoració ambiental dels objectius i els criteris generals de la proposta, i de la justificació de les 

alternatives considerades 

- Cal que l9ISA realitzi una valoració ambiental del Pla en relació amb aquests objectius i criteris, 
fent especial menció als aspectes següents: 

- Coherència de la proposta amb els objectius i la zonificació del PTPP. [...]. 

- Coherència de la proposta amb l9objectiu <Prevenció de riscs naturals i tecnològics= [...]. 

 La valoració realitzada per l9ISA/EAE té en compte aquests aspectes. Estableix uns apartats 

quan a les previsions, escenaris de creixement, adequació de la proposta a les previsions del 

PTPP, elabora un plànol sensibilitat ambiental, una avaluació dels creixements residencials i 

industrials, així com una justificació ambiental de la solució adoptada.  

- Cal incorporar noves alternatives d9expansió urbana més coherents amb les previsions del PTPP. 
La justificació de l9alternativa escollida haurà de valorar la necessitat i idoneïtat dels espais 
seleccionats des d9un punt de vista ambiental. 

 L9ISA/EAE reflecteix aquest aspecte en l9apartat d9alternatives, sensibilitat ambiental i 
justificació. 

8.2. Adequació a l9informe d9aprovació inicial de planejament de l9any 2014 

El DTES va emetre un informe favorable en data de novembre de 2014 en relació a l9aprovació 
inicial del POUM d9Agramunt amb el benentès que es dona resposta a una sèrie de condicionants. 
Aquests condicionants i la seva incorporació en el Pla es repassen a continuació: 

a. Cal suprimir la previsió dels àmbits de sòl urbanitzable no delimitat SUND-1 i SUND-2, i la zona 

prevista com a cessió de diversos serveis d9equipaments situada a l9oest del nucli, i qualificar els 
àmbits esmentats amb la clau NU-2 del sòl no urbanitzable (Sòl de valor natural i connexió). 

 La proposta de 2021 no inclou aquests sectors en el sòl urbanitzable. 

b. Cal incorporar a l9article 201 (Sòl de protecció especial inclòs en el PEIN o la xarxa Natura 2000, 
clau NU-1) el paràgraf següent: En els espais de la xarxa Natura 2000 <Bellmunt 3 Almenara= i 
<Plans de Sió serà d9aplicació la regulació concretada en el Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida, aprovat per l9Acord 
GOV/185/2010, d911 d9octubre. 

 S9incorpora l9esmentat paràgraf en la normativa. 
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c. Cal esmenar l9article 216 de les normes urbanístiques (mesures correctores de l9erosió del sòl) 
per tal de substituir el concepte de qualificació cadastral de la parcel·la pel d9ús forestal del sòl, 
com a referència a utilitzar per determinar quan s9escau l9autorització de rompuda de 
l9administració forestal. 

 S9incorpora l9esmena en la normativa. 

d. Cal que les normes urbanístiques estableixin límits a la instal·lació d9elements que poden alterar 
la permeabilitat biològica del sòl no urbanitzable, com tanques o murs, de manera que s9admetin 
en funció de les necessitats de protecció d9edificacions i instal·lacions legalment emplaçades, que 
s9adoptin tancaments parcialment permeables quan no resulten incompatibles amb els usos que 
justifiquen el tancament i que s9evitin els que siguin disconformes amb el paisatge. 

 S9incorpora el condicionant a la normativa. 

e. Cal incorporar la contaminació lluminosa entre els aspectes a regular mitjançant ordenança que 

figuren el la disposició addicional B.10 <Incidència dels usos sobre l9entorn i el medi ambient=. 

 La normativa incorpora la regulació del vector contaminació lumínica. 

f. Les ordenances reguladores del vector acústic i lluminós s9hauran d9ajustar a les condicions 
derivades de les respectives legislacions sectorials vigents, concretades en l9apartat 5 d9aquest 
informe. 

 La normativa s9ajusta a la legislació sectorial en relació als vectors lumínic i acústic. 

g. Cal qualificar com a sistema de serveis tècnics les instal·lacions de valorització de runes de 

l9empresa Excavacions i Transports Fitó, ubicades en el sòl no urbanitzable (Partida les Peloses, 
parcel·la 27). 

 El Pla qualifica com a sistema de serveis tècnics les instal·lacions de valorització de runes de 

l9empresa Excavacions i Transports Fitó. 

h. Cal comptar amb l9informe favorable de l9Agència Catalana de l9Aigua, per tal d9acreditar el 
compliment de les condicions del document de referència relatives al cicle de l9aigua i al risc 
d9inundacions. 

 La proposta de POUM, el nou estudi d9inundabilitat i l9EAE es sotmetran a informe de l9ACA. 

8.3. Adequació als informes dels organismes - 2a aprovació inicial 

Una vegada culminada la segona aprovació inicial es van rebre fins a 18 informes de diferents 

organismes. A continuació s9analitzen breument els informes que en els quals s9efectuen les 
principals consideracions relacionades amb el camp ambiental. Així doncs, s9analitzen els 
informes de la OTAAA, l9ACA, la CHE i l9ICGC. 

A. 03.09.2021 3 OFICINA TERRITORIAL D9ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL. Departament d9Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Serveis Territorials a Lleida. Generalitat de Catalunya. 

L9Oficina territorial d9Acció i Avaluació Ambiental emet INFORME FAVORABLE sobre la proposta 
aprovada inicialment l9agost de 2021, tot indicant que caldrà comptar amb l9informe favorable de 
l9òrgan hidràulic competent per tal d9acreditar el compliment de les condicions del document de 
referència relatives al cicle de l9aigua i al risc d9inundacions. 
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Es recorda que cal fer consulta a tots els organismes i entitats que figuren en l9apartat 6 de 
l9informe. 

Així mateix es recorda que el seu resultat de les consultes ha de formar part de la documentació 

que s9ha de trametre per a l9obtenció de la declaració ambiental estratègica amb anterioritat a 

l9aprovació provisional del POUM. 

  No requereix de canvis o esmenes concretes. 

B. 07.09.2021 3 INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. ICGC. 

En relació als riscos geològics manifesta que les recomanacions en els termes que es recullen a 

l9Estudi d9Identificació dels Riscos Geològics (EIRG) realitzat per aquest Institut (AR-005672004) 

estan incorporades a la normativa del POUM, amb l9objectiu de garantir la seva consideració en la 
formulació d9instruments de planejament derivat. 

L9Institut pel que fa als projectes d9actuacions específiques i altres instruments que es formulin en 
sòl no urbanitzable considera necessari que, a més de tenir en compte les recomanacions de 

l9EIRG, la normativa del Pla reculli la necessitat de realitzar un reconeixement sobre el terreny per 

part d9una persona amb els coneixements geològics adequats , per tal de valorar l9existència 
d9indicis de fenòmens geològics actius susceptibles de generar risc. 

 S9incorpora a la normativa .en el nou apartat 4 de l9article 201 aquesta prescripció. 

En relació a la ubicació dels cementiris l9ICGC recorda que per a futures ampliacions o nous 
cementiris cal complir l9establert al Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s9aprova el 
reglament de policia sanitària mortuòria i realitzar un estudi hidrogeològic per tal de determinar 

la idoneïtat de l9emplaçament. 

C. 21.10.2021 3 AGÈNCIA CATALANA DE L9AIGUA. Generalitat de Catalunya. 

L9Agència Catalana de l9Aigua, ACA, en les conclusions del seu informe, efectua les següents 
consideracions: 

- La necessitat d9aportar un informe/certificat de la CGRCU conforme disposarà dels volums 
necessaris per satisfer les necessitats d9aigua del creixement urbanístic (576.1128 m3/any) amb la 
finalitat de justificar la disponibilitat de recursos hídrics. 

 Per part de l9Ajuntament cal sol·licitar aquest informe/certificat a la Comunitat General de 
regants dels canals d9Urgell. 

- En relació al sanejament, la creació de la Taxa per l9accés a les infraestructures de sanejament 
en alta, a la que estan subjectes les actuacions urbanístiques definides a l9article 5.2-1 de la Llei 

de taxes i preus, així com l9article 89.7 del TRLLU, pel qual cal demanar informe a l9ACA sobre els 
Projectes d9urbanització. Aquests aspectes (i d9altres citats a l9apartat <Sanejament=) haurien de 
quedar recollits en les Normes urbanístiques.  

 S9han recollit aquests aspectes en l9article 149 (PAU-1) on no estaven contemplats. 

En la resta de sectors i polígons es fa referència a que en relació al cicle de l9aigua caldrà 
complimentar l9establert a l9article 112 <Sistema de Serveis tècnics, clau T=, en relació a la 
disponibilitat de recursos, xarxa separativa, Taxa per l9accés a les infraestructures de 
Sanejament en Alta o Autorització d9abocament, que, per tant, recull els aspectes citats en 

l9informe de l9ACA. 
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- Pel que fa als riscos d9inundació, part del nucli d9Agramunt i d9altres edificacions estan afectats o 
greument afectats per aquests riscos del riu Sió. Així mateix, malgrat els resultats de l9Estudi 
d9inundabilitat aportat, la informació que s9haurà de prendre, en tot cas, serà la proporcionada 
pel SIT-Ebre.  

 En aquest aspecte caldrà atenir-se al que determini el Organisme de Conca CHE 

<Confederación Hidrogàfica del Ebro= en el seu informe. 

- Els sectors de planejament que estan afectats pels riscos d9inundació del riu Sió: part del PAU-7, 

tot el PAU-8, part del SUD-3 (ambdós marges del riu) i part del SUD-8.  

 En aquest aspecte caldrà atenir-se al que determini el Organisme de Conca CHE 

<Confederación Hidrogàfica del Ebro= en el seu informe. 

- Els sectors on el planejament preveu zones verdes o espais lliures i què es situïn en zona de flux 

preferent (ZFP), on no es modificarà el relleu natural o actual del terreny.  

 S9incorpora aquesta condició en l9article 109 de les Normes urbanístiques del POUM. 

- L9ordenació i els usos del PAU-7, que resten subjectes a l9acompliment dels articles 9ter i 14bis 
del RDPH, i què les Normes urbanístiques hauran de recollir expressament. El mateix haurà de 

fer-se amb el SUD-8, però respecte l9article 14bis del RDPH.  

 Pel que fa al PAU-7, s9ha incorporat aquesta condició, ja establerta legalment, en l9apartat f) 
de l9article 155.3, precisant el que estableix el RDPH en l9article 9ter. referit a obres, 
edificacions i usos. 

Pel que fa al SUD-8, aquest no resulta afectat per la zona de fluxe preferent, si però 

parcialment per la zona inundable, es per això que s9incorpora la referència a l9article 14.bis 
del RDPH en l9apartat 3g) de l9article que el regula.  

- El PAU-8 [ara PAU-5] (tot ell en ZFP), que resulta incompatible amb l9article 9ter del RDPH, ja 
que l9ús previst pel planejament (residencial) suposaria un augment de la vulnerabilitat de la 
seguretat de les persones o béns front a les avingudes respecte els usos i construccions actuals 

(de caràcter industrial) i, per tant, ha d9informar-se desfavorablement  

 Aquest PAU actualment ja correspon a un sòl amb una situació bàsica de sòl urbanitzat, es per 

això que la Confederació Hidrogràfica de l9Ebre en el seu informe indica que, en tot cas, 
s9haurà d9estar a l9establert a l9article 9.ter del RDPH, tot indicant que en l9estudi 

d9inundabilitat aportat pel POUM es pot observar que l9ordenació proposada no suposa cap 
increment significatiu de la inundabilitat de l9entorn immediat ni aigües avall (art. 9ter.1.b del 
RDPH) i es per això que l9informa favorablement sempre que en el seu desenvolupament es 

compleixi l9assenyalat en l9article 9.ter del RDPH, destacant l9apartat 1.f) d9aquest article. 

Es per això que en l9article que regula el PAU-8 s9incorpora aquesta condició en l9apartat 3.c) 
de l9article que el regula. 

- Pels motius exposats a l9apartat <Riscos d9inundació=, el SUD-3 resulta incompatible amb l9article 
9bis del RDPH i, per tant, ha d9informar-se desfavorablement.  

 En l9apartat indicat de l9informe de l9ACA, s9indica que part de l9àmbit del SUD-3 (la que 

s9ubica en el marge dret del riu Sió) es situa en ZFP i, per tant, tal com està plantejat (usos 

residencials), resulta incompatible amb l9article 9bis del RDPH.  
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En relació amb aquesta qüestió s9han eliminat els usos residencials previstos inicialment en 
la zona de flux preferent. 

Per la seva part la Confederación Hidrogàfica de l9Ebro, CHE, en relació amb aquest sector 
indica que es susceptible de ser informat favorablement sempre que es compleixi 

l9assenyalat en l9article 9.bis (no s9admeten noves edificacions) i el 14.bis del RDPH, i es 

condiciona el sentit favorable del informe a la no ubicació d9usos residencials en la zona de 
flux preferent. 

Tal i com ja s9ha informat s9han eliminat els usos residencials de la zona de flux preferent, ja 
que tots els terrenys del sector inclosos en aquesta zona s9han qualificat de sistema d9espais 
lliures. 

En l9apartat 3.g) de l9article que regula aquest sector de sòl urbanitzable s9indica la subjecció 
a l9establert a l9article 14 i 14.bis del RDPH, tot indicant que el Pla Parcial haurà de justificar 

la compatibilitat amb aquests articles. 

D. 27.06.2022 3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

La CHE emet INFORME FAVORABLE del Pla d9Ordenació Urbanística Municipal, amb les següents 

consideracions: 

- S'indica que els nous desenvolupaments urbanístics hauran de introduir Sistemes de Drenatges 

Sostenibles d'acord amb el que disposa el punt 7 de l'article 126 ter del RDPH.  

 En relació amb aquesta qüestió s9ha incorporat en tots els nous desenvolupaments 

urbanístics la necessitat d9introduir sistemes de drenatge sostenible. 

En segon terme INFORMAR que part del sòl d'aquest municipi, que se situa fora de la zona de 

policia de lleres públiques, està afectat per les zones inundables i zones de flux preferent, és el 

cas del Sòl Urbà Consolidat, el PAU-7 i el SUD-3, entre d'altres. S'indica que el desenvolupament 

d'aquests haurà d'atendre els articles 9.bis, 9.ter i 14.bis del RDPH, segons correspongui. 

 En la regulació dels sectors de sòl urbanitzable SUD-3 i SUD-8 s9ha introduït que el 
desenvolupament del sector resta subjecte a l9establert a l9article 14 i 14 bis del RDPH, atès 
que en el sector SUD-3 s9ha eliminat tot el sòl edificable situat en la Zona de Flux Preferent 
(ZFP). 

En la regulació de polígon d9actuació PAU-7i del PAU-8 s9ha introduït en l9apartat 3.un nou 
apartat que estableix que les edificacions i els usos resten subjectes, en tot cas, a 

l9acompliment de l9establert als articles 9ter i 14bis del RDPH. 

Aquestes dos qüestions son coincidents amb els requeriments de l9ACA. 

- Pel que fa a la protecció del domini públic hidràulic i el règim dels corrents, informar 

FAVORABLEMENT les actuacions que puguin derivar-se d'aquest planejament al Sòl Urbà 

Consolidat d'Agramunt, Montclar, Mafet, Les Puelles i Almenara Alta, al PAU-3, PAU-4, PAU-5, 

PAU-7 i PAU-8, així com al PMU-2, PMU-3 i PMU-4 a Sòl Urbà No Consolidat i al SUD-3 del Sòl 

Urbanitzable, tots ells segons el Pla Ordenació Urbanística Municipal d'Agramunt, redactat el 

juliol de 2021,... d9acord amb la documentació que consta a l9expedient i sempre que es compleixi 
l9assenyalat per aquests sòls segons les consideracions de l9informe , i de forma general: 
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" Per als àmbits inclosos en zona de flux preferent: caldrà atenir-se al que assenyalen els articles 

9.bis i 9.ter del RDPH, i en aquest sentit destacar que no es permetrà la instal·lació d'equipaments 

sensibles com a centres escolars o sanitaris, residències de persones grans, o de persones amb 

discapacitat, etc&(art. 9.ter.d). 

" Per als àmbits inclosos en zona inundable: caldrà atenir-se al que s'assenyala segons l9article 
14.bis del RDPH.  

De manera particular cal destacar: 

" PAU-8: caldrà atenir-se al que indica l'article 9.ter del RDPH (els nous usos residencials es 

disposaran a una cota tal que no es vegin afectats per les avingudes amb període de retorn de 

500 anys). 

" SUD-3: s'haurà de complir el que assenyala els articles 9.bis (no es permet la instal·lació de 

noves edificacions) i el 14.bis del RDPH per a sòls rurals, als terrenys inclosos a la zona de flux 

preferent i zona inundable del riu Sió. 

 En relació amb aquestes qüestions s9hi ha donat resposta anteriorment. 

- En l9informe de la CHE es recomana incloure a les Normes Urbanístiques del POUM les 

limitacions als usos assenyalades en la consideració IV del seu informe. 

 De forma general en sòl urbà consolidat s9han efectuat les següents esmenes seguint les 
indicacions de l9informe de la CHE 

En les zones del sòl urbà que tenen sols situats en zona de flux preferent i en terrenys 

inundables en un període de retorn de 500 anys ( 2a, 2b, 2c, 2c1, 3a1, 3a2, 3a4, 3a5, 4a3, 4b, 

5, 6a i 6b), en les condicions de l9edificació s9ha inclòs un apartat que indica que, tant per a 

les noves edificacions com per a la variació de les ja construïdes, situades en zona de flux 

preferent o en zona inundable, en tot cas, s'haurà de complir allò assenyalat als articles 9.ter 

i 14.bis del RDPH per a Sòls Urbanitzats, segons correspongui. 

En l9article 111 que regula els Equipaments s9ha inclòs en el règim d9us del sistema 
d9equipaments en zona de flux preferent que a més d9estar subjectes a les determinacions 
establertes a l9art. 9 ter. del Reglament de domini Públic Hidràulic, d9acord amb l9establert a 
l9article 14.bis.1b) del RDPH s9evitarà l'establiment de serveis o equipaments sensibles o 
infraestructures públiques essencials com, hospitals, centres escolars o sanitaris, residències 

de gent gran o de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies 

comercials. 

En la regulació del PAU-7 ja s9ha informat del compliment de l9especificat en l9informe 
conforme estan subjectes a l9article 9.ter i 14.bis del RDPH. 

En el PAU 8 s9ha inclòs també aquesta condició, destacant però, que d9acord amb l9article 
9.ter.1.f) <Les edificacions de caràcter residencial es dissenyaran tenint en compte el risc i el 
tipus d'inundació existent i els nous usos residencials es disposaran a una cota que no es 

vegin afectats per l'avinguda amb període de retorn de 500 anys. Podran disposar de 

garatges subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l'estanquitat del recinte per a 

l'avinguda de 500 anys de període de retorn, i que es realitzin estudis específics per evitar el 

col·lapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a 

més disposin de respiradors i vies d'evacuació per sobre de la cota d'aquesta avinguda. 
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S'haurà de tenir en compte, en la mesura que sigui possible, la seva accessibilitat en situació 

d'emergència per inundacions= 

En aquest polígon d9acord amb les recomanacions establertes en la CONSIDERACIÖ IV de 
l9informe de la CHE també s9ha inclòs que el sol·licitant del desenvolupament d9aquest sector 
haurà de presentar a l9Organisme de Conca (CHE) una Declaració Responsable en la que 

expressi clarament que coneix  i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil 

aplicables al cas, mitjançant model normalitzat. 

Pel que fa al sòl urbanitzable en els sectors SUD-3 i SUD-8 s9ha inclòs l9especificació 
establerta en l9informe de la CHE de que en cap cas s9admetran obres de defensa amb la 
finalitat de permetre nous desenvolupaments en zona de flux preferent, on no s9admetran 
noves edificacions d9acord amb l9establert a l9article 9.bis del RDPH. 

El Pla Parcial Urbanístic que desenvolupi aquests sectors resta subjecte a l9establert amb 
l9article 14 i 14 bis del Reglament de domini Públic Hidràulic, i caldrà que justifiqui la 
compatibilitat amb aquests articles en els àmbits inundables del sector.  

Els equipaments en relació a la seva situació en zones inundables i de flux preferent estan 

regulats amb caràcter general a l9article 111 on s9indica que a més d9estar subjectes a les 
determinacions establertes a l9art. 9 ter. del Reglament de domini Públic Hidràulic, d9acord 
amb l9establert a l9article 14.bis.1b) del RDPH s9evitarà l'establiment de serveis o 
equipaments sensibles o infraestructures públiques essencials com, hospitals, centres 

escolars o sanitaris, residències de gent gran o de persones amb discapacitat, centres 

esportius o grans superfícies comercials en les zones inundables en un període de retorn de 

500 anys. 

- Cal recalcar que en l9informe de la CHE s9especifica el següent: 

Les obres i construccions que s'hagin de fer com a conseqüència d'aquest planejament que 

s'ubiquin a la zona de policia del riu Sió en terrenys classificats com a urbans (consolidats o no) i 

urbanitzables, sempre que es tingui informació d'inundabilitat validada per l'organisme de conca, 

d'acord amb l'Art. 78.1 de l'actual Reglament del Domini Públic Hidràulic, no requeriran 

autorització de l'Organisme de conca, sempre que es duguin a terme d'acord amb els termes 

recollits al planejament objecte d'aquest informe i compleixin les previsions incloses per aquestes 

conclusions. Les actuacions a desenvolupar en SNU segueixen necessitant autorització d'aquest 

Organisme a tramitar davant de l'Agència Catalana de l'Aigua.  

Caldrà, no obstant, que els projectes derivats del desenvolupament d9aquest planejament hauran 

de ser comunicats al Organisme de conca per a que s9analitzin les possibles afeccions al domini 
públic hidraúlic i a l9establert a l9article 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 i 14 bis del RDPH.  

Continua l9informe de la CHE efectuant consideracions de caràcter general en relació al Text 

Refós de la Llei d9Aigües (RD Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol) i al Reglament de domini Públic 
Hidráulic. 

 Totes aquestes consideracions no afecten a la normativa del Pla d9Ordenació Urbanística 
Municipal i hauran de ser tingudes en compte per l9Ajuntament d9Agramunt en els 
diferents tràmits i actuacions de desenvolupament del POUM, així com també  les 

PREVISIONS indicades en l9informe de la CHE, fent especial menció a la 7a, on s9indica: 
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7a.- Pel que fa als desenvolupaments i actuacions que es realitzin a Sòl No Urbanitzable, i 

que es localitzin en terrenys de domini públic hidràulic i de la seva zona de policia (banda 

de 100 metres d'amplada a cada marge, mesurats des del límit del domini públic hidràulic), 

hauran de sol·licitar autorització expressa a aquest Organisme de conca a tramitar per 

l9Agència Catalana de l9Aigua. 

Així mateix s'haurà d'incloure a la categoria establerta de Sistema Hídric el domini públic 

hidràulic, i en els casos en què es disposés d'informació, s'haurien d'incloure com a sòl no 

Urbanitzable de Protecció de Lleres els que estiguin dins de la zona de flux preferent 

definida al article 9 del RDPH. 

Es recomana, en tot cas grafiar als diferents plànols d'ordenació pertinents la zona de 

policia als dos marges de les lleres, perquè qualsevol interessat que consulti l'instrument 

urbanístic sigui coneixedor que en aquests sòls hi ha limitacions quant als seus possibles 

usos, fent constar aquesta característica a la Memòria així com a la pròpia Normativa 

Urbanística. 

S9ha incorporat als plànols la línia que delimita la zona de policia. 

- Pel que fa a les possibles obres de defensa a desenvolupar a futur al nucli urbà d9Agramunt 
s'INFORMA que aquest tipus d'actuacions no s'han de fer amb la finalitat d9emparar nous 

desenvolupaments (Art.126.bis del RDPH). 

 D9acord amb aquest criteri en el document per a la segona aprovació inicial ja es van suprimir 
tots aquells creixements que en la primera aprovació inicial requerien l9execució d9obres de 
defensa, per tant ja no son necessàries a aquest efecte. 

- INDICAR, que en totes les actuacions a desenvolupar tant a zona de flux preferent com en zona 

inundable el promotor haurà de subscriure una declaració responsable en què expressi clarament 

que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, 

comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb independència de 

les mesures complementàries que estimi oportú adoptar per a la seva protecció que haurà de 

presentar amb una antelació mínima d'un mes davant aquest Organisme de conca i disposar del 

certificat del Registre de la Propietat en què s'acrediti que hi ha anotació registral indicant que la 

construcció es troba en zona inundable i si és el cas de flux preferent d9acord amb l9establert als 
articles 9.bis, 9.ter i 14.bis del RDPH. 

 En aquest punt es torna a incidir amb caràcter general en les obligacions del promotor en 

totes aquelles actuacions a desenvolupar en zona de flux preferent i en zona inundable. 

- Pel que fa a les noves demandes hídriques, INFORMAR que hi ha disponibilitat de recursos en 

origen per proveir les actuacions incloses al POUM d'Agramunt, d'acord amb la documentació 

obrant a l'expedient i d'acord amb el contingut de l'informe emès per la Oficina de Planificació 

Hidrològica d9aquest Organisme del qual s9adjunta còpia. 

 En les conclusions de l9informe esmentat a més de considerar que hi ha disponibilitat de 
recursos en origen, efectua les següents consideracions prèvies: 

a) En relació amb la documentació presentada a la Memòria relativa al PLA DE ORDENACIÓ 

URBANA MUNICIPAL D'AGRAMUNT (LLEIDA), s'haurà de tramitar el corresponent expedient 

administratiu de sol·licitud i/o de modificació concessió per a adequar-se a la realitat actual 

de l'aprofitament contemplat al pla al que fa referència aquest informe.  
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b) Per això les dotacions unitàries a considerar en relació amb la justificació de les 

necessitats hídriques del nou aprofitament, no podran ser superiors a les estimades al Pla 

Hidrològic de la conca de l'Ebre. 

F. Pel que fa a les sèquies i canals del terme municipal d'Agramunt, es recorda que en cas de 

realitzar algun tipus d'actuació a les zones confrontants a aquestes infraestructures s9haurà de 
disposar d9informe favorable del titular, per si aquests terrenys estiguessin subjectes a algun tipus 

de limitació quant a usos. En especial pel que fa al Canal d'Urgell es necessitarà autorització 

d9aquesta Confederació si hi ha afecció a la infraestructura del canal. 

 Aquesta es una consideració informativa a tenir en compte en la operativa municipal. 

 

  



  

Pàgina 159 de 183 

Estudi Ambiental Estratègic del POUM d9Agramunt (Urgell)   

9. AVALUACIÓ GLOBAL I SÍNTESI 

El terme municipal d9Agramunt té una extensió de 79,6 km2 dividit en dues àrees, la de majors 

dimensions on s9hi localitza el nucli d9Agramunt i els nuclis rurals habitats de la Donzell, Mafet, les 

Puelles i l9Almenara i, per altra banda, l9enclavament de Montclar. 

Pertany a la comarca de l9Urgell i limita amb els termes d9Oliola, Artesa de Segre, Preixens, 
Castellserà, la Fuliola, Puigverd d9Agramunt, Tornabous i la Foradada. El territori geogràficament 

comprèn tres sectors geogràficament diferenciats: la serra d9Almenara, la ribera del Sió i l9entorn 
de la serra de Montclar. Els camps de conreu són regats parcialment per les aigües del canal 

d9Urgell i més recentment pel desplegament de l9execució del canal Segarra-Garrigues, amb que 

la superfície de regadiu del terme es preveu que vagi en augment. 

El sistema viari del terme es caracteritza per la presència de la C-14. Carretera que canalitza un 

flux important de trànsit entre el camp de Tarragona i Andorra. Aquesta via també enllaça dins el 

nucli Agramunt amb la L-303 i la LV-3025, que segueixen el curs del Sió vers est i oest 

respectivament.  

No obstant, la característica més rellevant del terme és la presència de tres espais protegits del 

PEIN i la Xarxa Natura 2000: Plans del Sió, Serra de Bellmunt-Almenara i Valls del Sió-Llobregós. 

Així com una gran xarxa de connectors al voltant del riu Sió, establerts a través del PTPP, i àmbits 

continus als espais de la xarxa Natura 2000. 

Un aspecte determinant i que condiciona bona part del creixement i ordenació urbanística es 

l9entorn del riu Sió. La documentació del POUM incorpora una anàlisi de la inundabilitat actual, de 

com ja afecta a la trama urbana i sobre les zones on potencialment es plantegen creixements. 

S9inclou detall de l9històric d9estudis i informes realitzats al respecte fins el darrer estudi 

d9inundabilitat (desembre de 2020). A partir de l9anàlisi d9aquest darrer estudi s9ha plantejat 
l9alternativa 2. Aquesta solució garanteix que els nous sectors de creixement es situen en zones 

aptes, i en cas d9aquells no aptes  que confronten amb la ribera es limita principalment a espais 

lliures i no d9aprofitament.  

El planejament urbanístic vigent a Agramunt són les Normes Subsidiàries de Planejament que 

daten de l9any 1983, que es considera l9alternativa 0. Per una banda la proposta de POUM 

d9Agramunt aprovada inicialment l9any 2014, l9EAE la considera alternativa 1.  I per altra banda, la 
proposta de POUM de 2021 es considera alternativa 2. Al fer l9anàlisi d9alternatives, entre altres 
aspectes, es parteix de la premissa que el sòl és un recurs escàs i que la seva transformació 

determina en gran mesura l9impacte ambiental de desenvolupament urbanístic d9un municipi. En 
aquest sentit, pel que fa a l9indicador de consum de sòl (inclòs el residencial i l9industrial) 
l9alternativa 2 o proposta actual suposa una reducció significativa respecte la que es va preveure 

al document de POUM aprovat inicialment l9any 2014 (alternativa 1). Per tant, des d9aquest punt 
de vista la proposta actual per aprovació provisional del POUM (alternativa 2) és ambientalment 

més adequada. 

En síntesi les característiques principals de la proposta de POUM pel que fa a la ubicació dels 

creixements són: 

" L9estratègia d9ordenació s9adequa a les previsions del PTPP, en el sentit que es preveu un 
creixement major pel nucli d9Agramunt, atenent el paper territorial de polaritat subcomarcal i 
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l9estratègia assignada de creixement potenciat. Per la resta de nuclis no es proposen sectors 

de creixement. Es retiren els PAU proposats en la segona aprovació inicial.  

" El creixement previst del POUM comprèn 13,12 hectàrees de sòl urbà no consolidat (7 PAUs i 

6 PMUs, tots ells residencials) i 84,77 hectàrees de sòl urbanitzable delimitat (6 residencials 

amb 31,45 hectàrees i 4 industrials amb 55,63 hectàrees en total).  

" Els creixements se centren en el nucli d9Agramunt, tant en actuacions residencials com en 
industrials. Quant a les industrials se centren en continuïtat i per tal de completar les 

existents situades entre la C-14 i la L-303. Es recull així també les previsions del PTPP en què 

s9hi reconeix una àrea especialitzada. Aquesta solució possibilita una fàcil mobilitat tan dels 

treballadors amb el nucli urbà, com pels vehicles de mercaderies amb la variant de la C-14. 

" Es plantegen també dos sectors de sòl urbanitzable no delimitat, un residencial i un 

industrial, per tal de preveure creixements per a fases avançades del desenvolupament si és 

necessari. La seva ubicació encaixa també en espais amb capacitat d9acollida des d9un punt 
de vista ambiental i amb continuïtat amb sectors existents. 

" Les densitats d9habitatges són baixes-mitjanes, 15-88 habitatges/hectàrea. Als SUDs  

corresponen les més baixes donada la major disponibilitat d9espai.  

Considerant la situació actual en relació al planejament urbanístic del municipi, les alternatives de 

creixement plantejades, els nous desenvolupaments, la regulació d'usos i activitats, els 

condicionants i requeriments incorporats en la proposta de nou planejament, es conclou que 

aquesta és adequada als principis de sostenibilitat urbanístics sempre i quan s9apliquin 

efectivament en llur desplegament els criteris d'ordenació i mesures reflectides en aquest 

document, que essencialment passen per evitar expansions innecessàries de l9espai urbà, 
conservar l9estructura territorial, paisatgística i funcional dels espais agrícoles i forestals, ordenar 

adequadament els teixits urbans i periurbans, evitar impactes derivats d9una assignació d9usos 
inadequada, tendir cap a la sostenibilitat en el planejament, és a dir, contemplar les necessitats 

de les generacions futures i finalment, evitar l9augment dels costos d9urbanització als ciutadans 
per una falta de previsió de la demanda urbanística. 

En tot cas, la majoria dels sectors de creixement projectat no estan compresos en àmbits de risc i 

no afecten cap figura de protecció ni amenacen tàxons amenaçats o rars. Tot plegat fa que 

funcionalment, el desenvolupament dels sectors no tingui implicacions rellevants sobre els 

sistemes naturals de la zona. 

En relació al factor crític relatiu a la inundabilitat, cal notar el següent: 

- En la regulació dels sectors de sòl urbanitzable SUD-3 i SUD-8 s9ha introduït que el 
desenvolupament del sector resta subjecte a l9establert a l9article 14 i 14 bis del RDPH, atès que 

en el sector SUD-3 s9ha eliminat tot el sòl edificable situat en la Zona de Flux Preferent (ZFP). 

- En la regulació de polígon d9actuació PAU-7i del PAU-8 s9ha introduït en l9apartat 3.un nou 
apartat que estableix que les edificacions i els usos resten subjectes, en tot cas, a l9acompliment 
de l9establert als articles 9ter i 14bis del RDPH. 

Així, els diferents sectors de creixement s9adapten a l9aptitud del territori en el benentès que 
respecten els espais de major sensibilitat ambiental a l9entorn del parc del riu Sió, situant els 

espais lliures de cada sector en aquesta façana.  
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El POUM recull els àmbits de protecció establerts pels planejaments superiors (Xarxa Natura 2000 

i PTPP) i incorpora les previsions quant a infraestructures i xarxes (variant C-14).  

Cal això sí, valorar la posició dels factors limitants del creixement, es a dir, xarxes bàsiques 

d9abastament, sanejament i gestió dels residus. En aquest sentit, el municipi pot afrontar i 
resoldre adequadament la capacitat d9abastament d9aigua i la xarxa de sanejament, la gestió dels 
residus i no presenta problemes de saturació del sòl. No es disposa de dades sobre la capacitat 

del sistema elèctric per assumir la demanda que s9ha quantificat. La memòria d9ordenació del 
POUM i la normativa fan les oportunes previsions en aquest sentit de manera que l9EAE hi remet. 

D9altra banda, l9EAE indica com s9ha donat resposta al Document de referència (Document 
d9Abast en terminologia actual) de 2007, a l9informe de l9OTAA per l9aprovació inicial (2014) i als 

informes de la segona aprovació inicial (2021) més rellevants en el camp ambiental. 

Així doncs, el desplegament del POUM d9Agramunt produirà un impacte entre moderat i 

compatible segons s9observin els criteris d9ordenació resultants de l9apartat d9alternatives 
d9ordenació i la justificació de l9alternativa proposada, i de la implementació de les mesures 
ambientals i recomanacions previstes expressament i les corresponents normatives sectorials. 

Agramunt, agost de 2022 

Tècnics redactors de l9EAE d9Agramunt 
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Annexos. Regulació específica per protegir els ecosistemes d9Agramunt en els àmbits de 
la Xarxa Natura 2000.  
  
Annex 1. Directrius per a la gestió i conservació dels espais del Prepirineu: Valls de Sió - 
Llobregós (ES5130016 LIC i ZEPA) inclòs en el sòl de protecció especial d9Agramunt, clau 
25a. ................................................................................................................................165 
 
Annex 2. Directrius per a la gestió i conservació dels espais de la plana agrícola: Bellmunt-
Almenara (ES5130025 LIC i ZEPA) i Plans de Sió (ES5130036 LIC i ZEPA) inclòs en el sòl de 
protecció especial d9Agramunt, clau 25a. ....................................................................174 
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Annex 1. Directrius per a la gestió i conservació dels espais del Prepirineu: Valls de Sió - Llobregós 
(ES5130016 LIC i ZEPA) inclòs en el sòl de protecció especial d9Agramunt, clau N1. 
 
D9acord amb l9acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d9especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s9aprova la proposta de llocs d9importància comunitària (LIC), i 
d9acord amb la Directiva aus 79/409/CEE i la Directiva 62/43/CEE hàbitats, en els espais Valls de 
Sió (ES5130025 LIC i ZEPA) inclòs en el sòl de protecció especial d9Agramunt, són d9aplicació les 
següents directrius de gestió i conservació. 
 
 
II.6.1 Directrius generals pels espais del Prepirineu 
1- Directrius generals 
A més de les directrius generals definides pel conjunt dels espais de la xarxa Natura 2000, en els 
espais definits al Prepirineu s9hi aplicaran els següents criteris: 
- Els criteris establerts en el present document s9incorporaran en els Plans especials de protecció 
del medi natural i del paisatge que es redactin dels espais de la xarxa. 
- En el cas dels espais que ja tenen Pla especial aprovat caldrà tenir en consideració les 
regulacions que aquest especifica per a l9espai. 
- Els objectius de conservació en els espais de Prepirineu en el marc d9aquestes Directrius de 
gestió seran els hàbitats inclosos a l9Annex I i les espècies incloses a l9Annex II de la Directiva 
92/43, d9Hàbitats i la seva actualització de la Directiva 97/62 (anomenats d9interès comunitari) 
més significatius presents a l9espai. Així mateix, també ho seran totes les espècies d9aus de 
l9Annex I de la Directiva 79/409, d9Aus, o la seva actualització 91/244/CE. Seran els formularis 
oficials que es presenti a la Comissió europea en el moment en que s9aprovi la proposta d9espais 
a incloure a la xarxa Natura 2000 els que detallaran aquests objectius de conservació. 
- Les Directrius fan una referència explícita als elements prioritaris de conservació que són aquells 
que són objecte d9una protecció específica en funció de la seva significació, fragilitat i grau 
d9amenaça a nivell de Catalunya. Aquests es troben definits al Punt II.1 i presenten unes directrius 
específiques al final d9aquest capítol. 
- La gestió i les regulacions que es realitzin en els espais del Prepirineu caldrà que garanteixi un 
estat de conservació favorable dels hàbitats i espècies objectius de conservació definits al punt 
tercer. 
- Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable els espais de la XN 
2000 s9han de sotmetre a una adequada avaluació de les seves repercussions en l9espai i tenint 
en compte els objectius de conservació definits al tercer punt. Només s9autoritzaran en el cas que 
s9asseguri que no causarà perjudici a la integritat de l9espai en qüestió o que demostrin la seva 
compatibilitat amb els valors naturals de l9espai. Malgrat causi perjudici a la integritat de l9espai, i 
a falta de solucions alternatives, es podran autoritzar per raons imperioses d9interés públic de 
primer ordre, incloses raons de naturalesa social o econòmica, prenent les mesures 
compensatòries que siguin necessàries per garantir la coherència global de la xarxa Natura 2000. 
En el cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es podran autoritzar per 
raons de salut humana, seguretat pública o beneficis ambientals de primordial importància. En el 
cas d9altres raons imperioses d9interès públic caldrà consultar prèviament a la Comissió Europea.  
- Els Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge determinaran els hàbitats i les 
espècies de conservació prioritària en cada espai, i, si és necessari, les seves àrees crítiques de 
conservació. Aquests Plans han de ser aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 
- En relació al punt anterior, pel cas específic de l9àguila cuabarrada, aquestes Directrius tenen en 
compte els sectors més crítics per a la seva conservació que es troben delimitats, de manera 
indicativa, en la cartografia adjunta. Aquestes delimitacions dels sectors crítics s9hauran de tenir 
en compte en l9avaluació de plans i projectes mentre no s9aprovin els Plans especials de protecció 
del medi natural i del paisatge, que en concretaran les delimitacions, d9acord amb el punt 
anterior. 
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- Amb caràcter general, es consideraran incompatibles les actuacions que afectin de manera 
apreciable els sectors crítics per a la conservació de l9àguila cuabarrada. 
- S9estimularan línies de treball conjuntes amb els col·lectius implicats en l9ús i la conservació dels 
espais del Prepirineu per tal de fomentar les activitats compatibles amb la conservació dels valors 
naturals. 
- Es promourà, en tot moment, el treball conjunt amb els col·lectius implicats en la gestió així com 
els Ajuntaments dels espais de la xarxa Natura 2000, per tal de definir conjuntament les accions a 
realitzar i aconseguir una major conscienciació respecte als valors naturals d9aquests espais. En 
aquest sentit caldrà promoure, a proposta de la Generalitat, dels ajuntaments o altres ens locals, 
o de les organitzacions territorials, sectorials o socials, la creació de consorcis, taules de treball, i 
d9altres sistemes de discussió i participació per a la presa de decisions, pel global de la gestió d9un 
espai o per aspectes concrets d9aquesta. 
- L9Administració realitzarà un seguiment de l9estat de conservació dels hàbitats i les espècies 
d9interès comunitari. 
- S9impulsarà la coordinació administrativa per tal d9optimitzar la gestió en els espais Natura 
2000. 
- S9impulsarà la investigació aplicada a la conservació de hàbitats i espècies d9interès comunitari i 
s9establiran un programes de seguiment específics per a cada element. 
- Es fomentarà la investigació de caràcter social que aprofundeixi en la percepció de dels 
elements prioritaris de conservació per diferents grups socials i avaluï l9eficàcia de les campanyes 
de sensibilització. 
 
2- Directrius per a l9agricultura i la ramaderia 
La gestió agrària anirà encaminada al manteniment de les explotacions existents d9una manera 
compatible amb la conservació dels valors naturals de l9espai. Els criteris que hauran de regir 
seran els següents: 
- Es fomentarà l9explotació agropecuària de les pastures i els prats de dall - afavorint la 
recuperació de les abandonades- mitjançant, quan s9escaigui, els contractes globals d9explotació i 
l9aplicació de mesures agroambientals, com a instruments de gestió contractual entre 
l9Administració i els titulars de les explotacions. 
- No s9admetrà, amb caràcter general, la intensificació de les pràctiques agropecuàries que 
suposin una transformació de les característiques de les àrees que presenten prats de dall i 
pastures seminaturals. Així mateix, s9afavorirà la conversió d9usos intensius a extensius, 
especialment en les àrees amb presència d9elements prioritaris de conservació. Per a 
l9autorització de noves explotacions ramaderes intensives caldrà analitzar la seva possible 
afectació als hàbitats i les espècies d9interès comunitari. 
- Per a la millora de l9estat de conservació d9hàbitats i espècies d9interès comunitari, s9impulsaran 
mesures específiques de gestió dels hàbitats, com la creació de canyets per al trencalòs, etc. 
- La transformació en regadiu amb dotació total es considera compatible sempre que no afecti a 
les àrees crítiques per a la conservació de l9àguila cuabarrada. En aquests casos caldrà analitzar, 
cas per cas, quina dotació màxima de reg hi és aplicable de manera que s9asseguri el 
manteniment dels valors naturals de l9espai. 
- En els sectors crítics per a l9àguila cuabarrada, les concentracions parcel·làries que es plantegin 
no realitzaran moviments de terres més enllà dels imprescindibles per millorar la mobilitat 
(ecoconcentracions). En la resta de sectors, les concentracions parcel·làries hauran de garantir un 
mínim d9estructura natural del paisatge que asseguri la conservació dels valors 
naturals de l9espai. 
- Es promouran els usos agropecuaris que minimitzin l9ús de fertilitzants químics i productes 
fitosanitaris, i no comportin el drenatge dels prats, el llaurat i la sembrada, en especial si es tracta 
d9espècies al·lòctones. 
- Es promourà, quan sigui convenient, una marca de qualitat local agrícola, que posi èmfasi en 
l9agricultura tradicional realitzada en les explotacions sostenibles dels espais de la xarxa Natura 
2000. 
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- Es considera compatible, amb caràcter general, la construcció de noves granges, d9acord amb 
l9actual legislació sectorial que les regula i el procediment actual administratiu per la seva 
autorització. No obstant, sempre hauran de ser compatibles amb la conservació dels valors 
naturals de l9espai, la qual cosa serà objecte d9avaluació en el procediment d9autorització. 
- En el marc de la línia d9ajuts per a inversions a espais de la xarxa Natura 2000 de la Direcció 
General del Medi Natural es fomentarà la instal·lació i manteniment de mesures de protecció 
contra els danys provocats per la fauna salvatge (pastors elèctrics, repel·lents olfactius, etc.). Així 
mateix s9oferirà assessorament perquè la seva instal·lació estigui d9acord amb els objectius de 
conservació dels espais (foment de la senyalització del cablejat dels pastors elèctrics per evitar 
col·lisions de gallinàcies, etc.). 
- S9establiran mecanismes per a la planificació i el control dels focs pastorals, aplicant criteris 
tècnics en la identificació de les zones prioritàries d9actuació i la definició de les tècniques més 
adequades en cada cas. 
- Es fomentarà la ramaderia extensiva ordenada i el manteniment de les pastures com a eina per 
a la prevenció d9incendis i per a la conservació dels valors naturals de l9espai. En aquest sentit es 
fomentarà l9establiment d9acords amb els ramaders per tal que la pastura sigui una eina de gestió 
de la vegetació i del paisatge, amb l9objectiu de millorar els hàbitats i els hàbitats de 
les espècies d9interès a l9espai. 
 
3- Directrius per a la gestió forestal 
Els usos i les activitats forestals s9han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels 
terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l9aprofitament dels recursos forestals amb la 
conservació dels valors naturals de l9espai. 
- S9impulsarà, en el marc del que s9especifica al Títol IV del Reglament 1698/2005, del FEADER, i 
de forma voluntària, la planificació forestal amb l9objectiu que totes les finques públiques i 
privades que tenen un territori dins un espai xarxa Natura 2000 acabin tenint el seu Pla de gestió i 
ordenació (PTGMF, PSGF o Pla d9Ordenació). Aquests, tindran en compte, de manera preferent, la 
conservació i millora d9hàbitats i/o espècies d9interès comunitari. 
- S9incorporaran als instruments de planificació de finques forestals criteris de gestió que tinguin 
en compte els requeriments ecològics de les espècies d9interès comunitari, i promoguin 
pràctiques silvícoles compatibles o que afavoreixin el seus hàbitats. 
- En la planificació i la gestió de les forests patrimonials es prioritzarà les accions de conservació 
dels hàbitats i les espècies d9interès comunitari. 
- En el model de gestió definit en els PTGMF, PSGF i Pla d9Ordenació es potenciaran, mitjançant 
línies d9ajut específiques vinculades al finançament previst al FEADER, les aclarides de millora que 
tendeixen a augmentar les característiques tecnològiques i la maduresa del bosc. 
- Es promourà la creació una marca de qualitat dels productes forestals elaborats en els espais de 
la xarxa Natura 2000, potenciant la certificació forestal, d9acord amb la fixació de carboni, la 
producció de biomassa i l9explotació forestal sostenible. 
- Es promourà la creació de reserves forestals (integrals o dirigides) en les àrees de major valor 
natural. 
- S9establirà un programa de coordinació eficaç entre els gestors de les finques forestals, els 
tècnics de fauna i els responsables de la gestió de l9espai protegit. 
- Els Serveis Territorials del DMAH hauran d9avaluar, abans de la seva autorització, la repercussió 
dels treballs forestals en els sectors crítics per a l9àguila cuabarrada. 
- En àrees amb presència d9espècies d9interès comunitari es procurarà allargar el màxim les 
rotacions de tala, sense que se9n ressenti la productivitat silvícola, i es procurarà adequar la 
realització dels aprofitaments forestals a èpoques que no interfereixin amb el seu cicle biològic. 
En cas de ser necessari d9efectuar una actuació en èpoques sensibles per a alguna espècie 
d9interès comunitari, requerirà un informe previ de l9òrgan gestor de l9espai o en el seu defecte, 
dels Serveis Territorials del DMAH. En aquest sentit, els nous Plans Tècnics o d9Ordenació que 
s9elaborin hauran de preveure aquest fet de manera que, un cop aprovats, no sigui necessari un 
informe cada vegada que es vulgui realitzar una actuació. 
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- Es promouran mètodes alternatius per a l9extracció de fusta que redueixin la construcció de 
pistes forestals, amb la finalitat de limitar la penetrabilitat i fragmentació de les àrees amb 
presència d9hàbitats i/o espècies d9interès comunitari. 
- De forma voluntària, i en el marc del que s9especifica al Títol IV del Reglament 1698/2005, del 
FEADER, els propietaris de finques amb boscos d9interès per a la conservació, especialment els 
corresponents a hàbitats forestals d9interès comunitari prioritaris com els de pinassa, podran 
incorporar criteris silvoambientals en la planificació forestal enfocats a realitzar actuacions per 
millorar la qualitat i la maduresa d9aquests boscos. Són les següents: 
o Delimitació de rodals llavorers o selectes 
o Delimitació de rodals amb poca intervenció que tendeixin a característiques de bosc madur 
o Assoliment de criteris de certificació forestals del PEFC 
o Manteniment d9un mínim de 10 peus/ha de peus de pinassa, o altres espècies arbòries 
d9interès per la fauna (quiròpters forestals, ocells), de classe diamètrica superior a 40cm. per 
afavorir la fauna forestal o Conservació d9elements d9interès natural i cultural de la finca com 
fonts, boscos de ribera, peus d9espècies nutrícies per animals, etc. 
o Manteniment d9un cert número d9arbres caducifolis en àrees amb presència d9espècies animals 
forestals d9interès comunitari (Picot negre) 
o Manteniment d9un mínim de 5 peus morts/ha de dbh superior als 40cm. en àrees amb 
presència d9espècies forestals d9interès comunitari (Picot negre, quiròpters forestals) 
- Si, excepcionalment i més enllà de les actuacions corresponents al punt anterior, quan la gestió 
d9aquests espais estrictament vinculada als objectius de la xarxa Natura 2000 condicioni la 
rendibilitat del bosc, es destinaran els corresponents ajuts específics, en el marc del que 
s9especifica al Títol IV del Reglament 1698/2005, del FEADER, per a la compensació dels efectes 
sobre la productivitat. 
- S9afavoriran els tractaments silvícoles que rebutgin l9ús de productes fitosanitaris pels seus 
efectes directes o indirectes sobre la fauna. 
- Es controlarà estrictament la construcció de pistes en les àrees amb presència d9elements 
prioritaris de conservació definits al Punt II.6.2, o en les zones de major qualitat d9hàbitat. 
S9evitarà, específicament, la proliferació innecessària de les mateixes en el conjunt de l9espai. 
- Quan les tasques de gestió forestal requereixin l9obertura de vials, s9haurà de garantir la 
posterior clausura dels mateixos permetent la restauració natural del terreny. En cas de ser 
necessari, es promouran les tasques de renaturalització dels vials. 
- L9obertura de nous vials es realitzarà en una època de l9any que no resulti perjudicial per a les 
espècies d9interès comunitari. Serà incompatible durant l9època de nidificació quan afectin als 
sectors crítics per a la conservació de l9àguila cuabarrada i altres espècies objecte de conservació 
en cada espai. 
- Es restringirà l9accés a visitants foranis a les pistes i camins forestals permanents sense servitud 
de pas. 
- Es considerarà d9interès per l9Administració l9adquisició dels drets de tallada a llarg termini en 
boscos privats o comunals ubicats en llocs estratègics, amb la finalitat de garantir la conservació 
dels elements prioritaris de conservació, sense perjudicar els interessos dels propietaris de les 
finques. 
- En la redacció dels Plans de prevenció d9incendis i les mesures associades (punts d9aigua, 
cremes, desbrossades, tallafocs, etc.) caldrà tenir en compte les àrees amb presència d9elements 
prioritaris de conservació. 
- Es fomentarà la informació i les campanyes formatives en el sector forestal, amb la finalitat de 
reduir els conflictes entre la conservació del patrimoni natural i les activitats humanes. 
 
4- Directrius per a la caça i la pesca continental 
La gestió cinegètica es considera compatible en el conjunt de l9espai i s9entén com una activitat 
econòmica potencialment sostenible des del punt de vista ambiental. Els criteris que la regiran 
seran els següents: 
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- Es promourà la col·laboració activa amb els col·lectius de caçadors i de pescadors a l9hora de dur 
a terme les mesures proposades. 
- En la redacció dels PTGC es buscaran mecanismes per compatibilitzar la pràctica de la caça amb 
la conservació de les espècies d9interès comunitari, restringint les activitats cinegètiques en les 
àrees amb la presència d9aquestes i respectant els seus períodes de màxima sensibilitat. 
- S9incorporarà en els PTGC un mecanisme àgil per a canviar el lloc i la data de la celebració de la 
cacera davant la presència d9exemplars d9espècies d9interès comunitari (nius de trencalòs, etc.) 
- S9establirà un programa de coordinació eficaç entre els gestors dels terrenys cinegètics, els 
tècnics amb competències sobre fauna protegida i els responsables de la gestió de l9espai 
protegit que, per exemple, eviti molèsties innecessàries en les àrees amb presència d9espècies 
d9interès comunitari causades per les batudes. 
- El Pla Especial promourà una planificació cinegètica amb directrius de gestió comunes per la 
totalitat de l9espai. Així mateix, en ell es regularà la caça menor durant la mitja veda en funció de 
la possible afectació a les espècies d9interès comunitari podent establir àrees on no sigui permesa 
aquesta activitat. 
- No es permetrà la reintroducció i alliberament d9espècies de fauna al·lòctones, a excepció del 
faisà (Phasianus colchicus) i sempre i quan aquesta espècie sigui compatible amb la conservació i 
protecció de les espècies d9interès comunitari presents en aquests espais. 
- S9admeten les repoblacions cinegètiques sempre que vagin dirigides al reforçament de les 
poblacions naturals i amb totes les garanties sanitàries i genètiques requerides per la normativa 
sectorial aplicable. 
- Per a la realització de batudes excepcionals de senglar i altres espècies de caça major entre els 
mesos de febrer a juny en l9espai caldrà una autorització específica prèvia dels responsables de la 
gestió de l9espai natural o, en el seu defecte, de la Direcció General del Medi Natural del DMAH. 
- S9extremarà la vigilància per a eradicar les pràctiques furtives, adequant progressiva i 
suficientment la plantilla d9agents forestals i de tècnics, i donant suport i coordinant esforços amb 
altres agents implicats en aquestes tasques, com gestors de terrenys cinegètics privats, mossos 
d9esquadra, etc.  
- Es promouran programes per a limitar la densitat de porc senglar i prevenir els conflictes que 
pugui ocasionar a les activitats econòmics de la zona i conservar els hàbitats i les espècies 
d9interès comunitari que pugui afectar. 
- S9investigaran i denunciaran els casos de mortaldat no natural d9espècies d9interès comunitari 
que es puguin donar. S9enregistraran les accions de caça furtiva i s9avaluarà periòdicament la seva 
evolució en els espais Natura 2000. 
 
5- Directrius per a les activitats extractives 
Les activitats extractives són un activitat productiva necessària, amb un impacte significatiu sobre 
el medi natural que cal minimitzar mitjançant mesures preventives i correctores. Les regulacions 
que han de regir aquestes activitats en el marc dels espais de la xarxa Natura 2000 cal inspirar-les 
en el principi de la Directiva 92/43, d9Hàbitats, de prevenció i autorització quan no tenen un 
impacte significatiu sobre els hàbitats i les espècies d9interès comunitari de l9espai. Amb l9objectiu 
de fer compatible aquesta activitat econòmica amb la preservació del medi ambient es defineixen 
les següents directrius: 
- Es permetran les activitats extractives ja autoritzades en els espais de Natura 2000. 
- Durant la fase d9explotació, s9haurà d9afectar la mínima superfície possible. 
- Les noves activitats extractives, i les ampliacions de les existents, evitaran causar perjudici a la 
integritat dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són 
objectius de conservació de cada espai. Malgrat causin perjudici a la integritat de l9espai, a falta 
de solucions alternatives, les noves activitats extractives i les ampliacions de les existents, 
necessàries per complir els objectius públics de primer ordre establerts pel Govern de la 
Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures preventives, correctores i 
compensatòries relatives als objectius de conservació de l9espai i a la coherència global de la 
xarxa Natura 2000. 
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- Un cop finalitzada la fase d9explotació, la restauració de la superfície afectada haurà de fer-se de 
manera que es recuperi l9espai en condicions òptimes per als hàbitats i espècies d9interès 
comunitari. 
- Es fomentarà la restauració i millora de les àrees afectades per activitats extractives en el passat 
excepte en aquells casos en que presentin un elevat valor geològic o estiguin incloses en 
l9Inventari d9àrees d9interès geològic del Departament de Medi Ambient i Habitatge de l9any 
2005. 
 
6- Directrius per al turisme, el lleure i la circulació rodada 
La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha d9anar 
encaminada a la seva realització de forma compatible amb la conservació dels valors naturals 
d9aquests espais així com a la seva promoció com a recurs econòmic d9aquestes àrees. Les 
condicions que han de regir aquestes activitats seran les següents: 
- Les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies d9interès 
comunitari de la fauna salvatge es regulen pel Decret 148/1992. No obstant, l9atorgament 
d9autoritzacions per realitzar fotografia comercial, filmacions i estudis científics en relació amb 
elements prioritaris de conservació només es permetrà en casos molt justificats i prenent totes 
les 
mesures de protecció que calguin. 
- Es regularà l9organització d9activitats turístiques, esportives i de lleure amb la finalitat d9evitar 
les interferències amb la conservació dels hàbitats i les 
espècies d9interès comunitari, tenint en compte les seves àrees de distribució i els períodes de 
màxima sensibilitat de les espècies d9interès comunitari presents. 
- L9acampada organitzada amb caràcter temporal tan sols es permetrà dins les àrees d9acampada 
i quan tingui lloc en funció del que disposa la legislació vigent sobre colònies, campaments, 
camps de treball i rutes per a joves i requerirà informe previ dels Serveis Territorials del DMAH. 
- L9accés motoritzat a l9espai es regularà per les normes definides per als espais del PEIN de la Llei 
9/1995 i el Decret 166/1998. En el marc de la redacció del Pla especial es definiran les àrees i 
èpoques de major sensibilitat d9espècies i hàbitats per tal de regular-ne l9accés motoritzat a 
vehicles no autoritzats i de visitants foranis. 
- Es podran aplicar restriccions d9accés motoritzat, sempre per a visitants foranis, en les àrees 
crítiques per a la conservació de l9àguila cuabarrada durant els seus períodes de màxima 
sensibilitat i sempre i quan concorrin circumstàncies especials que afectin la seva conservació. 
- S9impulsarà, amb caràcter general, la informació abundant i les activitats d9educació ambiental 
per afavorir canvis d9actituds i facilitar el recolzament i la participació social necessaris per a 
assolir amb èxit la conservació de d9hàbitats i espècies d9interès comunitari. 
- Es promouran activitats turístiques sostenibles i la comercialització de productes artesanals, 
amb el recolzament de la imatge d8espècies 
emblemàtiques (trencalòs, picot negre, etc.) com a símbol i marca de qualitat.  
- Es portaran a terme o s9actualitzaran inventaris de pistes, camins i senders, classificant-los en 
categories relacionades amb el grau d9afectació als elements prioritaris de conservació i que 
contemplin la restricció del pas en base a criteris temporals i d9ús. 
- S9eliminaran les pistes i camins que no tinguin utilitat evident, restaurant la topografia de la 
vegetació d9acord amb l9entorn. 
- La construcció o ampliació de noves infrastructures turístiques (pistes d9esquí, refugis de 
muntanya, etc.) no podran afectar les àrees amb presència d9elements prioritaris de conservació, 
definits al Punt II.6.2. 
- En les pistes d9esquí existents, s9identificaran les zones que puguin presentar conflictes amb la 
conservació d9hàbitats i/o espècies d9interès comunitari (cables dels sistemes d9arrossegament 
d9esquiadors, etc.) i es proposaran les mesures correctores oportunes per a reduir aquests 
conflictes (senyalització de cables de telecadires, etc.). 
 
7- Directrius per a l9edificació 
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Serà en el marc dels Plans Especials on es regularà l9edificació admesa a cada espai. No obstant, i 
a grans trets, aquest regulació seguirà les següents premisses:  
 A tota la superfície dels espais xarxa Natura 2000 se li aplicarà el règim de sòl no urbanitzable tal 
com defineix el Decret 328,1992, del PEIN. En aquest sentit, queda prohibida la urbanització però 
no l9edificació. 
- Abans de disposar del Pla especial, l9edificació estarà regulada pel planejament urbanístic 
municipal i la Llei 3/1998, d9IIAA 
- S9oferiran informació i criteris als municipis inclosos dins els espais Natura 2000 per a l9exercici 
de les seves competències en matèria de planejament urbanístic i protecció d9espais naturals. 
- S9afavorirà la conservació d9elements arquitectònics i culturals tradicionals 
 
8- Directrius per a l9ús de l9aigua i les infraestructures hidràuliques 
La gestió de l9ús de l9aigua ha d9anar encaminada al manteniment de les característiques actuals i 
a permetre la millora de la seva eficiència o la seva intensificació en el marc de la conservació dels 
valors naturals dels espais de la xarxa Natura 2000. Les condicions que han de regir aquesta 
activitat seran les següents: 
- Les infraestructures hidràuliques han d9evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la 
xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de 
cada espai. A falta de solucions 
alternatives, les infraestructures hidràuliques necessàries per complir els objectius públics de 
primer ordre definits en la planificació hidràulica del Govern de la Generalitat, es podran 
autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per garantir la coherència global de 
la xarxa Natura 2000. 
- En relació al punt anterior, en la construcció de noves infrastructures hidràuliques s9aplicaran les 
mesures correctores adients amb l9objectiu d9assegurar la permeabilitat de les infrastructures per 
la fauna silvestre. 
- S9identificaran els trams dels cursos fluvials que presenten discontinuïtats en l9hàbitat fluvial 
(preses, rescloses, assuts, etc.) i es proposaran les mesures correctores oportunes que 
garanteixin la continuïtat (escales de peixos, etc.) i la millora de l9hàbitat fluvial, d9acord amb el 
Pla Hidrològic de Catalunya i els Plans sectorials i zonals de cabals de manteniment. 
 
9- Directrius per a les infraestructures energètiques 
La construcció de noves infrastructures energètiques als espais de la xarxa Natura 2000 ha de fer-
se de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d9aquests espais. Fins el moment 
en que es redacti el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada espai, les 
condicions que les han de regir seran les següents: 
- Les infraestructures energètiques han d9evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la 
xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de 
cada espai. A falta de solucions alternatives, les infraestructures energètiques necessàries per 
complir els objectius públics de primer ordre definits en la planificació energètica del Govern de 
la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per garantir 
la coherència global de la xarxa Natura 2000. 
- En el cas concret dels parcs eòlics només es podran autoritzar, en espais de la xarxa Natura 
2000, en les àrees definides en la planificació de la implantació de l9energia eòlica del Govern de 
la Generalitat. Aquestes àrees hauran de ser imprescindibles per assolir l9objectiu de producció 
de 8.800 GWh d9electricitat d9origen eòlic amb 3.500 MW de potència instal·lada perquè no 
tenen solucions alternatives fora de la xarxa Natura 2000. 
- S9identificaran els traçats i els punts de les línies elèctriques especialment perillosos per a les 
espècies d9interès comunitari i es proposaran les mesures correctores oportunes per evitar la 
electrocució i/o la col·lisió d9espècies d9interès comunitari (trencalòs, gall fer, etc.). 
- La creació de noves infrastructures d9alta tensió de més de 66kV requerirà DIA favorable per a la 
seva implantació, prèvia consulta al departament competent en matèria d9energia, haurà de 
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garantir la conservació de les poblacions de trencalòs i es considerarà incompatible a les àrees 
crítiques per a la conservació de l9àguila cuabarrada. 
 
10- Directrius per a les infraestructures viàries 
La construcció de noves infrastructures viàries als espais de la xarxa Natura 2000 ha de fer-se de 
forma compatible amb la conservació dels valors naturals d9aquests espais. Fins el moment en 
que es redacti el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada espai, les 
condicions que les han de regir seran les següents: 
- S9identificaran els trams de vies de comunicació especialment perillosos per a les espècies 
d9interès comunitari i es proposaran les mesures correctores oportunes que facilitin el pas dels 
individus i redueixin el risc d9atropellament. 
- En el marc de la avaluació de l9impacte ambiental de les infrastructures viàries, s9analitzarà, de 
forma preferent, la seva repercussió sobre hàbitats i espècies d9interès comunitari i es prioritzarà 
l9alternativa que no afecti les àrees amb la seva presència. També es garantirà que les mesures 
correctores que s9estableixi incideixin en la millora de la qualitat dels hàbitats d9interès 
comunitari i dels hàbitats de les espècies d9interès comunitari respectant els elements de valors 
geològic com els punts d9interès geològic 3o geòtops- inventariats pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge l9any 2005. 
- En la construcció de noves infrastructures viàries s9aplicaran les mesures correctores adients 
amb l9objectiu d9assegurar la permeabilitat de les infrastructures per a la fauna silvestre. 
- La construcció, modificació o millora d9infrastructures viàries requerirà un informe favorable del 
DMAH en el que es defineixi les mesures correctores adients. 
- Els Plans Especials incorporaran aspectes relacionats amb les infrastructures viàries 
(infrastructures de prevenció d9incendis, el Pla de Camins Comarcal, les infrastructures i serveis 
públics), delimitant les zones més crítiques d9afectació en funció de la presència d9hàbitats i/o 
espècies d9interès comunitari. 
 
II.6.2 Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació 
Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han 
condicionat de forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents: 
Hàbitats 
Prats de dall 
Pastures seminaturals 
Boscos de pinassa 
Espècies 
Gall fer 
Picot negre 
Trencalòs 
Àguila cuabarrada 
Trencalòs 
A les àrees amb presència d9aquesta espècie s9aplicaran les següents mesures: 
- Es tindrà en compte, en tot moment, el que determina el decret 282/1994, d9aprovació del Pla 
de recuperació del trencalòs a Catalunya. 
- Per evitar el fracàs reproductor de l9espècie, es prohibirà l9escalada en totes les àrees existents i 
potencials de nidificació de trencalòs. Aquestes zones se senyalitzaran convenientment i es 
posaran en coneixement de les federacions esportives corresponents. 
- Es garantirà la disponibilitat d9aliment per a la població assentada i flotant, garantint el 
funcionament dels canyets existents, adaptant-los a la realitat i les necessitats de l9espècie i 
posant en marxa un pla d9alimentació suplementària en els corredors o zones que utilitzen les aus 
en els seus moviments dispersius. 
· Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) 
A les àrees amb presència d9aquesta espècie s9aplicaran les següents mesures: 
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- S9impulsaran acords amb els titulars de les explotacions extractives ja existents quan aquestes 
estiguin ubicades en sectors crítics per a l9àguila cuabarrada amb l9objectiu de fer compatible les 
tasques de restauració amb la conservació d9aquesta espècie. 
- A les àrees amb presència d9àliga cuabarrada es fomentarà l9aplicació de mesures de gestió de 
l'hàbitat adreçades a assolir una estructura del paisatge en mosaic, alternant espais oberts i 
espais forestals, sobretot mitjançant el manteniment dels marges, de les àrees de pastura i de les 
àrees arbustives i de baixa cobertura vegetal. 
- Es regularà l9escalada i altres activitats esportives a les àrees de nidificació d9àliga cuabarrada en 
funció del període de màxima sensibilitat per l9espècie. 
- Es determinaran els punts negres d9electrocució i col·lisió d9àliga cuabarrada en espais de la 
xarxa Natura 2000 i s9aplicaran mesures correctores amb l9objectiu de disminuir la mortalitat 
d9aquesta i altres espècies. 
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Annex 2. Directrius per a la gestió i conservació dels espais de la plana agrícola: Bellmunt-
Almenara (ES5130025 LIC i ZEPA) i Plans de Sió (ES5130036 LIC i ZEPA) inclòs en el sòl de 
protecció especial d9Agramunt, clau N1. 
 
D9acord amb l9acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d9especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s9aprova la proposta de llocs d9importància comunitària (LIC), i 
d9acord amb la Directiva aus 79/409/CEE i la Directiva 62/43/CEE hàbitats, en els espais Bellmunt-
Almenara (ES5130025 LIC i ZEPA) i Plans de Sió (ES5130036 LIC i ZEPA) inclos en el sòl de 
protecció especial d9Agramunt, són d9aplicació les següents directrius de gestió i conservació. 
 
 
1- Directrius generals 
A més de les directrius generals definides pel conjunt dels espais de la xarxa Natura 2000, en els 
espais definits a la plana agrícola s9hi aplicaran els següents criteris: 
- Els criteris establerts en el present document s9incorporaran en el Pla Especial de protecció del 
medi natural i del paisatge que es redactin dels espais de la xarxa. 
- En el cas dels espais que ja tenen Pla especial aprovat caldrà tenir en consideració les 
regulacions que aquest especifica per a l9espai. 
- Els objectius de conservació en els espais de plana agrícola en el marc d9aquestes Directrius de 
gestió seran els hàbitats inclosos a l9Annex I i les espècies incloses a l9Annex II de la Directiva 
92/43, d9Hàbitats i la seva actualització de la Directiva 97/62 (anomenats d9interès comunitari) 
més significatius presents a l9espai. Així mateix, també ho seran totes les espècies 
d9aus de l9Annex I de la Directiva 79/409, d9Aus, o la seva actualització 91/244/CE. Seran els 
formularis oficials que es presenti a la Comissió europea en el moment en que s9aprovi la 
proposta d9espais a incloure a la xarxa Natura 2000 els que detallaran aquests objectius de 
conservació.  
- Les Directrius fan una referència explícita als elements prioritaris de conservació que són aquells 
que són objecte d9una protecció específica en funció de la seva significació, fragilitat i grau 
d9amenaça a nivell de Catalunya. Aquests es troben definits al Punt II.1 i presenten unes directrius 
específiques al final d9aquest capítol. - La gestió i les regulacions que es realitzin en els espais de 
plana agrícola caldrà que garanteixi un estat de conservació favorable dels hàbitats i espècies 
objectius de conservació definits al punt tercer. 
- Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable els espais de la XN 
2000 s9han de sotmetre a una adequada avaluació de les seves repercussions en l9espai i tenint 
en compte els objectius de conservació definits al tercer punt. Només s9autoritzaran en el cas que 
s9asseguri que no causarà perjudici a la integritat de l9espai en qüestió o que demostrin la seva 
compatibilitat amb els valors naturals de l9espai. Malgrat causi perjudici a la integritat de l9espai, i 
a falta de solucions alternatives, es podran autoritzar per raons imperioses d9interés públic de 
primer ordre, incloses raons de naturalesa social o econòmica, prenent les mesures 
compensatòries que siguin necessàries per garantir la coherència global de la xarxa Natura 2000.  
En el cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es podran autoritzar per 
raons de salut humana, seguretat pública o beneficis ambientals de primordial importància. En el 
cas d9altres raons imperioses d9interès públic caldrà consultar prèviament a la Comissió Europea.  
- Els Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge determinaran els hàbitats i les 
espècies de conservació prioritària en cada espai, i, si és necessari, les seves àrees crítiques de 
conservació. Aquests Plans han de ser aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 
- Amb caràcter general, es considera incompatible qualsevol actuació que afecti de forma 
apreciable els hàbitats d9interès comunitari i/o afecti negativament els hàbitats d9espècies interès 
comunitari. 
- De cara a les directrius de gestió es diferencien dos grans grups d9ambients estèpics: els secans 
occidentals (secans de Balaguer, Alguaire, Mas de Melons-Alfés i Granja d9Escarp) i els secans 
orientals (secans de Bellmunt, Plans de Sió, Belianes i Anglesola). Aquesta classificació es basa en 
diferencies en les espècies d9interès comunitari presents i les característiques 
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ecològiques dels espais. 
- Es declararà espais de protecció especial, a l9empar de la Llei 12/85, d9espais naturals, en els 
sectors més rellevants de la xarxa Natura 2000. 
- Es considera d9interès per part de l9Administració l9adquisició i/o l9arrendament de finques d9alt 
valor ecològic per la conservació dels hàbitats i les espècies d9interès comunitari als espais de la 
xarxa Natura 2000. 
- Es promourà, en tot moment, el treball conjunt amb els col·lectius implicats en la gestió així com 
els Ajuntaments dels espais de la xarxa Natura 2000, per tal de definir conjuntament les accions a 
realitzar i aconseguir una major conscienciació respecte als valors naturals d9aquests espais. En 
aquest sentit caldrà promoure, a proposta de la Generalitat, dels ajuntaments o altres ens locals, 
o de les organitzacions territorials, sectorials o socials, la creació de 
consorcis, taules de treball, i d9altres sistemes de discussió i participació per a la presa de 
decisions, pel global de la gestió d9un espai o per aspectes concrets d9aquesta. 
- L9Administració realitzarà un seguiment de l9estat de conservació dels hàbitats i les espècies 
d9interès comunitari. 
- Es redactarà i aprovarà un Pla de conservació dels hàbitats d9interès comunitari. 
- Es redactarà i aprovarà un Pla de conservació de les espècies d9interès comunitari. 
 
2- Directrius per a l9agricultura i la ramaderia 
La gestió agrària anirà encaminada al manteniment de les explotacions existents d9una manera 
compatible amb la conservació dels valors naturals de l9espai. Els criteris que hauran de regir 
seran els següents:  
- Es promourà el manteniment de l9agricultura de secà utilitzant, quan s9escaigui, els contractes 
globals d9explotació i l9aplicació de mesures agroambientals com a instruments de gestió 
contractual entre l9Administració i els titulars de les explotacions, com a eines principals pel 
manteniment de la renda agrària de forma compatible amb la conservació dels valors naturals 
lligats a l9activitat agrària. 
- Els criteris i mesures ambientals contemplats en els contractes globals d9explotació i les mesures 
agroambientals que promogui l9administració agrària, es definiran amb la col·laboració de la 
Direcció General del Medi Natural del DMAH. 
- Es promourà, quan sigui convenient, una marca de qualitat local agrícola, que posi èmfasi en 
l9agricultura tradicional realitzada en explotacions sostenibles en espais de la xarxa Natura 2000. 
- Es realitzarà un estudi científic específic encaminat a estudiar la possibilitat d9implementar un 
reg de suport (dotació màxima de 3.500 m3/ha/any) en cultius cerealístics de secà. Si els resultats 
d9aquest estudi ho avalen,s9admetrà el regadiu de suport als cultius cerealístics de secà amb una 
dotació màxima de 3.500 m3/ha/any, sempre que aquest regadiu sigui compatible amb la 
conservació dels valors naturals de l9espai, i molt especialment de les aus estèpiques. 
Mentrestant es podran autoritzar regs d9hivern per garantir les collites mitjanes de la zona fins el 
30 % de la superfície de la ZEPA. Excepcionalment, en aquells indrets d9especial valor agrari es 
podrà produir un increment en percentatge en el reg d9hivern tot garantint alhora els objectius 
previstos en aquestes Directrius. Aquesta implementació anirà lligada a l9aplicació de mesures 
correctores contrastades que produeixin una millora de les poblacions d9aus estèpiques de 
l9espai. 
- Es considera compatible la implantació de reg de suport, amb dotació màxima de 1.500 
m3/ha/any, en els cultius llenyosos existents en el moment de l9aprovació de l9espai. Es podran 
incrementar les superfícies d9aquests cultius sempre i quan siguin compatibles amb la 
conservació dels valors naturals de l9espai, i molt especialment de les aus estèpiques. En aquest 
sentit, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada espai establirà la 
zonificació amb els límits màxims de superfície d9aquests conreus en cada 
sector. 
- Amb caràcter general, i llevat dels casos considerats en els apartats anteriors, les diferents 
modalitats de reg de suport plantejades en espais de la xarxa Natura 2000 no podran comportar 
canvis en les tipologies de conreus existents (herbaci de secà, llenyosos de secà, etc...). 
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- Els regs d9hivern històrics es podran continuar desenvolupant en les mateixes 
condicions. 
- És incompatible el reg de transformació amb dotació total als espais de la xarxa Natura 2000 
excepte en els llocs ja regats en el moment d9aprovació de l9espai. En aquests casos, es promourà 
l9aplicació de mesures de gestió per tal d9incrementar la seva capacitat d9acollida de les espècies 
d9interès comunitari menys exigents.  
- Les infraestructures associades a la posada en marxa del reg de suport hauran de minimitzar 
l8impacte als hàbitats d9interès comunitari i a les poblacions espècies d9interès comunitari.  
- La concentració parcel·lària és compatible sempre que no comporti un moviment de terres 
significatiu. 
- Es fomentarà la recuperació i millora dels marges entre conreus.  
- Es fomentarà el manteniment dels rostolls de certes àrees de distribució de les aus estèpiques, 
tenint en compte la creació d9una franja perimetral de seguretat contra incendis en els espais 
més forestats. 
- Es fomentarà l9increment de guarets, erms i vegetació natural a l9espai, així com l9aplicació de 
criteris de gestió encaminats a la millora de l9estructura i funcionalitat dels cultius. 
- Es fomentarà la presència de guarets de diferents tipologies a un mínim del 20% de l9explotació. 
a les àrees de distribució de les aus estèpiques.  
- Es fomentarà la ramaderia extensiva de secà de forma ordenada, incentivant l9aplicació de 
bones pràctiques ramaderes. 
- Es fomentarà l9establiment d9acords amb els ramaders per tal que la pastura sigui una eina de 
gestió de la vegetació i del paisatge, amb l9objectiu de millorar els hàbitats de les espècies 
d9interès comunitari i els hàbitats d9interès comunitari. 
- En el pla especial de cada espai, i de forma conjunta amb l9administració agrària i la col·laboració 
del sector ramader, es podrà definir quan sigui convenient la càrrega ramadera i la zonificació 
més adient per compatibilitzar les explotacions ramaderes extensives i els objectius de 
conservació, assegurant sempre un correcte sanejament i identificació del ramat. També 
s9elaborarà un Llibre de Pastura amb tots els ramaders extensius dels espais que ordeni l9activitat 
en aquest sentit.  
- Es promourà la restauració i creació d9abeuradors pels ramats, de manera que siguin 
compatibles amb l9ús per part de la fauna silvestre. 
- Es permetrà la construcció de noves granges d9acord amb l9actual legislació sectorial que les 
regula i el procediment actual administratiu per a la seva autorització. No obstant, sempre hauran 
de ser compatibles amb la conservació dels valors naturals de l9espai, molt especialment de les 
aus estèpiques, la qual cosa serà objecte d9avaluació en el procediment 
d9autorització. Aquesta avaluació haurà de tenir en compte l9impacte acumulat pel total 
d9explotacions a la zona. 
- La gestió de dejeccions ramaderes en espais de la xarxa Natura 2000 estarà regulada per la 
legislació sectorial tot i que, puntualment i de forma molt ustificada, en el marc del pla especial 
de cada espai es podrà fer alguna regulació específica amb motiu d9una millor protecció dels 
valors naturals en sectors concrets. En aquest sentit, el possible increment de costos de 
l9explotació ramadera afectada per aquesta regulació caldrà que sigui previst i compensant pel 
programa d9actuacions de l9esmentat pla. 
- Es promourà l9assessorament als agricultors per l9ús de productes fitosanitaris que no afectin la 
fauna silvestre (categoria toxicològica de baixa toxicitat per a la fauna). 
- L9Administració facilitarà la creació i implementació del pla de gestió de residus de les 
explotacions ramaderes. 
- S9estudiarà la possibilitat de crear un banc de terres que pugui contribuir a la consecució dels 
objectius de conservació en els espais de la xarxa Natura 2000. 
 
3- Directrius per a la gestió forestal 
Els usos i les activitats forestals s9han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels 
terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l9aprofitament dels recursos forestals amb la 
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conservació dels valors naturals de l9espai. - Es potenciarà la planificació forestal amb criteris de 
conservació del bosc i dels seus valors ecològics. En aquest sentit, en la redacció dels nous Plans 
de Gestió, o la revisió de les actuals, es tindran en compte aquestes consideracions i la seva 
ubicació dins un espai de la xarxa Natura 2000. 
- Els treballs forestals hauran de tenir en compte el període de màxima sensibilitat de les 
diferents aus estèpiques. 
- En la redacció dels Plans de prevenció d9incendis i les mesures associades (punts d9aigua, 
cremes, desbrossades, tallafocs, etc.) caldrà tenir en compte la presència d9hàbitats i/o espècies 
d9interès comunitari i caldrà assegurar la seva no afectació per l8aprovació definitiva dels Plans. - 
Les autoritzacions de rompudes de terrenys forestals a la xarxa Natura 2000 
hauran d9avaluar les repercussions sobre els objectius de conservació de cada espai. Cal recordar 
que els erms, les timonedes i les formacions arbustives estan catalogats com a terrenys forestals. 
- No s9autoritzaran rompudes de terrenys forestals que afectin hàbitats d9interès comunitari ni 
sectors de màxima importància per a les aus estèpiques. 
- S9evitaran les reforestacions i aforestacions arbòries en espais de la xarxa Natura 2000 que 
impliquin una disminució dels espais oberts, a excepció dels cursos d9aigua naturals. 
- S9afavoriran les tallades en reforestacions de baix interès ecològic en les àrees que es consideri 
necessari per la recuperació d9hàbitats d9interès comunitari i d9hàbitats aptes per les espècies 
d9interès comunitari. 
- L9obertura de nous vials es realitzarà en una època de l9any que no resulti perjudicial per a les 
espècies d9interès comunitari. 
 
4- Directrius per a la caça i la pesca continental 
La gestió cinegètica es considera compatible en el conjunt de l9espai i s9entén com una activitat 
econòmica sostenible ambientalment. 
- Es promourà la col·laboració activa amb el col·lectiu de caçadors i pescadors a l9hora de dur a 
terme les mesures proposades. 
- Es promourà l9ordenació i planificació de l9aprofitament de les espècies cinegètiques, i es 
fomentaran les mesures de gestió de l9hàbitat (abeuradors, refugis per a conills, sembrat de 
parcel·les cinegètiques, etc.) i de seguiment i control sanitari. 
- El Pla Especial promourà una planificació cinegètica amb directrius de gestió comunes per la 
totalitat de l9espai. Així mateix, en ell es regularà la caça menor durant la mitja veda en funció de 
la possible afectació a les aus estèpiques podent establir àrees on no sigui permesa aquesta 
activitat. 
- Per a la realització de batudes excepcionals de senglar i altres espècies de caça major entre els 
mesos de febrer a juny en l9espai caldrà una autorització específica prèvia dels responsables de la 
gestió de l9espai natural o, en el seu defecte, de la Direcció General del Medi Natural del DMAH. 
- Es promouran programes per a limitar la densitat de porc senglar i prevenir els conflictes que 
pugui ocasionar a les activitats econòmics de la zona i conservar els hàbitats i les espècies 
d9interès comunitari que pugui afectar. 
- No es permetran les àrees privades de caça amb reglamentació especial. 
- S9admeten les repoblacions cinegètiques sempre que vagin dirigides al reforçament de les 
poblacions naturals i amb totes les garanties sanitàries i genètiques requerides per la normativa 
sectorial aplicable. 
- No es permetrà la reintroducció i alliberament d9espècies de fauna al·lòctones,a excepció del 
faisà (Phasianus colchicus) i sempre i quan aquesta espècie sigui compatible amb la conservació i 
protecció de les espècies d9interès comunitari presents en aquests espais. 
- Es fomentarà, conjuntament amb les Societats de caçadors, la creació de zones de refugi de 
caça en àrees d9especial interès per a les aus estèpiques.  
- Totes les directrius i aspectes que incideixen sobre la pesca i la conservació dels ambients 
aquàtics continentals determinats a les directrius dels espais d9aigües continentals seran 
d9aplicabilitat al present espai. 
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5- Directrius per a les activitats extractives 
Les activitats extractives són un activitat productiva necessària, amb un impacte significatiu sobre 
el medi natural que cal minimitzar mitjançant mesures preventives i correctores. Les regulacions 
que han de regir aquestes activitats en el marc dels espais de la xarxa Natura 2000 cal inspirar-les 
en el principi de la Directiva 92/43, d9Hàbitats, de prevenció i autorització quan no tenen un 
impacte significatiu sobre els hàbitats i les espècies d9interès comunitari de l9espai. Amb l9objectiu 
de fer compatible aquesta activitat econòmica amb la preservació del medi ambient es defineixen 
les següents directrius: 
- Es permetran les activitats extractives ja autoritzades en els espais de Natura 2000. 
- Durant la fase d9explotació, s9intentarà afectar la mínima superfície possible, i s9aplicaran 
mesures compensatòries per afavorir els hàbitats i les espècies d9interès comunitari. 
- Les noves activitats extractives, i les ampliacions de les existents, evitaran causar perjudici a la 
integritat dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són 
objectius de conservació de cada espai. Malgrat causin perjudici a la integritat de l9espai, a falta 
de solucions alternatives, les noves activitats extractives i les ampliacions de les existents, 
necessàries per complir els objectius públics de primer ordre establerts pel Govern de la 
Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures preventives, correctores i 
compensatòries relatives als objectius de conservació de l9espai i a la coherència global de la 
xarxa Natura 2000. 
- És incompatible l9obertura de noves activitats extractives en aquells sectors en que la seva 
reduïda superfície no permet una pèrdua, encara que temporal, de l9àrea ecològicament viable 
per a la conservació de les espècies d9aus estèpiques (sup. mínima de 3.000 ha) excepte en 
aquells casos en que les mesures compensatòries que s9apliquin permetin mantenir aquesta 
superfície mínima ecològicament viable. 
- Les activitats d9extracció d9argiles i d9àrids es consideren compatibles a causa de la seva reduïda 
afectació temporal i superficial sens perjudici del que especifica la legislació sectorial per a la seva 
autorització i sempre que s9apliquin les mesures compensatòries i correctores necessàries. 
- Un cop finalitzada la fase d9explotació, la restauració de la superfície afectada haurà de fer-se de 
manera que sigui òptima pels hàbitats i les espècies d9interès comunitari presents a l9espai 
protegit. 
- Es fomentarà la restauració i millora de les àrees afectades per activitats extractives en el 
passat.  
 
6- Directrius per al turisme, el lleure i la circulació rodada 
La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha d9anar 
encaminada a la seva realització de forma compatible amb la conservació dels valors naturals 
d9aquests espais així com a la seva promoció com a recurs econòmic d9aquestes àres. Les 
condicions que han de regir aquestes activitats seran les següents: 
- Es realitzarà una promoció turística dels valors naturals i el patrimoni cultural i arquitectònic 
lligats a l9agricultura tradicional de secà.  
- Es promouran activitats turístiques sostenibles (agroturisme) i la comercialització de productes 
artesanals, amb el recolzament de la imatge d9espècies animals especialment significatives com a 
símbol i marca de qualitat. 
- Es fomentarà la iniciativa pública i privada per a les activitats de turisme i lleure relacionades 
amb els valors naturals i culturals de la zona. 
- L9organització de pràctiques esportives, d9aventura o de lleure comercialitzades en espais de la 
xarxa Natura 2000 requeriran de l9autorització corresponent del DMAH. 
- L9accés motoritzat a l9espai es regularà per les normes definides per als espais del PEIN de la Llei 
9/1995 i el Decret 166/1998. En el marc de la redacció del Pla especial es definirà els sectors 
crítics i les èpoques on es regularà l9accés motoritzat a vehicles no autoritzats i visitants foranis. 
- Es regularà l9organització d9activitats turístiques, esportives i de lleure amb la finalitat d9evitar 
les interferències amb la conservació de les aus estèpiques, tenint en compte les seves àrees 
distribució i els períodes de màxima sensibilitat.  
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- L9acampada organitzada amb caràcter temporal tan sols es permetrà dins les àrees d9acampada 
i quan tingui lloc en funció del que disposa la legislació vigent sobre colònies, campaments, 
camps de treball i rutes per a joves i requerirà informe previ dels Serveis Territorials del DMAH. 
- Per a la creació i ampliació d9instal·lacions esportives (circuits de MotoCross, camps 
d9aeromodelisme etc.) es tindrà en compte la no afectació de les àrees de major interès de les 
aus estèpiques - Es promouran campanyes d8informació i sensibilització de persones i 
col·lectius relacionats amb aquest tipus d'activitats. 
 
7- Directrius per a l9edificació 
Serà en el marc dels Plans Especials on es regularà l9edificació admesa a cada espai. No obstant, i 
a grans trets, aquest regulació seguirà les següents premisses: 
- A tota la superfície dels espais de Xarxa Natura 2000 se li aplicarà el règim de sòl no urbanitzable 
tal com defineix el Decret 328,1992, del PEIN. En aquest sentit, queda prohibida la urbanització 
però no l9edificació. En cas d9haver sòls urbans classificats com a tal en el moment de l9aprovació 
de la proposta d9ampliació dels espais de la xarxa Natura 2000 per part del Govern aquests es 
consideraran automàticament exclosos de l9espai. 
- En les àrees amb presència d9hàbitats i/o espècies d9interès comunitari, no s9admetran 
instal·lacions ni usos que siguin incompatibles amb la seva conservació. 
- Abans de disposar del Pla especial, l9edificació estarà regulada pel planejament urbanístic 
municipal i la Llei 3/1998, d9IIAA. - S9oferirà informació i criteris als municipis inclosos dins els 
espais de la xarxa Natura 2000 per a l'exercici de les seves competències en matèria de 
planejament urbanístic i protecció d'espais naturals. 
- La construcció i rehabilitació d9edificis es regularà pel que determina la legislació vigent en 
matèria urbanística i haurà de comptar amb informe previ de compatibilitat del DMAH per a la 
seva autorització. 
- Es promocionarà la rehabilitació de construccions d9ús agrícola i ramader amb criteris de 
conservació que afavoreixin la nidificació d9aus estèpiques. 
 
8- Directrius per a l9ús de l9aigua i les infraestructures hidràuliques 
La gestió de l9ús de l9aigua ha d9anar encaminada al manteniment de les característiques actuals i 
a permetre la millora de la seva eficiència o la seva intensificació en el marc de la conservació dels 
valors naturals dels espais de la xarxa Natura 2000. Les condicions que han de regir aquesta 
activitat seran les següents: 
- Les infraestructures hidràuliques han d9evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la 
xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de 
cada espai. A falta de solucions alternatives, les infraestructures hidràuliques necessàries per 
complir els objectius públics de primer ordre definits en la planificació hidràulica del Govern de la 
Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per garantir la 
coherència global de la xarxa Natura 2000. 
- Les infraestructures hidràuliques associades al rec agrícola hauran de ser compatibles amb la 
conservació de les aus estèpiques.  
- En la construcció de noves infraestructures hidràuliques s9aplicaran les mesures correctores 
adients amb l9objectiu d9assegurar la permeabilitat de les infraestructures per la fauna silvestre. 
 
9- Directrius per a les infraestructures energètiques 
La construcció de noves infrastructures energètiques als espais de la xarxa Natura 2000 ha de fer-
se de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d9aquests espais. Fins el moment 
en que es redacti el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada espai, les 
condicions que les han de regir seran les següents: 
- Les infraestructures energètiques han d9evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la 
xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de 
cada espai. A falta de solucions alternatives, les infraestructures energètiques necessàries per 
complir els objectius públics de primer ordre definits en la planificació energètica del Govern de 
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la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per garantir 
la coherència global de la xarxa Natura 2000. 
- En el cas concret dels parcs eòlics només es podran autoritzar, en espais de la xarxa Natura 
2000, en les àrees definides en la planificació de la implantació de l9energia eòlica del Govern de 
la Generalitat. Aquestes àrees hauran de ser imprescindibles per assolir l9objectiu de producció 
de 8.800 GWh d9electricitat d9origen eòlic amb 3.500 MW de potència instal·lada perquè no 
tenen solucions alternatives fora de la xarxa Natura 2000. 
- S9instarà al condicionament de les línies d9alta i mitja tensió ja existents a les àrees amb 
presència d9espècies d9aus d9interès comunitari, amb mesures correctores que disminueixin la 
mortalitat per electrocució i col·lisió d9espècies protegides. 
- La creació de noves infrastructures de distribució de menys de 30 kV requerirà consulta prèvia al 
DMAH per tal de valorar si cal que siguin sotmeses al procediment d9impacte ambiental. El DMAH 
consultarà al departament competent en matèria d9energia sobre la necessitat de la línia 
abans del seu pronunciament.  
 
10- Directrius per a les infraestructures viàries 
- En el marc de la avaluació de l9impacte ambiental de les infraestructures viàries, s9analitzarà, de 
forma preferent, la seva repercussió sobre hàbitats i espècies d9interès comunitari i es tindrà cura 
en la no afectació de les àrees amb la seva presència. 
- La planificació, construcció o ampliació d9infraestructures viàries (carreteres, camins, pistes 
forestals):  
* consideraran com aspecte decisiu la incidència sobre els hàbitats i les espècies d9interès 
comunitari,  
* escolliran l9alternativa que no afecti els hàbitats o les espècies d9interès 
comunitari,  
* evitaran qualsevol possibilitat de fragmentació dels hàbitats de les espècies d9interès 
comunitari,  
* avalaran el correcte compliment del pla de seguiment per a tots aquells projectes que puguin 
tenir efectes adversos per a la conservació dels hàbitats i les espècies d9interès comunitari,  
* garantiran que les mesures correctores que s9estableixin en les actuacions o projectes sotmesos 
a AIA hauran d9incidir en la millora de la qualitat dels hàbitats d9interès comunitari i dels hàbitats 
de les espècies d9interès comunitari. 
- La modificació i millora de les infraestructures viàries existents requerirà un informe favorable 
del DMAH en el que es defineixi les mesures correctores adients (períodes d9obres, etc.). 
- En la construcció de noves infraestructures viàries s9aplicaran les mesures correctores adients 
amb l9objectiu d9assegurar la permeabilitat de les infraestructures per la fauna silvestre. 
 
II.8.2 Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació 
Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han 
condicionat de forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents: 
Hàbitats 
Matollars guixencs 
Espècies 
Esparver cendrós (Circus pygargus) 
Sisó (Tetrax tetrax) 
Terrerola rogenca (Calandrella rufescens) 
Terrerola comú (Calandrella brachydactyla) 
Calàndria (Melanocorypha calandra) 
Gaig blau (Coracias garrulus) 
Alosa becuda (Chersophilus duponti) 
Xoriguer petit (Falco naumanni) 
Trenca (Lanius minor) 
Ganga (Pterocles alchata) 
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Xurra (Pterocles orientalis) 
Matollars guixencs (Vegetació gipsícola ibèrica 3Gypsophiletalia-) 
A les àrees amb presència de matollars guixencs s9aplicaran les següents mesures: 
- Regulació de l9activitat ramadera extensiva, amb l9objectiu de no sobreexplotar aquest hàbitat, i 
no afavorir l9erosió del sòl. 
- No es podrà recol·lectar font de llenya per a cremar ni altres aprofitaments. 
- Prohibició de realitzar activitats esportives. 
Aus estèpiques 
A les àrees amb presència d9aquestes espècies s9aplicaran les següents mesures: 
- A les àrees amb presència de xoriguer petit (Falco naumanni) i gaig blau (Coracias garrulus) es 
promocionarà la rehabilitació de construccions d9ús agrícola i ramader amb criteris de 
conservació que afavoreixin la seva nidificació. 
- Les noves basses de rec es dissenyaran tenint en compte les necessitats de canyissar de l9arpella 
vulgar (Circus aeroginosus) a l9època de nidificació, i el seu disseny i construcció requerirà 
l9informe previ dels Serveis Territorials del DMAH. 
- Es promocionarà l9aplicació de mesures correctores a les basses de rec existents per tal 
d9afavorir el canyissar, i així afavorir la nidificació de l9arpella vulgar (Circus aeroginosus). 
- A les àrees amb presència d9esparver cendrós (Circus pygargus) s9afavorirà la naturalització de 
les zones no cultivades amb l9objectiu de:  
* incrementar la superfície de garrigues i herbassars susceptibles de ser 
utilitzats per aquesta espècie per nidificar,  
* disminuir el número de nius de l9espècie en camps de cereal. 
* reduir les despeses ocasionades pel salvament de nius en camps de 
cereal (subvencions, treball dels tècnics. etc). 
* plantació de pollancres a sèquies situades en àrees amb presència de trenca (Lanius minor) per 
facilitar la nidificació d9aquesta espècie. 
- La tala d9arbres a sèquies situades en àrees amb presència de trenca (Lanius minor) requerirà un 
informe previ dels Serveis Territorials del DMAH. 
- A les àrees amb presència de ganga (Pterocles alchata) i xurra (Pterocles orientalis) es regularà 
l9ús públic dels punts d9aigua naturals, i es mantindran en bon estat els abeuradors de ramats.  
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FIGURES DE PROTECCIÓ
I GESTIÓ

Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

Xarxa natura 2000 i PEIN:

Bellmunt-Almenara

Plans de Sió

Valls del Sió-Llobregós

Sòl de valor natural i connexió

Sòl de valor territorial: Inundabilitat
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Sòl de protecció prevenÿva
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Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

Xarxa Natura 2000 i PEIN:

Bellmunt-Almenara

Plans de Sió

Valls del Sió-Llobregós

Sòl de valor natural i connexió

Sòl de valor territorial: Inundabilitat

Sòl de protecció prevenÿva

Plans de SióPlans de Sió

Montclar d'Urgell Donzell d'Urgell Mafet les Puelles Almenara Alta
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FIGURES DE PROTECCIÓ
I GESTIÓ
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11aPLANEJAMENT VIGENT
Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

Sòl urbà (SU)

Sòl urbà no consolidat (SNC)

Sòl urbanitzable (SUb)

Sòl no urbanitzable: Ordinari (N1)

Sòl no urbanitzable: Protecció local (N2) 
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PLANEJAMENT VIGENT
Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

M2: Altres, Conservació

M3: Altres, Mixtes

N1: No urbanitzable, Ordinari

N2: No urbanitzable, Protecció local

R2: Residencial, Urbà tradicional

R3: Residencial, Ordenació tancada

R4: Residencial, Ordenació oberta

R5: Residencial, Habitatges en ûlera

R6: Residencial, Habitatges aïllats o adossats

SE: Sistemes, Equipaments

SV: Sistemes, Espais lliures públics

SH: Sistemes, Hidràulic

ST: Sistemes, Serveis tècnics

SX2: Sistemes, Viari, Altre viari en sòl urbà

SX1: Sistemes, Viari, Eixos estructurants

SX3: Sistemes, Viari, Altre viari en SNU

D1: Urbanitzable, ús d'habitatge

Montclar d'Urgell Donzell d'Urgell Mafet les Puelles Almenara Alta
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ELEMENTS DEL CATÀLEG
DE BÉNS

Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

 

Béns arquitectònics i paleontològics (20)

Béns naturals (14)

Conjunt arquitectònic (8)

Element arquitectònic (130)
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Béns ambientals i paisatgísÿcs (10) 



 
Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Elaboració pròpia amb cartograûa de

l'ICGC
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SENSIBILITAT
AMBIENTAL

Escala (A3):

Promou:

13b
Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

         

TM d'Agramunt

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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PROPOSTA
ORDENACIÓ

Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

Catàleg béns

Sòl urbà

Sòl urbanitzable

Sòl no urbanitzable:

N1: sòl inclòs en PEIN o XN2000

N2: sòl de valor natural i connexió

N3: sòl de protecció del nucli urbà

N4: sòl de protecció preven va

N5: sòl de protecció territorial d'interès paisatgís c

i/o agrícola
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14b
PROPOSTA
D'ORDENACIÓ

Escala (A3):

Promou: Ajuntament d'Agramunt

Arquitecta redactora: Montserrat Giné Macià

EAE:LA LLENA ambiental

TM d'Agramunt

Sòl urbà

SUND residencial

SUND industrial

SUD residencial

SUD industrial

PAU residencial

PMU residencial

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
REFÓS DEL PLA D9ORDENACIÓ URBA-
NÍSTICA MUNICIPAL D9AGRAMUNT
(URGELL)
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