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Els documents que integren el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC (PEU) s’estructuren
d’acord amb allò previst en els articles 47, 67, 69 i concordants del Text consolidat que
dimana de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (TRLU); en els articles
6,47, 51 i 93 i concordants del Text consolidat que dimana de les modificacions que el
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística fa sobre alguns articles del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), que n’esdevenen el marc normatiu
referencial i presenta el següent contingut:
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1. Presentació
1.1 Introducció
El promotor, Antonio Barios Seró ha sol·licitat aquest Pla Especial Urbanístic (en
endavant PEU) per instal·lar una planta de valorització i tractament de residus
orgànics per la seva transformació a compost.
Ingenieria Técnica Gros INTEGRO, S.L. amb NIF B25709965, realitza aquest
Document Ambiental Estratègic (en endavant , DAE), per avaluar les afeccions
sobre el medi que potencialment poden derivar-se de l’aprovació i desplegament del
Pla, prevenir els impactes de les instal·lacions i definir i analitzar l’estratègia envers
el desenvolupament urbanístic per a completar la tramitació del PEU, atenent al
mandat de lart.94.1 de la llei 1/2010, d’Urbanisme (en endavant, LU), el seu
Reglament que la desenvolupa (Decret 305/2006 de 18 de juliol), la llei catalana
6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes i la llei estatal 21/2013.

4

En resum, la redacció d’aquest DAE respon fonamentalment a l’esperit de la llei
d’Urbanisme que preveu la necessitat que l’exercici de les competències
urbanístiques ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.
1.2 Antecedents
L’àmbit d’actuació d’aquest PEU és la finca situada en la parcel·la 211 del
polígon 8, dins del terme municipal de Térmens.

La planta de compostatge plantejada, es tracta d’una instal·lació destinada al
reciclatge de residus orgànics mitjançant un tractament biològic dels mateixos,
donant com a resultat un compost o adob orgànic.
Es tractarà uns 27.300 t/any de fems que provindran del bestiar Boví, avícola, equí,
oví, cabrum, canícula i fem de porc sòlid, de les diferents explotacions de la zona.
1.3 Objectiu del Pla Especial Urbanístic
L’objectiu final del pla és el de l’ordenació de la totalitat del sector, garantint-ne
la seva coherència programàtica i funcional, així com la integració paisatgística de
l’àmbit.
Així mateix, el principal objectiu del PEU de desenvolupar les condicions i
paràmetres necessaris per a la correcta implantació de l’activitat del promotor,
seguint allò previst en el planejament, general i territorial, d’àmbit superior.
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Es descriurà la situació del medi on s’executarà el PEU i l’entorn, identificar i
avaluar els possibles impactes ambientals que es puguin produir d’una instal·lació
d’una planta de tractament i valorització, descriure les mesures preventives i
correctores i desenvolupar un programa de vigilància i control.
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En definitiva, l’objectiu principal del PEU, és desenvolupar sòl per a permetre la
instal·lació de la planta de compostatge. Amb aquest fi, s’esdevenen un seguit
d’objectius que a continuació es detallen.
-

Donar compliment al les Normes Subsidiàries de Planejament General de
Lleida; Pla Territorial Parcial de Ponent....) delimitant exhaustivament l’àmbit
del PEU en sòl no urbanitzable.

-

Proporcionar l’accés i ús de les instal·lacions de forma adequada, a banda
de potenciar l’activitat econòmica a través d’una contribució al sector
productiu del municipi.
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1.4 Criteris d’intervenció del pla
Per això es plantegen un seguit de criteris específics que han d’afavorir un
desenvolupament adequat dels creixements:
-

Regularitat en les noves edificacions:

Les zones pavimentades com els edificis projectats segueixen la volumetria i
estètica dels edificis existents a la zona, d’aquesta manera es pretén unificar el conjunt
i donar una imatge integrada de la planta de compostatge buscant la integració amb el
paisatge.
-

Integració en el paisatge:

Les noves edificacions de l’envasat del producte acabat, es plantegen en planta
baixa i amb una alçada màxima de 10,00m a ràfec. Pel que fa la coberta, tindrà una
pendent del 20%, es realitzarà amb materials i colors que s’integrin a l’entorn.
Les edificacions s’integraran en el paisatge mitjançant el recurs a la utilització de
materials i acabats harmònics amb l’entorn i s’adaptaran cromatismes que s’integrin en
el paisatge immediat.
-

Respecte del medi ambient:

Es situen les noves instal·lacions previstes de manera que les obres de
construcció suposin el mínim moviment de terres i excavacions. Les terres derivades del
moviment de terres pròpies es gestionaran i es reubicaran a la finca.
Es propiciarà una gestió efectiva del paisatge en aquest entorn. Es restabliran
els valors naturals si aquests estiguessin malmesos o deteriorats.
No s’afectarà cap curs d’aigua superficial ni subterrània i es plantarà vegetació
autòctona.
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Les noves edificacions que es preveu construir estaran situades a la part inferior
de la finca on d’aquesta manera l’alçada d’aquestes es veurà omesa pel desnivell de
cota , quedant així integrades a l’entorn.
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- La gamma cromàtica utilitzada a la part visible dels edificis i tanques permetrà la
seva integració a l’entorn. Les tanques en la mesura del possible permetran la
transparència en tota l’alçada.
1.5 Justificació del marc legal
En base als principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en
multitud de tractaments, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en
lart.3 i 9 de la LU, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística,
s’estableix que l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del
desenvolupament urbanístic sostenible.
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Aquest DAE s’ha realitzat d’acord al conjunt de normativa amb incidència
ambiental i més concretament, en base a l’ordenança de la LU i el Reglament que la
desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol). Concretament, d’acord amb la nova llei
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

L’objectiu del DAE, en base a la normativa que regula aquesta figura i al marc
legal urbanístic que el fa preceptiu en aquest cas, és determinar aquelles
característiques de major rellevància dins el municipi per tal que l’òrgan ambiental
competent, en aquest cas, l’Oficina Territorial d’acció i Avaluació ambiental (en endavant
, OTAA) de Lleida, emeti l’informe ambiental estratègic que determinarà la compatibilitat
ambiental del pla i en cas positiu, els criteris, objectius i principis ambientals aplicables.
En cas que la OTAA consideri que pels seus efectes significatius i dimensió, el
pla hagi de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària, enlloc de l’informe
ambiental estratègic emetrà el Document d’abast. En aquest cas, serà preceptiva la
posterior redacció de l’Estudi ambiental estratègic, amb pla de vigilància ambiental
inclòs, i encara, un posterior Document Resum, essent tot plegat novament informat per
la OTAA mitjançant l’anomenat Declaració ambiental estratègica.
1.7 Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables a l’àmbit
1.7.1

Plans supramunicipals

El Pla General Territorial de Catalunya qualifica l’àmbit territorial de Catalunya en
diferents àmbits funcionals, concretament el municipi de Térmens, es es troba inclòs
l’àmbit del PEU, se situa a l’àmbit de les terres de Ponent, i marca les bases i criteris per
als futurs plans territorials.
En data 24 de juliol de 2007 el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla
territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida). L’Acord de Govern i la normativa del Pla
van estar publicats en el DOGC núm. 4982 de 5 d’octubre de 2007.
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1.6 Objectius i abast del Document Ambiental Estratègic (DAE)
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Sistema d’assentaments urbans
Térmens es uns municipi situat a la comarca de la noguera, a uns 208m d’altitud,
estès a l’esquerra del Riu Segre i limitat pel Sud amb el Segrià i per l’est amb el Pla
d’Urgell, es troba ben bé al mig de la plana d’Urgell.
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Térmens té
una població de 1.360 habitants.
El municipi de Térmens es caracteritza per una economia basada principalment
en l’agricultura i la ramaderia, encapçala la llista de municipis amb cens agrícola més
important de Catalunya. Això no obstant, en els últims anys empreses del sector
secundari i terciari s’han instal·lat a la vila.
Sistema d’espais oberts
Segons el Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida), aprovat
definitivament pel Govern de Catalunya el 24 de juliol de 2007 i publicat al Diari Oficial
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Font: Pla territorial parcial de Ponent. (Terres de Lleida)
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de la Generalitat de Catalunya núm.4982 del 5 d’octubre de 2007, l’àmbit del Pla
Especial objecte d’estudi es troba fora de la zona afectada per sòl de protecció especial.
Sistema d’infraestructures i mobilitat
La via principal de comunicació és l’Eix del Segre, l’eix que comunica Lleida amb
Puigcerdà i Perpinyà, i que enllaça Balaguer, Artesa de Segre i Ponts. Codificada amb
les numeracions (C-13, C-26, C-14, N-260). S’ha començat a desdoblar un petit tram al
municipi de Térmens.
La línia ferroviària del Tren dels Llacs de Lleida a la Pobla de Segur travessa la
comarca i té parades a Térmens entre d’altres. La infraestructura és propietat de FGC i
el 70% del volum d’usuaris es concentra en el tram e Lleida a Balaguer.
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Mapa de l’Institut cartogràfic de Catalunya – Municipi de/d’Alcarràs (topogràfic)

1.7.2. Legislació aplicable
Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes
de determinats plans i programes en el medi ambient
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta llei estatal
transposa en l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la directiva comunitària
esmentada anteriorment
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Les distàncies de Térmens a altres ciutats són: a Lleida 15Km., a Barcelona
121Km., a Tarragona 77Km., Zaragoza 138Km.,a Madrid 401Km.
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Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
S'aplica íntegrament a Catalunya a aquells plans i programes l’avaluació
ambiental dels quals s’hagi iniciat abans del 12 de desembre de 2013.
Text refós de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, amb
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer): complementa
les disposicions de la Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del
planejament urbanístic, en particular pel que fa al procediment i el contingut de
l’informe de sostenibilitat ambiental el 21 de juliol. Cal tenir en compte
especialment els articles 86 bis i disposició transitòria 18a.
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Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, 18 de juliol):
complementa les disposicions de la Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental
del planejament urbanístic, en particular pel que fa al procediment i el contingut
de l’informe de sostenibilitat ambiental el 21 de juliol. Cal tenir en compte
especialment els articles 63.5, 70, 100, 106 i 115.
DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts
agràries.
Llei 12/1985, de 13-06-1985, d'espais naturals.
Decret 172/2008, de 26-08-2008, de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya.

Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada
a Catalunya.
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21-05-1992, relativa a la conservación de
los hàbitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-112009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Directiva 2009/147, d’aus, d’actualització de la Directiva 79/409
Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Atmosfera
Llei 22/1983 de 2 de novembre de 1983 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
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Decret 328/1992, de 14-12-1992, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès
Natural.
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Decret 203/2009, de 22 de desembre de 2009, pel qual es prorroga el Pla
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10
de juliol de 2007.
Decret 226/2006, de 23 de maig, de declaració de zones de protecció especial
de
l’ambient atmosfèric.
Qualitat lumínica
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LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
ORDRE MAH/566/2009, d'11 de desembre, per la qual es regula i constitueix la
Comissió de Prevenció de la Contaminació Lluminosa.
Forestal
Llei 6/1988, de 30-03-1988, Forestal de Catalunya.
Decret 214/1987, de 09-06-1987, sobre declaració d'arbres monumentals.
Residus

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els
procediments
d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera
del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel
qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de
Catalunya.
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Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de Residus (modificada per la Llei 9/2011 del 20 de desembre,
de promoció de l’activitat econòmica de 21 de juliol). Aquest Decret Legislatiu
deroga la Llei 6/1993.
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Decret 89/2010, de 29 de juny, 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. (Deroga el D 161/2001 de 12 de juny
de modificació del D201/1994, de 26 de juliol, regulador d’enderrocs i altres
residus de la construcció).
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
(deroga la Llei 10/1998).
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Soroll
16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica.
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.
Llei 16/2002 i Decret 176/2009, per a la prevenció de la contaminació acústica.
Paisatge
LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis
i informes d'impacte i integració paisatgística.

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic
Règim urbanístic vigent
La qualificació dels terrenys com a Agropecuari intensiu, permet la implantació
d’usos d’interès públic pel tractament i gestió del residus.
Sup. Àmbit modificació

Qualificació del sòl

51.922m²

Agropecuari en general

Tal i com s’indica al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Térmens
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Patrimoni cultural
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1.8 Objectius i criteris ambientals
1.8.1

Objectius ambientals generals

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

-

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model
urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents.
Els models urbans expansiu, diversos o difusos impliquen un consum elevat
de recursos, una major ocupació de sòl rurals i hàbitats naturals, un
malbaratament energètic i, en conseqüència, uns nivells més alts de
contaminació.

-

Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar
l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment eficient.
Fomentar un model que comporti un menor consum i un estalvi d’aigua
protegit els espais de recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la
planificació hidrològica i la planificació d’usos.

-

Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi
climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies
contaminants.
La mobilitat és un dels actuals reptes dels planejaments sostenibilistes a
Europa. El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un
gran consumidor d’energies fòssils. Cal una planificació integrada. Això
condueix a models urbans compactes, densos, policèntrics i amb mixtura
d’usos, on és possible prioritzar el transport públic i els itineraris peatonals.

-

Prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica.
La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica,
acústica, lumínica, electromagnètica, de sòls, etc, ha de ser un dels objectius
de l’ordenació.

-

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si es el cas,
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.
Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi
en general.
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Pot afirmar-se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura
que assegura l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, i
sigui energèticament eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de
contaminació i residus, conservi la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida de
la població. D’acord amb aquestes premisses, els objectius ambientals de caràcter
general que cal marcar són:
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Cal preveure en els edifici i en els espais urbans, espais adequats per a les
operacions de recollida i transport i instal·lacions per a la recollida selectiva.
Es important introduir criteris bioclimàtics en la edificació pública i privada i
l’ús de materials amb l’aplicació de solucions constructives eficients, la
introducció d’energies renovables, la prevenció de residus, etc. En definitiva,
es tracta d’allargar el cicle de vida dels materials i de l’edificació.
-

-

1.8.2

Considerar la biodiversitat urbana i periurbana en l’ordenació i conservar els
elements d’interès 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 d’espais d’interès naturals, de mostres
suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i els
àmbits de connexió per a la dispersió d’espècies, 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.
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Integrar els 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.
Objectius ambientals específics

-

-

Integrar de forma ambiental i paisatgística les instal·lacions amb l’entorn.
Ordenar els espais lliures i verds de forma integrada amb els usos naturals,
de connexió i d’integració paisatgística.
Garantir l’abastament d’aigua potable i d’hidrants per ala prevenció
d’incendis.
Aplicar mesures d’estalvi i reducció del sistema de xarxa de sanejament i
pluvials.
Separació les aigües pluvials i les recollides de les zones pavimentades de
la xarxa de residuals, garantint que la seva evacuació no generi afeccions
exteriors.
Aplicar mesures de minimització de l’impacte lumínic, en especial per a
l’enllumenat exterior.
Garantir una xarxa per a la mobilitat adequada, també a peu i en bicicleta,
entre el complex i els municipis propers.
Integrar paisatgísticament eles elements edificats i les instal·lacions, així com
tot el perímetre de l’àmbit.
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A banda dels objectius ambientals de caire general recollits tant per la normativa de
referència el PEU de la instal·lació d’una planta de tractament de residus orgànics d’uns
51.922m² tenint en compte els requeriments existents i la sensibilitat analitzada pot
recollir els següents objectius ambientals específics:
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-

Garantir una correcta gestió dels residus generats amb previsió d’espais
suficients.

Alhora de desenvolupar el PEU, convé prendre en consideració ja des de la fase
inicial un sèrie de criteris i mesures ambientals d’ordenació. En efecte, la introducció
d’aquests criteris des de l’inici ha de permetre identificar els potencials impactes, definir
un àmbit segons un anàlisi d’alternatives adient, tant estratègiques, com de tipologies
constructives, de localització, restauració, integració. La valoració prèvia dels impactes
i la definició de mesures correctores i compensatòries. Així podem considerar com a
principals els següents criteris i mesures ambientals de desenvolupament.
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Sostenibilitat global del model d’ordenació
Ocupació i consum del sòl
- Adaptar l’oferta de sòl d’aprofitament a les necessitats reals de l’àmbit
i les previsions del planejament vigent.
- Compactació de les edificacions evitant un model expansiu, dispers o
difús.
- Ordenació del sector adaptant-se a la topografia i relleu de la zona per
minimitzar els moviments de terra.
Mobilitat i eficiència energètica
- Ubicar les noves edificacions de forma racional en relació a la xarxa
viària d’accés de manera que es minimitzi la mobilitat.
- Promoure el desenvolupament de fonts de producció energètica
renovables.
- Promoure l’adequació i senyalització dels enllaços amb el camí de
Balaguer a Bellvís o del camí de Linyola a Térmens ja que connecten
amb els nuclis més propers.
Estructura i identitat del sòl de no aprofitament
- Els espais lliures, zones verdes i en general espais no aptes per
aprofitaments es mantindran per a usos naturals, de connexió i
d’integració paisatgística.
- Zonificar i classificar l’àmbit en funció de les seves característiques
geomorfològiques, usos i interès paisatgístic, establint les oportunes
diferències de tractament.
Cicle de l’aigua
Abastament
-

Garantir el subministrament i abastament d’aigua
Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinats
evitant la vegetació no adaptada a ambients mediterranis.
Sanejament
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Objectius ambientals específics del Polígon 8 parcel·la 211 de Térmens:
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-

Promoure que les instal·lacions introdueixin tècniques de reducció i
reutilització de les aigües produïdes a l’activitat.

Ambient atmosfèric
Contaminació per substàncies especialment aquelles vinculades al canvi climàtic
- Promoure l’ús del camí natural.
Contaminació acústica
- Prioritzar que la xarxa viària respectin velocitats i minimitzin la
generació de soroll
Contaminació lluminosa
- Minimització de la contaminació lumínica en l’enllumenat exterior
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Gestió dels materials i dels residus
- Dimensionar les zones de compostatge en funció de la capacitat de
tractament d’aquesta.
Sostenibilitat i eco eficiència en la urbanització i l’edificació
- Recollir en la normativa els criteris establerts pel Decret d’ecoeficiència
21/2006 de 14 de febrer i vetllar pel seu compliment.

Qualitat del paisatge
- Incorporar els objectius de qualitat paisatgística fixats pels catàlegs del
paisatge i les directrius del paisatge, formulats segons la llei 8/2005.
- Plantació d’arbres als vials amb arbres, autòctons, naturalitzats i
adaptats al clima.
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Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en
general
- Determinar les zones de major interès ecològic dins o proper a l’àmbit.
- Mantenir la geomorfologia del terreny i les espècies vegetals presents
en les zones de no aprofitament i/o zones verdes.
- Enjardinament arbustiu i herbaci amb plantes autòctones, xeròfiles i
adaptades al clima.
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2. Requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla.
2.1 Descripció d’aspectes i elements ambientals rellevants. Medi físic
2.1.1. Situació i característiques generals.
L’àmbit d’actuació d’aquest Pla Especial Urbanístic és la finca situada en la
parcel·la 211 del polígon 8, dins del terme municipal de Térmens.
La referencia cadastral de la parcel·la és:

PARCEL·LA

POLÍGON

REF. CADASTRAL

211

8

25275A008002110000DH
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Térmens es uns municipi situat a la comarca de la noguera, a uns 208m d’altitud,
estès a l’esquerra del Riu Segre i limitat pel Sud amb el Segrià i per l’est amb el Pla
d’Urgell, es troba ben bé al mig de la plana d’Urgell.
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Térmens té
una població de 1.360 habitants.
El municipi de Térmens es caracteritza per una economia basada principalment
en l’agricultura i la ramaderia, encapçala la llista de municipis amb cens agrícola més
important de Catalunya. Això no obstant, en els últims anys empreses del sector
secundari i terciari s’han instal·lat a la vila.

Les distàncies de Térmens a altres ciutats són: a Lleida 15Km., a Barcelona
121Km., a Tarragona 77Km., Zaragoza 138Km.,a Madrid 401Km.
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La via principal de comunicació és l’Eix del Segre, l’eix que comunica Lleida amb
Puigcerdà i Perpinyà, i que enllaça Balaguer, Artesa de Segre i Ponts. Codificada amb
les numeracions (C-13, C-26, C-14, N-260). S’ha començat a desdoblar un petit tram al
municipi de Térmens.
La línia ferroviària del Tren dels Llacs de Lleida a la Pobla de Segur travessa la
comarca i té parades a Térmens entre d’altres. La infraestructura és propietat de FGC i
el 70% del volum d’usuaris es concentra en el tram e Lleida a Balaguer.
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Àmbit d’actuació:
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Mapa de l’Institut cartogràfic de Catalunya (ortofotomapa)

Actualment la finca es troba lliure de cap Llicència urbanística i s’hi practica
l’activitat agrícola de cereal de regadiu, suficient allunyada dels nuclis urbans i a unes
distàncies i accessos adequats per desenvolupar l’activitat.

L’emplaçament proposat permetrà establir una relació directa amb l’origen dels
sub-productes i residus ramaders així com oferir serveis a les industries externes i
proporcionarà la possibilitat de traçar adequadament la seva gestió, amés de valoritzarla.
Es proposa emplaçar la nova estació de tractament i valorització en una ubicació
suficientment allunyada dels nuclis urbans i nuclis disseminats però a l’hora pròxima a
la zona de producció de manera que es pugui minimitzar la freqüència de vehicles per
les vies de circulació.
La necessitat d’instal·lar la nova activitat a zones suficientment allunyades de la
població (per evitar molèsties per males olors, soroll, vibracions, etc) i l’obligació de
donar compliment a la normativa sectorials, com el Decret 40/2014, entre altres, (que
estableix distàncies entre explotacions ramaderes i plantes de tractament), resulta
necessari ubicar aquest tipus d’instal·lacions en localitzacions molt concretes on caldrà
realitzar una sèrie d’actuacions pròpies d’ordenació industrial. En aquest sentit i d’acord
amb tot allò resumit en els apartats anteriors, és estrictament necessari redactar un Pla
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Es localitza dins del terme municipal de Térmens, municipi situat en una amplia
zona que destaca pel seu alt nombre d’activitats dedicades al sector agrícola i ramader
que acull.
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Especial Urbanístic per caracteritzar el nou us a implantar sobre SNU i definir la seva
distribució.
No es considera que hi pugui haver risc a les finques ni zones adjacents a la
nova instal·lació, ja que es tracta d’unes instal·lacions de tractament de residus no
especials que no afecten a valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics.
Des de l’àmbit objecte d’estudi, la nova instal·lació s’integra a l’entorn, ja que
degut a les oscil·lacions del terreny i la resta d’edificacions (coberts, magatzems,
granges, etc..) passarà desapercebuda i l’impacte paisatgístic serà mínim.
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Nous usos del sòl
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 51.922 m², desglossats de la següent
manera:
Quadre urbanístic USOS:

SUPERFÍCIES

USOS DEL P.E.U
Recepció i emmagatzematge

6.965,00m²

Emmagatzematge estructurant

3.371,00m²

Descomposició i maduració

7.328,00m²

Preparació i emmagatzematge producte acabat

1.860,00 m²

Envasat producte acabat

3.300,00m²

Càrrega producte acabat

1.260,00m²
37,00m²

Control pesatge
Biogàs i tractament de residus orgànics

5.388,00m²

Emmagatzematge d’aigua i lixiviats

4.318,00m²
12.178,00m²

Pas i circulació

5.168,00m²

Zones verdes
Tara entrada i sortida material
SUPERFÍCIE TOTAL SÒL NO URBANITZABLE

316,00m²
51.922,00m²

Usos del sòl de l’àmbit del Pla Especial

Descripció del Medi físic
Es tracta de realitzar un inventari ambiental de l’entorn potencialment afectat pel
projecte. En aquest inventari s’ha d’analitzar tots els factors i elements del medi. Ens
interessa conèixer el que hi ha al medi i la seva equivalència en paràmetres de qualitat
ambiental. Per una correcta realització s’ha d’establir un nivell de detall i una escala de
treball, seleccionar els factors més significatius, recollir la informació necessària i traduirla a indicadors d’impacte mesurables. Per realitzar la descripció tindrem en compte els
components del paisatge: físic, biòtic i humans o antròpics.

Document Ambiental Estratègic (DAE)

434,00m²

Neteja de vehicles
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D’altra banda, cal realitzar una descripció de l’estat actual, una interpretació
d’aquest valorant les causes que l’han motivat i una predicció, sense projecte, dels
efectes d’aquest. S’ha de tindre en compte que el medi biofísic no és estàtic i pot sofrir
canvis degut a l’existència de processos que deriven d’ell. Aquest processos, poden
anar més o menys ràpids però sempre generaran modificacions en la forma i el fons,
estructura i funció dels diferents ecosistemes presents sobre la zona de treball.
Es tractarà de realitzar una descripció dels valors més importants del territori on
s’hi integren amb la jerarquia de qualitats ambientals i es buscarà els valors més
importants de la zona per la seva gestió, sabent si es poden modificar o no.
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Un element o factor ambiental es considerarà rellevant per l’estudi quan
compleixi les dos següents condicions:
- Pot ser afectat pel pla especial.
- Es considera valuós per criteris culturals, històrics, científics, etc.
Només quan es compleixen aquests requisits a la vegada te sentit descriure
profundament un element, ja que així la informació adjunta serà útil a l’hora d’identificar
i valorar impactes previsibles a l’activitat. En cas contrari, l’element no és rellevant a
efectes d’avaluació d’impacte ambiental i el seu tractament a l’inventari Ambiental es
limita com a molt a constatar el fet.
És important destacar que a continuació no es determinarà les limitacions
que presenta el medi per realitzar el projecte sinó tot el contrari, els efectes que
pot produir sobre aquest.
L’inventari busca conèixer l’estat pre-operacional del medi, valorar-lo i realitzar
prediccions de com evolucionarà a l’incorporar-se l’actuació projectada a la zona.

La geomorfologia es pot definir com l’estudi del motlle del relleu terrestre. Per
descriure la geomorfologia de la zona d’estudi es té en compte la realitat física del
present que s’obté a partir de cartografia topogràfica del terreny i fotografies aèries.
La zona on es preveu realitzar les actuacions descrites al especial tracta d’un
espai on la cota oscil·la entre 225-232 metres sobre el nivell del mar.
La parcel·la actual respecta un esquema de cultiu de reg a manta.
La morfologia del territori, des d’un punt de vista general es basa en una zona
plana amb abundància de cultius cereals i fruiters de regadiu.
A continuació es mostra fotografies de l’entorn de l’àrea d’afectació del pla
especial per la instal·lació d’una planta de tractament i valorització:
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2.1.2. Geomorfologia i orografia
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Imatge 2
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Imatge 1
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Imatge 4

Document Ambiental Estratègic (DAE)

Imatge 3
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El municipi de Térmens disposa de bona part de la seva superfície apta per al
cultiu (95%). Al voltant de l’àrea seleccionada pel pla especial presenta una zona plana
distribuïda majoritàriament, amb parcel·les de forma irregular amb cultius herbacis i
fruiters de regadiu.

Mapa Google Earth. Orografia de la zona.
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Des d’un altre punt de vista d’estudi, ara amb la plataforma Google Earth,
observem sobre la imatge 3D generada una àmplia zona plana amb una sèrie d’edificis
existents (de color gris, entre els quals s’hi troba la parcel·la seleccionada per les
actuacions previstes del pla especial. Aquesta orografia es genera sobre la cartografia
existent i per tant reflecteix la realitat morfològica del terreny.
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Des d’un punt de vista més tècnic i consultant la base de dades topogràfica de
l’ICGC, es comprova que les conclusions subjectives anteriors, assolides mitjançant la
visita “in-situ” de la zona, coincideixen amb la distribució de les línies de cota sobre el
plànol anterior. Aquesta és no paral·lela entre sí amb una separació acusada indicant
que es tracta d’un terreny pla i sense increment de cotes a causa de serralades o
elements naturals rocosos.
La superfície de la parcel·la és suficientment àmplia per acollir les noves
actuacions descrites al pla especial, disposa de cultiu i no disposa de pendents
dominants que condicionin les actuacions.

2.1.3. Climatologia
L’anàlisi climàtic es fa imprescindible en un estudi d’impacte ambiental ja que les
condicions meteorològiques caracteritzen de manera directa la fauna y la flora de la
zona.
Les variables que caracteritzen a aquest element ambiental són: temperatura,
humitat, vent, precipitacions...
Algunes variables climàtiques, com la insolació i els vents, es troben molt
relacionades amb la topografia. El clima i la topografia conjuntament, són responsables
en gran mesura de la distribució de les poblacions dels sers vius, incloses les humanes.
De fet el clima, afecta a les activitats desenvolupades per l’home estimulant-les o
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Mapa de l’ICGC. Topografia del terreny. Altura mitja de 226m
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desafavorint-les. Així mateix, l’activitat ramadera que està relacionada amb la vegetació
i la fauna estan subjectes al tipus de clima existent on es realitzen.
El clima on es projectar el pla especial és càlid, a l’hivern hi ha molta més pluja
que a l’estiu. El clima es considera Csa segons el sistema de classificació KöppenGeiger.
Dades meteorològiques de la comarca del Segrià segons la web de l’estadística
de Catalunya (IDESCAT):
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Temperatura:
Comarca

Estacions

Segrià

Raimat

Altitud
(m)

Mitjana
anual

286

14,7

Mitjana
de
màximes

Mitjana
de
mínimes

Màxima
absoluta

Mínima
absoluta

21,0

9,0

34,6

-6,4

Precipitació, humitat relativa i vent:
Estacions

Segrià

Raimat

Altitud
(m)
286

Precipitació
anual (mm)
445,2

Humitat
relativa (%)
71,1

Velocitat
mitjana (1)
2,9

Direcció
dominant
W

Font: http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/butlleti-mensual/

L’estació meteorològica més pròxima del qual es disposen dades per avaluar les
variables que caracteritzen el clima es troba relativament a prop, a uns 15Km de la zona
d’actuació. Es pot considerar que la zona d’estudi on es projectaran les noves naus
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Comarca
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ramaderes presenta els valors enregistrats per l’estació, ja que l’espai on s’ubicarà les
instal·lacions descrites al pla especial presenta característiques similars en quan a les
condicions de relleu, altitud, cursos d’aigua i masses d’aigua, tipus de superfície i
coberta vegetal.
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Segons la base de cartografia i toponímia de la Generalitat de Catalunya podem
consultar dins les bases disponibles l’Atles climàtic i més concretament el tipus de clima.
El clima on s’ubicarà la planta de tractament del pla especial considerant el mapa del
clima segons l’índex d’humitat Thornthwaite és un clima semiàrid.
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Font: http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/butlleti-mensual/

DAE per a PEU per la instal·lació d’una planta de tractament de residus orgànics per la seva transformació a compost polígon
8, parcel·la 211 al terme municipal de Térmens(Lleida)

26

Font: Tipus de clima segons l'Índex d'humitat de Thornthwaite (Base cartogràfica en format miramon)

2.1.4. Atmosfera
Índex català de qualitat de l’Aire

S’han extret de la web de la Generalitat de Catalunya – Geoinformació – Dades
de qualitat de l’aire per valorar-ne la qualitat de l’aire on s’ubicarà les actuacions del pla
especial.
La valoració s’ha realitzat a través dels valors obtinguts per l’estació de Lleida que
consta a la web anteriorment esmenada. La planta de tractament descrita al pla especial
s’ubicarà en una zona on la qualitat de l’aire és bona (tal com s’observa al següent
mapa), les actuacions definides al pla especial no suposaran una disminució de la
qualitat de l’aire de la zona, ni es preveu cap mena d’efecte negatiu derivat del seu
funcionament una vegada executades les obres.
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El Departament de Territori i Sostenibilitat disposa d’un aplicatiu de dades de
qualitat de l'aire que permet calcular el valor de l'ICQA per a totes les estacions d'una
única zona de qualitat de l'aire de Catalunya o per a les 15 zones definides, en un
període setmanal, trimestral, mensual o anual.
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Dades de l’estació de Lleida:
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Font: www.qualitatdelaire.cat

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha delimitat en
vàries zones per poder descriure la qualitat de l’aire. La zona on s’ubicarà la planta de
tractament definida al pla especial estarà a la zona 14 (Terres de Ponent).
Consideracions d’aquesta zona:
Les àrees representen gran part del seu territori. És una plana interior amb poca
influència del mar. Donada la seva gran extensió, els municipis amb àrees urbanes
representen un petit percentatge de la zona (9%). Tot i això, hi ha nuclis urbans de
grandària mitjana amb una important població.

És una plana interior que es veu poc afectada per la brisa. A l’hivern s’hi formen
inversions tèrmiques per refredament nocturn. Emissions: Nivells mitjans d’emissions
difuses provinents de les d’activitats domèstiques i del trànsit urbà. Respecte a la IMD
de les vies interurbanes hi ha trams amb trànsit escàs, moderat i intens. Hi ha focus
industrials aïllats amb un clar predomini de les activitats de tipus B, especialment
agroindustrials. La majoria dels municipis de la zona, al voltant d’un 80%, no presenten
àrees industrials.
Nivells d’immissió:
Les estacions actuals estan orientades al trànsit urbà i a l’ozó de fons. No es disposa
de valors de fons respecte a la resta de contaminants.
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Condicions de dispersió:
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Font: Mapa de caracterització de les emissions de la zona

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 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.
En relació amb els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10
micres, en aquesta zona, la xarxa ha disposat, durant l’any 2011, de 2 punts de
mesurament d’aquest i en cap d’ells s’ha superat el valor límit anual. L’estació de Lleida,
que representa àrees urbanes i de trànsit d’aquesta zona, ha sobrepassat el nombre de
superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la
legislació.
Aquest punt de mesurament està influït directament pel trànsit i altres fonts
locals. En aquesta valoració no s’ha realitzat la deducció de la contribució d’episodis
naturals. En general, en aquesta zona, s’observa que els nivells s’incrementen
lleugerament respecte de l’any anterior. També es detecta un lleuger increment en el
nombre d’episodis diaris.
Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric no s’ha detectat cap superació del llindar
d’informació horari a la població, ni del llindar d’alerta.
Quant 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
són inferiors als valors límit.
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Les actuacions del pla especial corresponen a una zona del grup B.
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Pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres,
s’observa que, en general, els nivells del 2011 es mantenen respecte dels del 2010, amb
una lleugera tendència ascendent.
Durant l’any 2011 no s’ha superat el valor límit anual però sí s’ha sobrepassat el nombre
de superacions permeses del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) en 9 punts
de mesurament. Aquests punts pertanyent a les zones de qualitat de l’aire 1 (Àrea de
Barcelona), 2 (Vallès – Baix Llobregat), 6 (Plana de Vic) i la zona 14 (Terres de Ponent).
2.1.5. Geologia i sòls
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Geologia
La zona d’estudi es situa geològicament a la comarca del SEGRIÀ, concretament al
municipi de/d’ TERMENS.
Segons el mapa de L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Visor de cartografia
geològica) la zona d’estudi del pla especial es troba en una zona:
Cenozoic
Paleogen
Oligocè Superior
Lutites amb intercalacions
mecroconglomerats. Catià.

Unitats

POmgc3

Imatge extreta de l’ICGC. Geoíndex - Visor de Cartografia geològica

Edafologia i Sòls

de

gresos

i
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Era
Període geològic
Època geològica
Descripció
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Davant la dificultat que suposa la mesura de les propietats físiques del sòl, que
solen requerir metodologies de camp laborioses i cares, es tractarà de resumir les
característiques bàsiques del sòl ocupat per l’edifici necessari per implementar el pla
especial.
Es tractarà doncs de classificar : la composició granulomètrica i textura, el color,
estructura i qualitats del sòl (consistència, sellat i encrostament).
1. Composició granulomètrica i textura:
Terra natural que compren matèria orgànica, elements grossos i fins
(diàmetres superiors i inferiors a 2mm respectivament). Com a elements
grossos no s’hi troba cantells ni blocs.
La textura estimada a camp, mitjançant la classe de textures USDA, s’estima
que correspon a estructures franques/franco-arenoses.
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Motejat: disposa de taques de color fosc contrastades amb el color
generalitzat, amb una densitat estimada del 20%.
3. Estructura:
Estudiada la macroestructura dels agregats que es poden identificar a camp,
a ull nu, es conclou que:
 La pedialitat és dèbil i aquest només genera un horitzó superficial
compacte (sòls de cultiu). L’estructura dels mateixos agregats és
considera granular simple, tractant-se de petits blocs individuals
dispersos.
La forma dels agregats es granular composta, al tractar-se de sòls amb activitat biològica
alta i amb matèria orgànica.

2.1.6. Hidrogeologia
Les aigües de captació subterrànies i aigües superficials de curs normal i aigües
pel consum humà es troben allunyades de la zona d’estudi. La Sèquia Vella de
Barretpicat es troba a uns 500m, a uns 2.900m el Riu Corb i el Canal de Balaguer a
2.760m de la zona prevista pel pla especial.

Segons el Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya i d’altres mapes que es
mostren a continuació podem establir la següent classificació per la zona on objecte del
pla especial:
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2. Color:
Per evitar imprecisions al descriure el color del sòl s’utilitza el codi Munsell:
5Y 7/3
Matriu: 5Y (groc)
Brillantor: 7
Croma: 3
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Font: Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya. Escala 1:250.000. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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Font: Mapa Conques hidrogràfiques. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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Font: Mapa Tipus d’Aqüífers segons el medi litològic. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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La zona d’afectació del pla especial es situa dins la conca hidrogràfica de
l’Ebre.
Amb la consulta de la cartografia de referència de la Generalitat de Catalunya
del mapa de Patrimoni geològic. Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya és
pot comprovar que la zona d’estudi no afectarà cap zona de Patrimoni geològic i
Inventari d'Espais d'Interès Geològic.
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Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya

2.2 Descripció d’aspectes i elements ambientals rellevants. Medi biòtic
El caràcter molt 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, ples planes de l’Ebre mitjà, a on pertany en
l’aspecte fisiogràfic la part sud de la Noguera, tingui una vegetació molt particular rica
en espècies nord africanes. Com a la resta de les planes de l’Ebre, el substrat geològic
conté carbonat càlcic. En formar-se els sòls, sota el clima sec predominant, no sols no
desapareixen els carbonats, sinó que sovint també es mantenen els sulfats (guixos) i,
especialment a les fondalades on van a parar les aigües pluvials, s’acumulen els clorurs,
fet que dona lloc als problemes de salinitat ben coneguts pels pagesos.
El clima mediterrani de tendència continental de la plana de Lleida provoca, a
partir de les acaballes de la primavera i sobretot a l’estiu, una notable evaporació que
es tradueix en la formació de crostes salines sobre la superfície del sòl, que en punts
concrets no intervinguts, determina extremament les espècies de flora que apareixen.
En la zona de la comarca que s’analitza, planera i oberta als vents continentals,
avui dia la vegetació llenyosa natural ha desaparegut gairebé completament, si no és
als reductes més pendents i a les vores de les aigües, ja que l’home, ha transformat tot
el territori en conreu, bàsicament de regadiu.
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2.2.1. Context biogeogràfic
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Actualment les condicions de secada estival, però sense arribar a les condicions
extremes de la part baixa del Segre i el Cinca, l’àrea d’estudi correspondria al domini
climàtic del carrascar o alzinar continental, bosc dens i ombrívol, però pobre, amb
poques espècies arbustives i herbàcies, que hauria ocupat les bones terres profundes
prèviament a la intervenció de l’home. En tot cas, probablement en general, als indrets
més assolellats i amb sòls més pobres, estarien en zona de transició entre aquell i la
zona de màquina de màquia i arçot, savina comuna i càdec més resistents a la secada.
Com és natural, la separació no devia correspondre a una línia neta, aprofitant les
particularitats del relleu i els microclimes, hi devia haver penetracions tant de l’alzinar en
terres de bosquina, com d’aquesta en els indrets més assolellats del carrascar.
Alhora, en indrets específics, com les ribes dels cursos d’aigua, com en aquest
cas són el Segre i el Corb, s’hi desenvoluparien espècies de vegetació de ribera,
helofítica i halòfila.
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2.2.2. vegetació de la zona d’emplaçament i entorn

Vegetació i conreus d’herbaci presents a l’entorn de l’àmbit del PEU.
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Les successives transformacions i els canvis d’ús del sòl practicats per l’home al
llarg dels segles, que inclou la transformació en conreus , primer de secà i després en
conreus de reg, han configurat un paisatge vegetal molt diferent del potencial predomini
de terrenys de conreu (fruiters, farratges i cereals de reg) i amb marges subespontanis
de vegetació ruderal i arvense. De fet la vegetació natural actual és pràcticament
inexistent al domini del pla, tret d’estretes franges. Altrament, a la vora del Segre i el
Corb, s’hi pot localitzar vegetació típica de zones de ribera.
Així actualment la vegetació natural queda relegada en algun secà subsistent, i
sobretot als marges dels conreus, a les parcel·les no conreades i a les ribes dels
ambients aigualosos.
Pel que fa zona de l’emplaçament es troba localitzada en una superfície de
cultius (herbacis), actualment la finca presenta un talús natural que transcorre pel centre
de la finca i la delimita en dues zones diferenciades.
La major part de la seva superfície es troba lliure de vegetació, excepte les zones
perimetrals en les quals hi creix males herbes típiques de la zona.
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2.2.3. Figures de protecció: Xarxa Natura 2000 i Pla territorial parcial de Ponent
La parcel·la objecte d’estudi i el seu entorn no resten inclosos a la proposta de
la xarxa Natura 2000 ni els espais PEIN, n’hi s’ubica en un espai de valor natural i
de connexió definit pel PTP de Ponent, en cap zona humida ni en cap forest d’utilitat
pública.
Segons el PTP de Ponent, descrit a l’apartat 2.2.1 assigna la categoria de sòl de
protecció preventiva, el qual es apte per a la instal·lació d’aquest tipus d’activitats.
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Espais PEIN i xarxa Natura 2000 de les Terres de Ponent
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El sòl de protecció especial més proper es troben en direcció nord-oest de
l’àmbit, a una distància aproximada d’uns 5 Km.
2.2.4. Zones humides
Segons el mapa de zones humides de les bases cartogràfiques de l’hipermapa,
les actuacions del pla especial estaran ubicades en una zona que no afecta cap zona
humida.
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Pla territorial parcial de Ponent. (Terres de Lleida)
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Font: Base cartogràfica. https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. Zones humides.

2.2.5. Hàbitats d’interès comunitari
Les actuacions del pla especial es troben en una zona on els hàbitats són els
següents:

Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12) (base completa de Cataluña)
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Hàbitat 82b: Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt
plujoses.
Hàbitat 83b: Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres
(Pyrus malus), de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i
d'altres rosàcies.
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A continuació es mostra el mapa de la Cartografia dels hàbitats d'interès
comunitari a Catalunya on es pot veure que NO hi ha presència d’hàbitats d’interès
comunitari.
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Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari a Catalunya. https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html

La parcel·la on es realitzaran les actuacions definides al pla especial no suposa
la distribució de cap Hàbitat d’Interès Comunitari.

Les actuacions descrites al pla especial NO estan incloses en cap àrea d’interès
faunístic i florístic.
A uns 200m en direcció Sud-Oest i uns 400m en direcció Nord de les actuacions
es localitzen unes àrees d’interès faunístic i florístic.
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2.2.6. Fauna
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Font: http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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Tot i això, s’ha definit una àrea d’estudi per inventariar la fauna de l’entorn. S’ha
fixat tenint en compte la capacitat de moviment dels animals i a l’hora, els elements de
que es disposa, pròxima a l’actuació del PE en qüestió, ja que les zones pròximes
d’interès faunístic contribueixen a cobrir els requisits biològics de bona part del catàleg
mostrejat.
La zona d’estudi es troba emplaçat en una zona de regadiu amb una coberta de
monocultius intensius poc interessants des de la perspectiva naturalista degut a l’ús de
pesticides, poca varietat d’espècies i estructura de la vegetació, estacionalitat
exagerada, etc; tot son factors que contribueixen a minvar la varietat d’espècies que hi
habiten.
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2.2.7. Paisatge
El Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida, elaborar per l’Observatori del
Paisatge lliurat a l’antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31
d’octubre de 2006 i aprovat difinitivament el 5 d’agost de 2008 (edicte de 10 de setembre,
sobre una Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d’aprovació
definitiva del Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida), d’acord al mandat establert
pel Decret 343/2006, de desenvolupament de la Llei del paisatge. El Catàleg conté
determinacions que hauran de ser incorporades pel planejament, 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 la edificació en relació als objectius
de qualitat paisatgística (OQP) i els criteris i mesures identificats per a cada unitat
paisatgística de les 22 existents per a la demarcació.
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Al terme municipal de Térmens s’hi localitzen espècies típiques de la plana
d’Urgell, associades a l’activitat agrícola. Respecte els mamífers els més comuns de la
zona són els pocs senglars (Sus scrofa), la llebre (Lepus europeaus), el ratolí de camp
(Apodemus sylvaticus) i la guineu (Vulpes vulpes). Pel que fa els rèptils el llangardaix
ibèric (Podarcis hispanicus). Així com també algunes espècies d’aus, que per les seves
característiques, les aus són el grup amb més mobilitat i àrees de distribució més grans.
D’altra banda, la diversa fenologia determina que moltes espècies es puguin trobar de
forma sedentària, estival , hivernal o de pas.
Tenenit en compte les característiques de l’emplaçament i un àmbit territorial en sentit
ampli, les esècies d’aus més representatives, són el pardal comú (Passer domesticus),
la oreneta cuablanca (Delichon urbicum), tudons (Columba palumbus), merla (turdus
merula), garsa comuna (Pica p. Melanotos) entre molts d’altres.
Les espècies més frequenats són aquelles associades a la presència humana i
generalistes, com el dragó comú (Tarentola mauritanica), petits rosegadors domèstics
com el ratolídoméstic (Mus musculus) o la rata comuna (Rattus norvegicus).
Cap d’aquestes espècies citades es troba amenaçada i totes elles tenen algun tipus de
protecció, frigil·lids, rapinyaires, còrvida i mamífers) excepte les cinegètiques que estan
regulades per l’Ordre corresponent.
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L’emplaçament del PEU per tany a la unitat núm.21 Plana d’Urgell.

42

La unitat comprèn un territori planer, amb relleus molt suaus i horitzons rectilinis,
dilatats fins on es perd de vista. Sovint a l’hivern aquesta plana resta embolcallada per
una boira baixa i persistent, mentre que a l’estiu es veu enterbolida per la calitja pròpia
dels països subàrids.
Antigament tenia la grisor de l’anomenada estepa, on l’única nota destacable era
la cinta de verdor exuberant que a manera d’oasi envoltava els rius que la travessen.
Modernament, però, les planes han estat conquerides pels regadius a gran escala i han
transformat aquestes terres cerealistes en hortes i vergers, espais oberts i ordenats de
fruiters i cultius herbacis extensius, on predominen les línies rectes. Les diferents
textures dels cultius llenyosos i herbacis es combinen amb la densa xarxa de regadiu
procedent del canal d’Urgell.
Són nombroses les poblacions que es troben en aquest territori, però les més
destacades són les situades a la proximitat de les principals vies de comunicació, com
ara Mollerussa, Golmés i Belllloc, les quals concentren la indústria i els serveis. La resta
de localitats estan lligades a les activitats agrícoles i les explotacions ramaderes dels
assentaments la majoria conserva restes d’un passat que persisteix a través de
nombrosos valors, tant històrics com religiosos i simbòlics.
La intensa activitat econòmica configura un paisatge dinàmic i canviant.
La unitat està travessada per un important eix de mobilitat format per l’autovia A2, el ferrocarril i la C-53, que esdevé un recorregut principal per a l’apreciació del
paisatge.
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Catàleg del paisatge de les Terres de Lleida. Unitat 21 Plana d’Urgell
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Alhora de concretar objectius per a la zona d’estudi i voltants, el Catàleg esmenta
entre d’altres:
OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA
OQP21.1 Uns reductes de vegetació estèpica ben conservats i gestionats.
Els cultius de regadiu s’estenen fins a l’horitzó en aquesta plana sense relleus,
substituint la vegetació estèpica pròpia de la unitat. Només alguns tossals trenquen la
horitzontalitat i són l’únic reducte de la vegetació espontània com el de Torregrossa,
Miralcamp, Puiggròs, de Pedrós i la Moradilla. Mantenir uns tossals ben conservats i
gestionats és important per preservar els espais lliures d’aquesta unitat.
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OQP21.2 Unes zones humides representades per l’estany d’Ivars i Vila-sana, els
coladors de Boldú i el Prat de Montsuar que mantinguin la singularitat i
biodiversitat de flora i fauna.
La horitzontalitat de la plana ha donat lloc a l’endorreisme amb la formació de diferents
espais humits i estanys de notable interès biogeogràfic com l’estany d’Ivars i Vila-sana,
els coladors de Boldú i el Prat de Montsuar. En els entorns d’aquests espais hi ha una
vegetació molt singular que cal preservar i gestionar. Aquestes zones humides resulten
interessants per al turisme ornitològic i com a recurs docent.

OQP21.7 Unes vies de comunicació permeables que permetin la connectivitat
ecològica entre el nord i el sud de la unitat.
Les grans vies de comunicació de la unitat, és a dir, l’A-2, l’AP-2 i el TAV i en menor
grau, la N-240 creuen la unitat d’oest a est de manera que fragmenten la unitat de nord
a sud dificultant la connectivitat ecològica entre els diversos espais naturals de la unitat.
Cal introduir elements que garanteixen la recuperació d’un cert grau de permeabilitat per
tal de garantir el pas de la fauna i minimitzar les barreres paisatgístiques.
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 d’Urgell 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 s’hagi experimentat una proliferació d’àrees
industrials i terciàries, urbanitzacions, edificacions agrícoles, etc. sense definició ni
ordenació prèvia al voltant dels nuclis compactes. Això ha empobrit el paisatge i fa
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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 d’Urgell.
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.
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necessària la implantació d’instruments d’ordenació dels accessos, perifèries i rodalies
dels nuclis per aconseguir que s’hi integrin i no afectin al perfil paisatgístic de les
poblacions.
Altrament, alhora de concretar mesures i criteris, destaquen en el catàleg les
àrees amb valors especials a protegir, com son les àrees més representatives de la
Plana d’Urgell: els entorns d les sèquies de Safareig, del reguer de Vallfogona de
Balaguer entre d’altres, els tossals dispersos pel territori, les banquetes arbrades dels
canals d’Urgell, els entorns de l’estany d’Ivars i Vila-sana, els coladors de Boldú i el Prat
de Montsuar, les cabanes, tanques i coberts de tàpia, els salts d’aigua de la Sèquia del
Canal d’Urgell. Al mateix temps també es fa incidència amb la promoció i gestió dels
elements significatius del patrimoni històric i els seus entorns, com els poblats ibèrics
del Molí de l’Espígol, els Vilars. Finalment, es determinen les àrees susceptibles
d’accions d’ordenació, com la delimitació i concervació dels camins rurals i la
restauració de les banquetes arbrades que segueixen el traçat dels canals d’Urgell.
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2.3 Descripció d’aspectes i elements ambientals rellevants. Medi humà
2.3.1. Població

http:/www.foro-ciudad.com

Tal i com s’observa en la gràfica, Térmens a partir de l’any 2003 semblava que
la tendència es començava a invertir, ja que es va donar un lleuger augment de la
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Segons les dades publicades per INE (Instituto Nacional de Estadística)a l’1 de
gener de 2021 el nombre d’habitants al municipi de Térmens és de 1.330.
Al següent gràfic es pot veure quants habitants té Térmens al llarg dels anys.
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població, però aquest es va veure interromput en els darrers anys (2015) quan es va
tornar a produir un descens de la població.
Aquest fet es deu en part a la migració del camp a la ciutat en els darrers anys per part
de la població jove, o als pobles veïns més propers a Lleida.

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

2.3.3. Xarxes i subministraments
-

Abastament
El subministrament d’aigua està resolt amb l’abastament d’aigua de reg, que ja

disposa la finca actualment.
-

Sanejament

Es generarà dos punts de producció d’aigües residuals, per una banda aigües
residuals d’origen domèstic, (wc’s, lavabos i dutxes) i per altra banda, aigües residuals
provinents de la neteja del rentat de camions i de les zones de treball.
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2.3.2. Economia i usos del sòl
L’activitat tradicional a l’entorn de l’àmbit estudiat és la relacionada amb el sector
primari. Els voltants immediats estan dominats per l’agricultura d’herbacis,
majoritàriament de regadiu.
En sòl no urbanitzable, l’ús agrícola predominant i les seves estructures
associades (magatzems, coberts,...) s’alterna amb altres usos com ara el ramader.
Actualment a l’àmbit del pla si cultiva herbaci, cereal de regadiu.
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Tan les aigües domestiques com les provinents de la neteja, seran conduïdes
mitjançant diferents pendents i canonades cap a les canals que les conduiran a la bassa
d’emmagatzematge de lixiviats.
Les aigües de coberta, es recolliran mitjançant canaleres i es conduiran fora de
l’activitat sobre la llera pública.
Pel que fa les aigües brutes procedents de les aigües de pluja que han estat en
contacte amb superfícies brutes seran conduïdes mitjançant diferents pendents al
paviment cap als embornals que dipositaran les aigües sobre el col·lector general que
les conduirà cap a la bassa d’emmagatzematge de lixiviats.
Per tal que no es vegin afectats els cursos fluvials, els sistemes
d’emmagatzematge de residus seran estancs i impermeables, de manera que sigui
impossible l’entrada i sortida de lixiviats que provinguin d’altres fonts que no siguin les
pròpies del maneig.
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Mapa de l’Institut cartogràfic de Catalunya – Municipi de/d’Alcarràs (topogràfic)

L’accés a l’àmbit es realitza sortint des de la mateixa carretera C-13 a l’alçada el
Km.25 poc abans d’arribar a Vallfogona de Balaguer, el recorregut es realitza pel camí
de Vallfogona de Balaguer a Bellvís essent el suficient ample i trobant-se ben
acondicionat per a poder absorbir la mobilitat generada i atreta per la nova planta.
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2.3.4. Xarxa viària i accessibilitat
La via principal de comunicació és l’Eix del Segre, l’eix que comunica Lleida amb
Puigcerdà i Perpinyà, i que enllaça Balaguer, Artesa de Segre i Ponts. Codificada amb
les numeracions (C-13, C-26, C-14, N-260). S’ha començat a desdoblar un petit tram al
municipi de Térmens.
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La única dificultat per als vehicles de gran tonatge la trobem quant arribem amb el
gir d’accés amb el vial d’entrada a la finca, ja que disposa d’un radi reduït que dificulta
les maniobres de gir i per tant que caldria acondicionar,
2.3.5. Qualitat acústica i lumínica
Qualitat acústica
A Catalunya és vigent la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, (Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els
seus annexos), no obstant cal incorporar en aquesta llei els aspectes aprovats en el
Real decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Real Decret 1367/2007, de
19 d’octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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En aquest sentit el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
ha establert una sèrie de mesures per a la coordinació de la llei catalana amb la llei
estatal.

Zones de capacitat acústica i usos del sòl
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d’interès natural i altres
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport
existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres
equipaments públics.

Es defineixen uns objectius de qualitat acústica en funció de la capacitat acústica
del territori i dels establerts al mapa de capacitat per als tres períodes següents:
a. Període de dia, de 07h a 21h
b. Període de vespre, de 21h a 23h
c. Període de nit, de 23h a 07h
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Així, per tal d’incorporar la zonificació per usos establerta pel Real Decret
1038/2012 als mapes de capacitat acústica, s’inclou per a cada zona la sensibilitat, una
subclassificació en funció dels usos i sensibilitat acústica.
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Zonificació acústica del territori
Zona de sensibilitat acústica alta (A)
Zona de sensibilitat acústica moderada (B)
Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

Valor límit d’immissió en dB (A)
Ld
(7h- Le(21hLn (23h21h)
23h)
7h)
60
60
50
65
65
55
70
70
60

Ld, Le, Ln: índex d’emissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament.
Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb
la taula següent:

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d’interès natural i altres
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA
(B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl
d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes
generals d’infraestructures de transport o altres
equipaments públics.

Valors límit d’immissió en dB (A)
Ld
(7h- Le(21hLn (23h21h)
23h)
7h)
55
57
60

55
57
60

45
47
50

65

65

55

65
65

65
65

55
55

68
70
-

68
70
-

58
60
-

Ld, Le, Ln: índex d’emissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament.
Els objectius de qualitat aplicables a l’espai interior de les edificacions destinades
a habitatges o usos residencials, hospitals, educatius o culturals, d’acord amb la taula
següent:
Ús de l’edifici

Dependències

Habitatge o ús residencial

Habitacions d’estar

Hospitalari
Educatiu o cultural

Dormitoris
Zones de estada
Dormitoris
Aules
Sales de lectura

Valors límits d’immissió
Ld
(7h- Le(21hLn (23h21h)
23h)
7h)
45
45
35
40
45
40
40
35

40
45
40
40
35

30
35
30
40
35
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
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Pel que fa a la contaminació acústica, es pot considerar que les fonts de soroll
principals són el trànsit de vehicles i les activitats industrials, recreatives i els veïns.
Els nivells d’immissió habituals de la zona objecte d’estudi són mínims, propis
d’una zona rural-agrícola.
La parcel·la on es planteja la planta de compostatge caldria considerar-la de
sensibilitat acústica baixa dins de la classificació (C2) de predomini de sòl d’ús industrial,
tot i que pròpiament no estigui inclòs en cap polígon industrial delimitat, la qual comprèn
els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll.
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Les mínimes pertorbacions que es podrien originar serien fruit del pas dels
camions pel transport dels residus però aquesta, es troba el suficient allunyada dels
nuclis urbans i zones residencials més properes, assegurant d’aquesta manera els
objectius de qualitat acústics aplicables als interiors dels habitatges, escoles i hospitals.
Qualitat lumínica
Per a aquest vector, cal considerar el Decret 190/2015, de 25 d’agost , de
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn, que divideix el territori en 4 zones.

Mapa de la protecció contra la contaminació lumínica. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Segons el mapa que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de desembre de 2007, que estableix les
zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, les
actuacions del pla especial està en una zona E2 (Protecció Alta).
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La zona de protecció on es troba l’activitat es considera E2 donat que es tracta
de sòl NO urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de protecció
especial o d’una àrea de la Xarxa Natura 2.000.
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El tipus de làmpades que s’instal·laran seran tipus II; làmpades que tinguin
menys del 5% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona
comprès entre 280 i 780 nm. Al tenir prevista la instal·lació de làmpades LED es tindrà
menys del 15% per sota de 500 nm. Al tractar-se nova instal·lació s’entén que serà
justificable documentalment, tot i que, de no ser així la temperatura de color haurà de
ser igual o inferior a 3.000 K.
En qualsevol cas sempre es podrà utilitzar làmpades permeses per a
zonificacions amb protecció més elevades, mai a la inversa. La classe d’eficiència
energètica serà A, A+ o A++.
Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat seran
de com a màxim el 5% en horari de vespre i de l’1% en horari de nit.
Els nivells màxims d’il·luminació intrusa no superaran el 5% en horari de vespre
i el 2% en horari de nit i els nivells màxims d’intensitat lluminosa seran de 7.500 cd.
En aquesta activitat la il·luminació exterior és necessària en comptades
ocasions; en alguns moments de càrrega i descàrrega de material. Aquestes actuacions
poden suposar 15 dies l’any i sempre en hores anteriors a les 22:00 h i posteriors a les
06:00 h.
Mensualment es comprovarà l’enfocament dels pàmpols i es netejaran els grups
òptics i es verificarà que els instruments instal·lats es troben en bon estat d’ús. En cas
d’instal·lar–se programadors per l’accionament dels punts de llum caldrà regular–los i/o
corregir–los en funció de la normativa vigent i de les necessitats en cada moment.
Es considera horari nocturn el període comprés entre les 22:00 h i la sortida del
sol (6:00 a 7:00). Les accions a realitzar a la planta de tractament no coincideixen amb
aquest període salvant casos excepcionals.
2.3.6. Patrimoni cultural
No existeixen en les proximitats de l’àmbit de les actuacions del PE elements
que pertanyin al patrimoni cultural i/o arqueològic i que es puguin veure afectats per
l’execució de les actuacions.
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La instal·lació compta amb escassa il·luminació artificial, ja que les operacions
es desenvoluparan en horari diürn de 8:00 a 15:00, i no es te previst dotar la planta de
més il·luminació.
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Cal tenir en compte que si durant l’execució de l’obra es troben restes o objectes
amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l’obra, han de paralitzar
immediatament els treballs, han de prendre les mesures adequades per a la protecció
de les restes i n’han de comunicar el descobriment, en el termini de 48 hores al
Departament (art.52.1 de la Llei 9/1193 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
català).
Respecte el patrimoni arquitectònic i arqueològic declarats o incoats com a bens
culturals d’interès nacional (BCIN) a les immediacions no n’existeix cap.
2.4 Descripció d’aspectes i elements ambientals rellevants. Riscos
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2.4.1. Introducció

Risc
Inundacions
Sísmic
Nevades
Incendis forestals
Transport
mercaderies
perilloses
Risc químic
Industrial

Risc nuclear

Pla
Pla Bàsic d’Emergència Municipal
INUNCAT
SISMICAT
NEUCAT
INFOCAT

Titular
Municipi
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Generalitat

TRANSCAT

Generalitat

Afectació
Afectació
Obligatori
Obligatori
Obligatori
No
obligatori
Obligatori

PLASEQCAT
Per a instal·lacions industrials afectes
a
l’art.
9RD
1254/99,
Plans
d’Emergència Exterior
PENTA

Generalitat
Generalitat

Obligatori
Obligatori

Estat

Obligatori

Obligacions / recomanacions de planificació municipal per a Térmens

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya especifica en el
seu art. 17.2 que han d’elaborar i aprovar el Pla Bàsic d’emergència 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, si n’hi ha, han de ser
homologats per la Comissió de protecció Civil de Catalunya la qual de garantir la
coordinació i correcta aplicació del Pla de Protecció Civil de Catalunya en llur territori.
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Uns dels objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc. Així,
en l’article 10.3 RLUC, s’estableix que l’anàlisi ambiental preceptiu en la documentació
i tramitació d’un 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.
El municipi de Térmens no disposa de parc de bombers, per bé se’n troben a
Mollerussa i a Lleida, situats a 12 i 20Km respectivament. Aquests, actuen en el camp
de l’extinció d’incendis i en la prevenció i acarament d’altres riscos sobre l’àmbit del
terme i rodalies.
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Així doncs, el municipi de Térmens NO disposa de Pla Bàsic d’emergència
Municipal (PBEM) ja que la població del municipi no es superior a 20.000 habitants, no
es considera un municipi turístic, com tampoc, de risc per la seva situació geogràfica o
activitat industrial.
2.4.2. Risc d’inundació
Térmens no presenta risc d’inundabilitat des del punt de vista hidrològic atès a la
inexistència de cursos fluvials d’entitat, ni rius ni barrancs.
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Base cartogràfica. https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. Zones humides.
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Segons el mapa de les zones humides de les bases cartogràfiques de l’hipermapa,
les actuacions del PEU es troben ubicades en una zona que no afecta cap zona humida.
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https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html#41.77763,0.78871,6z

2.4.3. Risc d’incendi forestal
Segons l’anàlisi de risc que es va realitzar al Pla d’Emergències per a incendis
forestals de Catalunya (INFOCAT) Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, Térmens no
es troba obligat a la redacció d’un Pla d’actuació municipal prioritària en cas d’incendi.

El risc bàsic d’incendis en aquest àmbit d’afectació, des del punt de vista forestal
és baix, bàsicament per l’absència de masses forestals i la presencia dominant de
conreus. En el cas de les zones amb conreus de regadiu encara és més baix. Altrament
els conreus de secà en general presenten un risc baix, però en algun període de l’any
la presència de rostolls pot facilitar, si no s’han portat a terme tasques de maneig de la
terra, un risc de petits incendis lligats a maquinària agrícola i altres activitats.
No obstant, l’informe emès per la DG de Prevenció, Extinció d’incendis i
Salvaments, en data 7 de juliol de 2010, especifica una sèrie de mesures de prevenció
d’incendis per tal de complir amb els requeriments normatius establerts.
Aquestes mesures són:
-

Disponibilitat d’hidrants per a incendi.
Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers
Franja de protecció respecte de la de forest.
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En el terme, el DTES no ha indicat cap perímetre de protecció prioritària en cas
d’incendi.
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Aquestes mesures s’han tingut en compte alhora d’elaborar el Pla Especial.
2.4.4. Risc geològic
Per avaluar els potencials riscos geològics a la zona d’estudi s’ha partit de les
informacions editades pel Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS)
en el projecte RISKCAT (2008), dins el marc del qual editat els informes: El risc
d’esfondraments i subsidències a Catalunya (Ramon Copons, 2008) i el risc
d’esllavissades a Catalunya (Ramon Copons, 2008), de la metodologia emprada
normalment per l’Institut Geològic de Catalunya i en base de treball de camp d’anàlisi i
prospecció del terreny.
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Mapa de susceptibilitat per generar esfondraments i subsidències del terreny.

El sector se situa sobre terrenys caracteritzar pel domini de Lutites amb
interaccions de gresos i microconglomerats.
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Així, segons els mapes de susceptibilitat d’esfondraments i subsidència, a
Térmens existeixen indicis de despreniments i esllavissades, en general, que poden
assolir una freqüència mitja però de magnitud baixa, que poden donar lloc a situacions
de risc, en escarpaments i àrees amb pendent superior a 205, en la vessant oriental de
la població. Però es tracta d’un risc baix.
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Mapa de susceptibilitat del terreny per generar esllavissades

L’àmbit d’estudi se situa en una zona dominada per lutites amb interaccions de
gresos i microconglomerats. Es tracta d’un àmbit on la gran majoria de pendents es
troben entre 6º-10º. Es per això, que la susceptibilitat a moviments de terreny es pot
considerar de baixa a moderada.
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Pel que fa les esllavissades , Térmens se situa dins les àrees amb risc detectat
baix, on s’hi ha inclòs totes aquelles àrees amb un desnivell suau i mínim desnivell
orogràfic. Així, es pot considerar que la zona d’estudi se situa en un àrea on les
esllavissades són poc provables i de poca rellevància.
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2.4.5. Altres
Risc de nevades
L’anàlisi de risc del NEUCAT (Acord Gov 126/2014, de 23 de setembre,
actualització 4 de desembre de 2015) considera com a factors més importants la
vulnerabilitat de la mobilitat, el nombre d’habitants, la població flotant i l’alçada del
municipi. Així, segons normativa estan obligats a elaborar el PAM per nevades, els
municipis de més de 20.000 habitants o que es troben a una alçada superior als 400m.
Es recomana especialment a aquells que, tenen un nombre important de població flotant
hivernal, tenen nuclis aïllats o algun risc especial per nevades. Per tant Térmens, com
la zona d’estudi tenen la obligació de realitzar el PAM.
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Risc industrial
Pel que fa a risc industrial les empreses afectades per la normativa del RD
1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents
greus en què intervenen substàncies perilloses (BOE 172, de 20 de juliol de 1999), han
de facilitar a l’autoritat competent, en aquest cas la Direcció General d’Emergències i
Seguretat Ciutadana (DGESC), la informació necessària per a la redacció del Pla
d’Emergència Exterior (PEE) on preveu les accions a emprendre en cas d’un accident
amb repercussions sobre el medi.
Actualment, segons el PLASEQCAT (Pla d’Emergència Exterior del Sector
Químic de Catalunya) (ACORD GOV729/2015, de 3 de març. Actualització del 14
setembre del 2016 i el registre de la DGESC, Térmens no s’hi ubica cap instal·lació de
risc, així com tampoc en els municipis veïns. Per tant, no hi ha cap instal·lació industrial
que tingui incidència directa sobre el present estudi.

L’anàlisi del flux del TRANSCAT (revisió 2020) es limita a les principals
carreteres i vies de ferrocarril, que comuniquen nuclis industrials i urbans d’una certa
magnitud i per les quals és lògic que circuli un volum considerable d’aquestes
mercaderies.
La carretera C-13 passa per fora del nucli de Térmens, per tant, el municipi no té
la obligació de realitzar el PAM corresponent. Per altra banda, aquesta carretera
transcorre a certa distància de l’emplaçament objecte d’estudi i per tant no hi tenen
incidència. Les carreteres i camins locals que si que transcorren properes a l’àmbit no
s’han considerat en l’anàlisi del TRANSCAT i es pot suposar que el flux és poc important.
Per això, és considera que el risc en aquest indret és mínim.
Risc sísmic
Han d’elaborar obligatòriament un Pla d’Actuació Municipal (PAM) els municipis
que presenten una intensitat sísmica igual o superior a VII en un període associat de
retorn de 500 anys, segons el mapa de perillositat sísmica elaborat per la Generalitat de
Catalunya i aquells on s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de referència en
el parc d’edificis d’habitatges en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en
l’esmentat període de 500 anys. En canvi, només es recomana l’elaboració del PAM als
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Risc de transport de substàncies perilloses
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municipis amb una intensitat sísmica prevista entre VI i VII en un període de retorn de
500 anys segons el mapa de perillositat Sísmica.
En aquest sentit, Térmens presenta una intensitat sísmica de nivell VI i per tant,
té la recomanació de fer el PAM.
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Altres

Adaptació al canvi climàtic
-Temperatura mitjana anual
Les projeccions de la temperatura indiquen que augmentarà a tot el territori,
independentment de l’escenari i model considerats, amb increments propers als 3ºC a
mitjans s.XXI segons l’RCP 8.5. El quadrant nord-occidental del país és on es donaran
els majors augments i la zona litoral, els menors.
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La DGESC no ha identificat expressament cap altra àrea de risc per a la
seguretat i benestar de les persones dins l’àmbit d’estudi ni de Térmens.
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La disminució generada de precipitació estadísticament significativa seria molt
important a l’estiu al conjunt del país, i considerable a la tardor per a la zona litoral i
prelitoral.
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-Precipitació mitjana estacional
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Nombre mitjà anual de dies de glaçada
Els dies de glaçada i de frescor disminueixin considerablement,
independentment de l’escenari i model considerats. Àmplies zones de litoral deixaran de
registrar alguna glaçada gairebé cada hivern.
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Nombre mitjà anual de dies de calor
Els dies de calor augmentaran acusadament, independentment de l’escenari i
model considerats.
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Nombre mitjà anual de dies tòrrids
Els dies tòrrids augmentaran acusadament, independentment de l’escenari i
model considerats.
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Nombre mitjà anual de dies amb PPT >50mm
En algunes zones del país, sobre les Terres de l’Ebre i més lleugerament a les
comarques del nord-est, s’espera que augmenti el nombre de dies amb precipitació
abundant >50mm.
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Longitud màxima de la xarxa seca mitjana anual
S’espera que el màxim nombre de dies consecutius amb una precipitació inferior
a 1mm augmenti a tot el territori fent més intenses les sequeres, especialment a tota la
zona litoral-prelitoral i les Terres de Ponent.

D’acord amb els plànols dels escenaris climàtics previstos, es realitza un anàlisi
de viabilitat de la planta de compostatge en la ubicació pretesa.
La temperatura mitjana anual augmentarà entre 2,5 i 3 ºC, això fa més difícil el
compostatge durant els mesos d’estiu, però en cap cas fa que aquesta sigui inviable.
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La precipitació mitjana anual es veurà minvada en un 5%, això no afecta la
viabilitat de la planta, ja que les necessitats d’aquesta són mínimes i el subministrament
que rep prové de cotes més elevades, que si ens fixem amb els mapes, mostren que
gairebé no patiran modificacions, la variació de les precipitacions durant les diferents
estacions de l’any gairebé no té afectació.
Els dies de calor augmentaran de forma severa, això farà que s’hagi de remullar
més sovint les piles de descomposició per millorar-ne la seva humitat.
Tots aquests factors, i els inclosos en el manual d’adaptació, fan que es consideri
l’activitat com a viable amb les noves condicions climàtiques.
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3. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa proposada
3.1. Introducció
El pla especial preveu l’ordenació de la totalitat del sector d’actuació, d’una
superfície de 51,92 ha en sòl no urbanitzable (SNU), al terme municipal de Térmens.
L’emplaçament permet establir una relació directa amb l’origen dels subproductes i residus ramaders així com oferir serveis a les industries externes i
proporcionarà la possibilitat de traçar adequadament la seva gestió, amés de valoritzarla.
Es proposa emplaçar la nova estació de tractament i valorització en una ubicació
suficientment allunyada dels nuclis urbans i nuclis disseminats però a l’hora pròxima a
la zona de producció de manera que es pugui minimitzar la freqüència de vehicles per
les vies de circulació.
La necessitat d’instal·lar la nova activitat a zones suficientment allunyades de la
població (per evitar molèsties per males olors, soroll, vibracions, etc) i l’obligació de
donar compliment a la normativa sectorials, com el Decret 40/2014, entre altres, (que
estableix distàncies entre explotacions ramaderes i plantes de tractament), resulta
necessari ubicar aquest tipus d’instal·lacions en localitzacions molt concretes on caldrà
realitzar una sèrie d’actuacions pròpies d’ordenació industrial. En aquest sentit i d’acord
amb tot allò resumit en els apartats anteriors, és estrictament necessari redactar un Pla
Especial Urbanístic per caracteritzar el nou us a implantar sobre SNU i definir la seva
distribució.
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La planta de compostatge plantejada, es tracta d’una instal·lació destinada al
reciclatge de residus orgànics mitjançant un tractament biològic dels mateixos, donant
com a resultat un compost o adob orgànic.
Es tractarà uns 27.300 t/any de fems que provindran del bestiar Boví, avícola,
equí, oví, cabrum, canícula i fem de porc sòlid, de les explotacions de la zona.

A priori la planta de tractament de dejeccions es compatible amb diferents tipus
de sòls, aquests són els sòls del sistema d’espais oberts i els sòls d’ús industrial.
Una opció podria ser ubicar l’activitat en una zona amb sòl d’ús industrial, però
aquesta alternativa queda descartada d’inici pels següents aspectes:
•

Es una activitat de les anteriorment classificades en el Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

•

L’activitat té com a principal objectiu tractar dejeccions ramaderes
produïdes en l’entorn rural, per millorar l’impacte que aquestes poden
generar i millorar-ne la gestió, desplaçar l’activitat del sòl rústic disminuiria
l’eficiència amb que les dejeccions són traslladades a la planta i
augmentaria l’impacte ambiental derivat del transport.
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3.2. Estudi d’alternatives
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•

Ocuparia sòl amb un preu més elevat que el sòl rústic, creant una barrera
econòmica al promotor per executar l’activitat.

L’alternativa al sòl d’ús industrial és el sòl rústic. Aquest ha de complir amb la
normativa sectorial i el planejament territorial per ser una alternativa viable a la
implantació de la activitat.
Per tal de poder ordenar sobre el territori i assignació d’usos de la nova planta
de tractament de residus orgànics, es planteja diferents alternatives:
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Alternativa 0: No desenvolupar el pla especial per la planta de tractament.
Aquesta alternativa contempla NO desenvolupar el pla especial per la planta de
tractament.
L’alternativa zero implica la no realització de cap actuació en la parcel·la, és a
dir, mantenir l’àmbit tal i com es troba actualment.
El principal inconvenient de l’alternativa zero és que no es pot realitzar la planta
de tractament i de valorització, tenint en compte que la seva creació ve condicionada
per un model de consum i economia social que ha motivat un creixement significatiu de
la generació de residus, això implica la necessitat d’aplicar mesures estratègiques i de
planificació per reduir-ne el volum d’aquestes, produïdes en gran part per les diferents
activitats antròpiques, i que generen, en major o menor mesura, un efecte negatiu sobre
el Medi Ambient.
Actualment a la parcel·la s’hi desenvolupa l’activitat agrícola de cereals de reg.

Aquesta alternativa recau en desenvolupar un pla especial per la construcció
d’una planta de tractament en un dels municipis Lleidatans que es trobin catalogats com
a zona no vulnerable.
S’escollirà una zona propera al municipi de Camarasa, partint del supòsit que
donaria el compliment del POUM per la construcció de la planta de tractament. El
municipi pertany a la comarca de la Noguera i es troba situat a la Noguera Alta i catalogat
com a zona no vulnerable.
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Alternativa 1: Desenvolupar un pla especial per la planta de tractament en un
dels municipis Lleidatans que actualment es trobin catalogats com a zona no
vulnerable per nitrats.
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Al següent mapa es mostra la ubicació del municipi:

71

Imatge de l’ICGC

Municipi amb un sòl urbà dispers, amb una orografia, amb relleus pronunciats,
amb una xarxa de camins reduïda i moltes vegades amb uns accessos complicats.

A la noguera alta la vegetació és eurosiberiana, en què la humitat és un element
imprescindible, l’obaga típica està dominada per comunitats de roures, pi pinassa i petits
nuclis de fagedes i teixos. A l’ombra del sotabosc hi ha boixerola, ginebró, cirerer de
guineu, marxívol, fetgera i viola. Pel que fa la flora de ribera i el fons dels barrancs humits
trobem arbres amb xop, el lledoner, l’om, el noguer, l’avellaner i el salze, entre d’altres.
La vegetació mediterrània de tipus xeròfit, com a conseqüència de zones amb un
ambient sec i la certificació que incrementa la sequedat del sòl i minimitza l’aprofitament
de l’aigua per les arrels, està dominada per abundosos boscos d’alzines carrasques,
acompanyades de garric, boix ginebró, noguerola, gessamí groc i matolls escleròfils,
com ara el timó, la savina, la farigola, l’heura santa, el romaní i l’espígol.
Pel que fa la fauna els ambients forestals, agrícoles i de transició entre aquets
dos hi robem, entre d’altres: la fagina, la marta, la llebre, el conill, l’eriçó, el teixó, la
guineu, el gat fer, la geneta, el porc senglar i l’esquirol, pel que fa als mamífers. La
perdiu, el picot verd, l’esparver, el mussol, el voltor comú, el trencalòs, l’aufrany, el
gamarús, el duc, la gralla de bec groc, com a aus representatives, a més d’una
incomptable presència de fringíl·lids i passeriformes: pit-roig, verdums, cornelles, etc.
Dues espècies d’escurçó, la colobra de ferradura i els llangardaixos verd i ocel·lat són
els representants més importants del grup dels rèptils.
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Destaca per ser un territori amb una gran diversitat paisatgística, on destaca la
majestuositat de les seves serralades, vall i un seguit de serres intermèdies que acullen
coves i indrets d’impressionant bellesa.
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Municipis amb una gran bellesa paisatgística, amb una gran bellesa
paisatgística, amb una gran diversitat de flora i de fauna però amb una carga ramadera
baixa.
Al tractar-se de terrenys catalogats com a zona no vulnerable, totes aquestes
dejeccions ramaderes que produeixen les explotacions de la zona ja no requereixen d’un
destí com podria ser la planta de compostatge ja que es poden aprofitar com a fertilitzant
orgànic en el marc agrari.

Alternativa 2: Desenvolupar la proposta de la planta de tractament tal i com
estableix i ordena el present pla especial.
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Imatge usos àmbit PE
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L’alternativa 2, planteja desenvolupar el Pla Especial per la instal·lació de la nova
planta de tractament de residus orgànics per la seva transformació a compost al municipi
de Térmens mitjançant la redacció dels documents necessaris des del vessant
urbanístic i el vessant de l’exercici de la nova activitat.
Garantir el compliment de la normativa vigent, definir les mesures correctores
dels impactes paisatgístics i ambientals, definir les instal·lacions d’aigua, delimitar els
espais destinats als diferents usos, definir l’accés, aparcament general, vials de
distribució interior..

DAE per a PEU per la instal·lació d’una planta de tractament de residus orgànics per la seva transformació a compost polígon
8, parcel·la 211 al terme municipal de Térmens(Lleida)

SUPERFÍCIES

Recepció i emmagatzematge

6.965,00m²

Emmagatzematge estructurant

3.371,00m²

Descomposició i maduració

7.328,00m²

Preparació i emmagatzematge producte acabat

1.860,00 m²

Envasat producte acabat

3.300,00m²

Càrrega producte acabat

1.260,00m²

Control pesatge

37,00m²

Biogàs i tractament de residus orgànics

5.388,00m²

Emmagatzematge d’aigua i lixiviats

4.318,00m²

Neteja de vehicles
Pas i circulació
Zones verdes
Tara entrada i sortida material
SUPERFÍCIE TOTAL SÒL NO URBANITZABLE
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434,00m²
12.178,00m²
5.168,00m²
316,00m²
51.922,00m²

L’accessibilitat a la zona es bona, es desplega pel territori una àmplia xarxa de
carreteres i camins que ens fixem amb la seva intensitat de transit ens demostra la gran
mobilitat que existeix al territori.
El domini potencial de vegetació correspon al carrasques continental, als
vessants llimosos dels turons són ocupats per brolles d’esparbonella, llistonars i
espartars i la formació vegetal que dona més identitat al territori són els matollars de
siscall i botja pudent.
Aquesta vegetació de caràcter nitrohalòfil que degué d’estar àmpliament estesa
per tota la zona abans de l’arribada del regadiu es troba escampada arreu, als afores de
les poblacions, turons i més freqüentment, als marges dels conreus.
Pel que fa la fauna, no ens serà difícil de poder observar senglars, guineus,
llebres, perdius, guatlles i xoriguers o especies de vol majestuós com els voltors.
Actualment la regió enregistra un percentatge elevat d’unitats ramaders, on el
pes dels residus generats per aquestes no pot recaure sobre la superfície agrària del
territori, catalogat com a zona vulnerable, terres amb excedents de nitrogen orgànic.
Amb la construcció de la nova planta de valorització a la zona, es resoldrà la
problemàtica de l’excés d’aquestes dejeccions ramaderes on podran ser lliurades,
tractades i transformades a compost, podent ser utilitzades posteriorment com adob.
3.3. Compliment dels objectius ambientals
El PEU ocupa una superfície total de 51,92 ha en sòl no urbanitzable (SNU). Cal
di que l’ordenació ve donada per voluntat d’adaptació de les noves instal·lacions a la
topografia i característiques existents del terreny, cercant la màxima integració en el
medi natural.
En els últims anys el sector agro-ramader ha desenvolupat un creixement
important i a l’hora, la generació de sub-productes (fems i purins), de forma que cal
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USOS DEL P.E.U
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plantejar la realització de tractaments de cara a reduir-ne el seu efecte sobre el medi
ambient i el territori. Arran de la necessitat de creació d’una planta de tractament s’han
estudiat les alternatives considerant la ubicació.
En tot cas, pel que fa a l’emplaçament de la nova activitat, es plantegen una sèrie
de condicionants a tenir en compte per a valorar la idoneïtat ambiental de la seva
implantació.
Accessibilitat: l’àrea ha de tenir resol satisfactòriament els accessos i en la
mesura del possible, evitar-ne l’obertura de nous.

•

Prevenció dels impactes:

-

Impactes sobre la vegetació i la fauna: la destrucció de l’hàbitat pot tenir un signe
més o menys greu en funció del substrat, que en casos pot tenir cert valor i en
d’altres, presentar signes de deteriorament o degradació.

-

Afecció visual: cal integrar les noves instal·lacions en l’entorn i minimitzar
l’impacte paisatgístic tenint en compte la fragilitat de l’àmbit i la importància
d’aquest vector sobre el benestar i la salut mental de les persones.

-

Fums, soroll i olors: cal pensar en situar aquestes instal·lacions fora de la direcció
dominant dels vents en relació al nucli municipal i els sectors residencials si
produïssin afectacions d’aquest tipus.

-

Mobilitat obligada: cal considerar la mobilitat obligada que generarà la nova
implantació especialment per als treballadors residents al municipi.

•

Prevenció de riscos: risc d’avingudes i inundabilitat, incendi, geomorfològic,
esllavissades.. són aspectes clau que cal descartar abans de preveure una
implantació.
Economia i facilitat de connexió a xarxes bàsiques: resulta fonamental localitzar
les noves implantacions en zones on la connexió a les xarxes bàsiques sigui més
senzilla.

•

3.4. Justificació ambiental de l’alternativa 2
Es considera adequada l’alternativa 2, pel que fa a la sostenibilitat del model
d’ordenació i la proposta de l’alternativa 2, es considera que s’assoleixen els objectius
relatius a minimització de l’ocupació del territori , dimensionat de la nova planta de
tractament de residus a les característiques i necessitats del complex i accessibilitat així
com els objectius del planejament de rang superior.
La necessitat d’instal·lar la nova activitat en una zona suficient allunyada de la
població (per evitar molèsties per males olors, sorolls, vibracions, etc) i l’obligació de
donar compliment a la normativa sectorial, com el Decret 40/2014, entre altres, (que
estableix distàncies entre explotacions ramaderes i plantes de tractament), resulta
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necessari ubicar aquest tipus d’instal·lacions en localitzacions molt correctes, i l’àmbit
proposat per a implantar el nou us sobre SNU ho compleix.
La localització de l’alternativa 2 es troba situada en una zona que destaca pel
seu nombre d’activitats dedicades al sector agrícola i ramader que acull, l’emplaçament
d’aquesta alternativa permetrà establir una relació directa amb l’origen dels subproductes i residus així com oferir els serveis a les industries externes i d’aquesta
manera traçar adequadament la seva gestió, amés de valoritzar-la.
No es considera cap risc per a les finques ni zones adjacents a la nova
instal·lació, ja que es tracta d’unes instal·lacions de tractament de residus no especials
que no afecten a valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics.
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L’àmbit afectat es un terreny bàsicament planer, amb cultius herbacis de cereal
de regadiu.
L’àmbit projectat no està comprès en cap figura de protecció ni amenaça tàxons
amenaçats o rars i no presenta implicacions negatives sobre els sistemes naturals de la
zona.
La posició de l’àmbit respecte als nuclis urbans propers, concretament Térmens
i Vallfogona de Balaguer, atenent al règim de vents dominant a la zona no implica, en
condicions normals, la possibilitat de molèsties per transport de sorolls, olors o fums.

Cal tenir especialment en compte el tractament de la il·luminació exterior que
tingui en compte l’entorn del sector qualificat com a E2.
Pel que fa les instal·lacions, es recollirà la producció d’aigües residuals d’origen
domèstic i les residuals provinents de la neteja del rentat dels camions i zones de treball.
Les aigües de coberta, es conduiran fora de l’activitat a llera pública i les aigües
de pluja brutes a la bassa d’emmagatzematge de lixiviats.
L’accés més adequat pels vehicles pesats que realitzin el trajecte fins a la planta
de compostatge, es el recorregut pel camí de Balaguer a Bellvís, ja que aquest disposa
de camins amb calçades molt més amples i pel que fa els girs d’incorporació a d’altres
camins, sols caldria acondicionar-ne un, que seria l’accés al vial d’entrada al recinte de
la planta.
La mobilitat obligada en relació als possibles treballadors residents al nucli és
irrellevant ja que la instal·lació es troba molt apropo del nucli de Térmens i de Vallfogona
de Balaguer.
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Preservació de la qualitat paisatgística: la posició és adequada en situar-se en
una zona no especialment visible, a nivell visual o paisatgístic, l’àmbit d’estudi no
constitueix un fons escènic singular i pot permetre ubicar noves edificacions o indústries
amb un impacte visual assumible.
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No s’hi enregistren altres riscos naturals o geològics remarcables. La totalitat de
l’àmbit se situa fora de la zona de potencial risc i perillositat d’inundació per causes
hidrològiques i geomorfològiques.
Tanmateix, el potencial impacte es derivarà del moviment de terres associat a
les obres de construcció de les edificacions i les noves instal·lacions de la planta de
compostatge i l’afectació d’aquestes al seu entorn. L’impacte potencial pot derivar-se
d’una deficient integració paisatgística del conjunt el qual es garanteix a través de les
mesures d’ordenació detallades al PEU (plantes, volums, cromatismes). Alhora, el
funcionament del PEU pot generar efectes com generació d’olors, generació de residus,
generació d’aigües brutes i escorrenties d’aigües pluvials, alteració del paisatge a la
zona i producció d’emissions.
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D’altra banda, els impactes sobre els aspectes socioeconòmics són positius en
el sentit que es pot donar facilitat per al desenvolupament de la nova activitat al municipi
a través de la protecció d’aquesta ja que la nova planta contribueix a l’equilibri territorial
i socioeconòmic.
3.5. Factors infraestructurals de la nova planta
Més enllà de la disponibilitat de sòl per a la correcta ordenació dels sectors, és
obligat fer previsions en relació a elements de les xarxes bàsiques que el nou àmbit ha
de poder afrontar i resoldre adequadament.
2.5.1 Abastament

El subministrament d’aigua a la planta de tractament provindrà de la xarxa de
reg, present a la pròpia parcel·la.
La xarxa d’aigua prevista estarà formada per canalitzacions de polietilè d’alta
densitat P100 de 90mm de 16 bars, vàlvules de comporta i hidrants H100.
S’instal·laran escomeses a l’edifici de control i accés, les naus de preparació i
emmagatzematge, zona de pretractament, neteja de vehicles i la zona de compostatge.
Consum actual d’aigua, per al reg del cultiu herbaci
L’àmbit d’implantació del PEU, recau sobre la parcel·la 211 del pol.8 del terme
municipal de Térmens., actualment a la finca s’hi practica l’activitat agrícola de cereal de
regadiu.
Les necessitats hídriques del cultiu s’estimen en un volum d’aigua necessària
per al reg d’uns 7.000m³ per hectàrea i any.
La superfície afectada per la nova planta de tractament és de 51.922m²
equivalents a (5,19 ha) de cultiu, per tant, l’aigua necessària per al reg es de
36.330m³/any.
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Descripció de la xarxa d’aigua d’abastament d’aigua
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Estudi de demanda d’aigua, per al nou ús
-Consum domèstic (wc’s, lavabos i dutxes)
La planta de tractament estima un nombre exacte de treballadors: 5
La dotació del consum d’aigua s’ha definit en 150l/treb, estimat en un període de
8 hores. S’aplicarà un coeficient punta de 5 (kp)
Dotació
(l/treb.dia)
150

treballadors

Cabal (l/dia)

Kp

5

450

5

Cabal (l/s)
TOTAL
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0,08
0,08

Pel que fa el consum del rentat dels camions, s’estima en: 7 unitats
El consum s’ha definit en 600l/rentat, durant un període de 8 hores de treball.
S’aplicarà un coeficient punta de 5 (Kp).
Dotació (l/rent)
600

Núm. camions
7

Cabal (l/dia)
4.200

Kp
5
TOTAL

Cabal (l/s)
0,72
0,72

-Consum zones de treball

Zona
Naus
Z. compostatge

Dotació
(l/m² dia)
0,5
0,5

Superfície (m²)

Cabal (l/dia)

3.300
7.328

1.650
3.663
TOTAL

Cabal
(l/s)
0,05
0,12
0,17

-Consum per enjardinat i arbrat
El disseny de les zones verdes, permet a priori la plantació d’uns 150 arbres, la
dotació per cada unitat és de 13,2 l/dia.
Tot i què el reg es realitzi en hores de mínima demanda, a primera instància, i a
efectes de reserves de cabal, es considera la possibilitat de què es porti a terme dins a
de les 8h de jornada laboral.
Dotació
13,2

Unitats
150

Cabal (l/dia)
1.980

Cabal (l/s)
0,06
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El PEU defineix dos zones diferenciades, naus d’envasat i la zona de compostatge.
(S’ha de tenir en compte que els lixiviats i les aigües emmagatzemades a la bassa
s’utilitzaran per millorar la humitat de les piles de compostatge)
La dotació considerada per aquest àmbits és de 0,5 l/m²dia i un període de 8
hores de treball.
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TOTAL

-Resum necessitats d’aigua a la planta:
AIGUA
Zones
Consum domestic
Zones de treball
Z. enjardinat i arbrat

TOTAL

0,06

Necessitats d’aigua
450 l/dia
4.200 l/dia
5.313 l/dia
1.980 l/dia
11.943,00 l/dia
11,943m³/dia
4.359,195 m³/any
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Tal i com es pot comprovar a la taula adjunta, el consum d’aigua per la gestió de
la planta de compostatge serà inferior al consum d’aigua necessari per al reg del cultiu
implantat.
Amb el nou ús de l’àmbit, es deixarà de consumir 31.971m³/any d’aigua.
2.5.2 Sanejament

Aquets tipus d’activitats generen poques aigües residuals, d’altra banda atès a la
climatologia de la zona i la superfície construïda, caldrà gestionar relativament poques
aigües pluvials.
Les aigües recollides per les cobertes inclinades dels edificis de la zona
preparació i emmagatzematge com de control i accés, portaran cap a les canals de
recollida, que es situaran a la façana d’aquests. Els baixants es situaran al llarg del
recorregut de la canal lineal.
Els vials estaran dissenyats de tal manera que la pendent transversal d’aquests
seran en sentit interior, amb l’objectiu de captar, conduir i evacuar de forma adequada
els fluxos d’aigua superficial.
S’instal·laran per intervals regulars escocells per la recollida de les aigües i
d’aquesta manera evacuar-la recollint-la en una canonada que desenvoqui fora del
recinte a la llera pública.

Aigües pluvials contaminades, residuals de tipus domèstic i lixiviats
A les instal·lacions es produirà dos tipus d’aigües residuals, per una banda, les
d’origen domèstic (wc’s, lavabos i dutxes) i per l’altra, les aigües residuals provinents de
la neteja del rentat de camions i de les zones de treball.
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Aigües pluvials netes
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Aquestes aigües es conduiran mitjançant diferents canonades cap a les canals fins
arribar a la bassa d’emmagatzematge.
Pel que fa a les aigües brutes procedents de l’aigua de pluja que han estat en
contacte amb superfícies brutes igual que els lixiviats procedents de les piles de
compostatge seran conduïdes mitjançant diferents pendents al paviment cap als
embornals que dipositaran les aigües sobre el col·lector general que les conduirà cap a
la bassa d’emmagatzematge.

Recollida de les aigües generades a la planta

2.5.3 Zones d’emmagatzematge i compostatge
-

Impermeabilització i sistema de detecció de les fuites

A. Zona de compostatge
La zona de compostatge es una superfície de 7.328,00m² de forma rectangular d’uns
(128,00m x 57,00m) on a sobre d’aquesta s’hi col·locaran les piles.
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Tota la superfície es trobarà totalment impermeabilitzada amb una làmina de PEAD
d’1,50mm de gruix per evitar filtracions a la zona. A més, sobre la làmina es disposarà
una capa de 40cm de totú artificial que servirà com a ferm per evitar-ne el trencament.
Mesures correctores:
En cas poc probable de trencament de la làmina, es dissenya un sistema de
drenatge perimetral per als lixiviats que es puguin infiltrar.
Es dipositarà de dues xarxes de drenatge per garantir l’evacuació de qualsevol
escorrentia de lixiviats que es pugui produir pel trencament de la làmina PEAD.

80

1. Xarxa de drenatge transversal
Es durà a terme la col·locació de drenatges transversals a la zona pavimentada,
aquets formats per un tub de diàmetre de 100mm recobert amb geotèxtil. Aquest tub
estarà allotjat en una rasa de dimensions 1,00m d’ample x 1,25 d’alçada que estarà
plena de material granular que faciliti la infiltració cap al tub.
La funció d’aquesta xarxa és la de mantenir el nivell freàtic a la cota -1,25,
d’aquesta manera qualsevol filtració a la làmina PEAD, es dirigirà cap als tubs de
drenatge.
D’altra banda, l'existència de drenatges transversals divideix la planta en sectors,
això facilita la localització de les fuites en el cas de que la làmina PEAD es trenqui i
d’aquesta manera en cas de trencament en un punt, poder recollir els lixiviats fins als
drenatges tranversals i aquets esser conduïts fins a l’arqueta del final, mentre la resta
d’arquetes romandrien totalment seques i en aquesta es podrà apreciar el flux dels
lixiviats, d’aquesta manera es sabrà que hi ha un trencament en aquest sector.
Sens dubte, aquest sistema agilitza els treballs de localització i reparació de
fuites.

S’instal·larà una xarxa de drenatge perimetral al llarg de tot el perímetre de la
zona pavimentada.
Aquesta disposarà d’un tub de drenatge de 100mm recobert de geotèxtil, el tub
estarà allotjat en una rasa de dimensions 1,00m d’ample x 1,25 d’alçada que estarà
plena de material granular que faciliti la infiltració cap al tub.
la funció principal d'aquesta xarxa és la de recollir l'escorrentia evacuada per la
xarxa de drenatge transversal i conduir-la fins a l'arqueta de desguàs cap a la bassa, a
més amb la col·locació d'aquesta xarxa també es garanteix el descens del nivell freàtic
en tot el perímetre, cosa que també contribueix a l'evacuació directa de les filtracions
que es puguin produir.
D’altra banda, per tal de garantir l’evacuació de les aigües dels drenatges, previ
a la instal·lació dels mateixos es durà a terme un anivellat i perfilat que doti de pendent
les canonades, que per la seva banda, desembocaran a l’arqueta de desguàs cap a la
bassa.
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2. Xarxa de drenatge perimetral
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B. Basses d’emmagatzematge
Durant el procés constructius de les basses d’emmagatzematge de la planta es
tindran en compte els aspectes següents :
Estructura
-

-

Sistema de control de la bassa: xarxa de recollida de filtracions canalitzades a
una arqueta de detecció de fuites, ubicada al punt més baix del terreny.
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Tancament perimetral amb malla de simple torsió amb una alçada de 2,00m, per
evitar possibles caigudes d’animals o persones.

Es procedirà al buidatge i compactat del vas, sobre ell es col·locarà un llit de
sorra de riu sobre el qual anirà instal·lada una tuberia de drenatge en forma d'espina de
peix. Aquesta canonada estarà connectada a una arqueta de detecció de fuites, ubicada
al punt més baix del terreny.
Damunt de la xarxa de drenatge, es col·locarà un geotèxtil de 200g/m² i una
làmina de polietilè d'alta densitat, amb un gruix d'1,5mm.

La bassa serà construïda amb una làmina PEAD d’ 1,5mm de gruix, i una capa
de geotèxtil de 200 g/m², la qual garanteix la impermeabilitat i estanqueïtat de la bassa.
Es procedirà al buidatge i compactat del vas, sobre ell es col·locarà un llit de
sorra de riu sobre el qual aniran instal·lades les canonades de drenatge en forma
d’espina de peix.
Aquestes canonades estaran connectades a una arqueta de detecció de fuites,
ubicada al punt més baix del terreny.
El sistema de drenatge i detecció de fuites es compon de les parts següents:
Mantell de drenatge:
Consisteix a forrar el talús del vas de la bassa amb una capa de sorra de 25 a
40cm de gruix, sobre la qual s’instal·larà posteriorment el geotèxtil i la làmina de PEAD.

Drenatge del fons:
Està compost per canonades drenants cobertes amb geotèxtil que recullen les
filtracions produïdes tant al talús com al fons del vas i les condueixen fins a l’arqueta de
detecció de fugues.
-

Al fons del vas (espina de peix): la seva funció és recollir les filtracions produïdes
al fons del vas i conduir-les fins a l’arqueta de detecció de fugues.
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Es portarà a terme una revisió periòdica de l’arqueta de detecció de fugues, en
el cas que l’arqueta s’observin lixiviats, significarà que hi ha alguna fuita a la bassa i es
procedirà a la detecció i reparació de la mateixa.
Arqueta de desguàs:
En el punt més baix de la zona d’emmagatzematge es disposarà una arqueta
que recollirà l’escorrentia produïda en aquesta zona.
Aquesta arqueta evacuarà les aigües cap a la bassa d’emmagatzematge
mitjançant una canonada.
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Canonada de desaigüe:
L’arqueta de desaigüe estarà connectada amb la bassa d’emmagatzematge
mitjançant una canonada.
2.5.4 Energia

Document Ambiental Estratègic (DAE)

S’instal·larà panells fotovoltaics a les cobertes de les diferents edificacions,
d’aquesta manera es dotarà de subministrament elèctric a les noves instal·lacions.
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4. Identificació, caracterització i valoració d’impactes
4.1. Identificació d’aspectes susceptibles de produir impactes
Per a la correcta identificació de les accions potencialment impactant causades
pel desenvolupament del pla, s’ha procedit a reconèixer de forma sistemàtica els
aspectes ambientals, és adir, aquelles operacions o elements d’una acció o activitat
relacionades amb el medi ambient o que pot interactuar amb aquest. Aquesta
mecànica s’ha realitzat per a cadascuna de les fases en què es pot descomposar la
vida del projecte. Al final del procés, s’aconsegueix llistar ordenadament les accions
i elements que resulten rellevants ambientalment, és a dir, que a priori són capaces
de desencadenar efectes notables.
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Fase de construcció
En aquesta fase té lloc els moviments de terra per a l’adequació dels terrenys, la
urbanització dels vials i xarxes bàsiques, el condicionament de la zona i finalment
les diferents construccions de la instal·lació.
Fase d’explotació
És el moment a partir del qual el sostre construït esdevé útil. Els impactes ambientals
en aquesta fase són diferents de la fase anterior, fonamentalment perquè tenen un
efecte reiterat i dilatat en el temps.
Fase d’abandó
Moment en el qual, l’activitat ha arribat al final de la seva vida. El promotor deixa
d’explotar les instal·lacions.

Medi
afectat

Acció del projecte

Geologia i geomorfologia

Moviment de terres
Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl
Construcció de les
instal·lacions (qualitat
del substrat)
Construcció de les
instal·lacions
(estructura del substrat)

Impacte
Canvi en l’orografia a causa de
l’aplanament del terreny
Alteració de l’estructura i
compactació del sòl degut al
canvi d’ús
Possibilitat de contaminació
derivada de la construcció
(ciment, fang, restes d’obra,
plàstic...)
Destrucció i compactació del sòl

Caracterització

Valoració

Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Perm Irrev. Rec.
Cont

-0,23

Mín. Neg. Dir. Acu. LP.
Perm. Rev. Rec. Cont.
Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Perm. Irrev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Sim. LP.
Perm. Rev. Rec. Irreg.
Discont

Compatible
-0,25
Compatible
-0,25
Compatible
-0,25
Compatible
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Acció del
projecte

Caracterització

Valoració

Increment de l’erosió per
eliminació de la capa de
vegetació que reen el sòl
Canvi en el recorregut de l’aigua
superficial a causa de l’ocupació
de terrenys

Mín. Neg. Ind. Acu.
CP. Temp. Rev. Rec.
Irreg. Discont
Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Irrev. Rec. Period.
Cont.

-0,04

Construcció de les
edificacions

Possibilitat de contaminació
derivada de la construcció
(ciment, fang, restes d’obra,
plàstic...)

Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Irrev. Rec. Period.
Cont.

Consum d’aigua

Canvi en el recorregut i volum de
les aigües superficials i
subterrànies

Mín. Neg. Ind. Sim.
CP. Irrev. Rec. Irreg.
Discont.

Compatible

Impacte

Caracterització

Valoració

Increment de l’erosió per
eliminació de la capa de
vegetació que reen el sòl
Canvi en el recorregut de l’aigua
superficial a causa de l’ocupació
de terrenys

Mín. Neg. Ind. Acu.
CP. Temp. Rev. Rec.
Irreg. Discont
Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Irrev. Rec. Period.
Cont.

-0,04

Construcció de les
edificacions

Possibilitat de contaminació
derivada de la construcció
(ciment, fang, restes d’obra,
plàstic...)

Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Irrev. Rec. Period.
Cont.

Consum d’aigua

Canvi en el recorregut i volum de
les aigües superficials i
subterrànies

Mín. Neg. Ind. Sim.
CP. Irrev. Rec. Irreg.
Discont.

Compatible

Impacte

Caracterització

Valoració

Hidrologia

Moviment de terres

Medi
afectat

Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl

Acció del
projecte

Hidrologia

Moviment de terres

Medi
afectat

Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl

Acció del
projecte

Flora (comunitats vegetals)

Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl

Impacte

Eliminació de vegetació pel canvi
d’ús
Eliminació, soterrament o
malmetement de vegetació

Moviment de terres
Producció de pols que pot afectar
al procés de fotosíntesi
Plantació d’arbres o
arbustos en la zona
propera a les
edificacions
Construcció de les
edificacions

Mín. Neg.
CP. Perm.
Disc.
Mín. Neg.
CP. Perm.
Cont.
Mín. Neg.
CP. Perm.
Cont.

Dir. Sim.
Rev. Rec.
Dir. Sim.
Rev. Rec.

Compatible
-0,23
Compatible
-0,23
Compatible
-0,18

Compatible
-0,23
Compatible
-0,23
Compatible
-0,18

-0,13
Compatible
-0,27
Moderat

Dir. Sim.
Rev. Rec.

S’augmenta el nombre de
vegetació per compensar els que
s’hagin pogut eliminar

Mín. Pos. Indir. Sim.
LP. Perm. Rev. Rec.
Cont.

Eliminació de vegetació

Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Perm. Rev. Rec.
Cont.
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-0,27
Moderat
+0,27
Moderat
-0,27
Moderat
-0,27
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Recepció i
emmagatzematge de
materials

Trànsit de vehicles

Medi
afectat

Acció del
projecte
Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl

Eliminació, soterrament o
malmetament de vegetació
Producció de pols que pot afectar
al procediemt de fotosíntesi
Producció de pols que pot afectar
al procediemt de fotosíntesi

Impacte
Modificació de l’hàbitat
Molèsties per producció de
sorolls

Moviment de terres

Molèsties per producció de pols

fauna (comunitats faunístiques)

Malmetament de l’hàbitat
Molèsties per producció de
sorolls
Construcció de les
edificacions

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat
Molèsties per producció de
sorolls
Recepció i
emmagatzematge de
materials

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat
Molèsties per producció de
sorolls
Trànsit de vehicles

Molèsties per producció de pols

Augment de risc d’atropellament

Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Perm. Rev. Rec.
Cont.
Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Perm. Rev. Rec.
Cont.
Not. Neg. Dir. Sim.
CP. Perm. Rev. Rec.
Cont.
Caracterització
Mín. Neg. Dir.
CP. Perm. Irrev.
Irreg. Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Min. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Disc.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Not. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.

Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.

Moderat
-0,13
Compatible
-0,27
Moderat
-0,64
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Sever

Valoració

-0,33
Moderat
-0,08
Compatible
-0,08
Compatible
-0,08
Compatible
-0,33
Compatible
-0,33
Compatible
-0,04
Compatible
0
Compatible
0
Compatible
0
Compatible
-0,33
Moderat
0
Compatible
0
Compatible
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Producció de pols que pot afectar
al procediemt de fotosíntesi
Increment del soroll
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Acció del
projecte

Paisatge

Moviment de terres
Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl
Construcció de les
edificacions
Recepció i
emmagatzematge de
materials
Medi
afectat

Acció del
projecte

Moviment de terres

Impacte
Modificació de l’oreografia
Incorporació de nous elements
que poden alterar el paisatge de
l’entorn
Incorporació d’una nova
infraestructura en el paisatge

Incorporació de nous elements
(maquinària, materials..) que
poden alterar el paisatge
Impacte
Emissió de soroll per part de la
maquinària i a causa del propi
moviment de terres

Antròpic

Generació de pols

Construcció de les
edificacions

Generació de pols
Necessitat de mà
d’obra

Contractació d’obrers

Trànsit de vehicles

Emissió de soroll per part dels
vehicles

Construcció de les
edificacions

Econòmic

Generació de soroll derivada de
les obres de construcció

Necessitat de mà
d’obra
Trànsit de vehicles

Benefici en l’economia de la zona
per compra de materials,
contractació d’empreses del
sector de la construcció, creació
de llocs de treball, compra de
combustibles, compra de
maquinària, entre d’altres

Caracterització

Valoració

Min, Neg, Ind, Sin,
LP, Perm, Irrev, Rec,
Irreg, Cont
Min, Neg, Ind, Sin,
LP, Perm, Irrev, Rec,
Irreg, Cont

-0,33

Min, Neg, Ind, Sin,
CP, Perm, Irrev, Rec,
Period, Cont
Min, Neg, Ind, Sin,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Caracterització
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Acu,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Acu,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Cont
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Perm, Period,
Cont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Tem, Irreg,
Discont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Tem, Irreg,
Discont

Moderat
-0,33
Moderat
-0,25
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Compatible
0
Compatible
Valoració

-0,08
Compatible
-012
Compatible
-0,08
Compatible
-0,12
Compatible
+0,25
Compatible
-0,08
Compatible
+0,02
Compatible
0
Compatible
0
Compatible
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2. Fase d’explotació
Acció del
projecte

Hidrologia
Qualitat de
l’ aire

Medi
afectat

Caracterització

Valoració

-0,16

Trànsit de vehicles

Compactació del sòl

Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Irreg, Discont

Plantació d’arbres o
arbustos

Estructuració del sòl i retenció de
possibles contaminats

Min, Pos, Dir, Sim,
MP, Perm, Reg, Cont.

Presència
d’instal·lacions
d’edificacions
Emmagatzematge i
extracció de fems /
purins
Adobat orgànic a les
parcel·les proposades
per gestionar el fem /
purí
Transport de purí i fem

Medi
afectat

Impacte

Acció del
projecte

Compactació del sòl

Mín, Neg, Dir, Sim,
CP, Perm, Irrev, Rec,
Cont

Compatible
+0,45
Moderat

Moderat

Contaminació del sòl per
possibles fuites de fems / purins

Mín. Neg. Dir. Sim.
CP, Rev., Rec.
Period. Cont.

Contaminació del sòl per nitrats

Not. Neg. Ind. Sim.
CP, Rev., Rec. Irreg.
Discont.

Contaminació del sòl per nitrats

Min. Neg. Ind. Sim.
CP, Rev., Rec. Irreg.
Period.

Compatible

Caracterització

Valoració

+0,08

Impacte

-0,27
Moderat
-0,61
Sever
-0,09

Presència d’arbres o
arbustos a la parcel·la

Retenció del sòl i disminució de
l’erosió

Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Irreg, Discont

Presència de les
construccions
edificacions

Canvi en el recorregut de l’aigua
superficial

Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Perm, Irrev, Rec,
Period, Cont

Consum d’aigua

Canvi en el recorregut i volum de
les aigües superficials i
subterrànies

Mín, Neg, Ind, Sim,
CP, Irrev, Rec, Irreg,
Discont

Adobat orgànic a les
parcel·les proposades
per gestionar el
fem/purí

Contaminació de l’aigua per
nitrats

Not. Neg. Ind. Sim.
CP, Rev., Rec. Irreg.
Discont.

Transport de fem/purí

Contaminació de l’aigua per
nitrats i restes de les substàncies
de pinso, animals

Min. Neg. Ind. Sim.
CP, Rev., Rec. Irreg.
Period.

Compatible

Caracterització

Valoració

Acció del
projecte

Impacte
Emissió de gasos, principalment
CO2 i altres gasos

Trànsit de vehicles
Increment del soroll

Min, Neg, Dir, Acu,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Acu,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
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-0,29

Compatible
-0,33
Moderat
-0,45
Moderat
-0,61
Sever
-0,09

-0,12
Compatible
-0,12
Compatible
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afectat
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Emmagatzematge de
fem / purí

Emissió de males olors

Fixació de carboni
Presència d’arbres i/o
arbustos pròxims a les
instal·lacions

Apantallament acústic
Reducció de la pols en suspensió
per fixació del sòl

Flora (comunitats vegetals)

Medi
afectat

fauna (comunitats faunístiques)

Medi
afectat

Presència d’enllumenat

Contaminació lumínica

Transport de fem / purí

Emissió d’olors

Acció del
projecte

Impacte

Trànsit de vehicles

Producció de pols que pot afectar
al procés de fotosíntesi

Presència de les
infraestructures

Ocupació de terreny on hi hauria
d’haver vegetació

Plantació d’arbres o
arbustos en la zona
propera a les
edificacions
Conservació de cereal
o arbustos en la zona
propera a les
instal·lacions i la resta
de parcel·la
Acció del
projecte
Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl

Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont
Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont
Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min. Neg. Ind. Sim.
CP, Rev., Rec. Irreg.
Period.

Caracterització
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont

-0,12
Compatible
-0,08
Compatible
+0,25
Compatible
+0,25
Compatible
Compatible
-0,08
Compatible
-0,09
Compatible

Valoració

-0,08
Compatible
-0,08
Compatible
+0,25

Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont

Manteniment de la vegetació

Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont

Compatible

Caracterització

Valoració

Impacte
Modificació de l’hàbitat

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat

Mín. Neg. Dir.
CP. Perm. Irrev.
Irreg. Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.

Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
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+0,25

S’augmenta el nombre de
vegetació

Molèsties per producció de
sorolls
Moviment de terres

Min, Neg, Dir, Acu,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont

Compatible
+0,25

-0,33
Moderat
-0,08
Compatible
-0,08
Compatible
-0,08
Compatible
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Increment de la concentració de
pols en suspensió.
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Construcció de les
instal·lacions

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat
Molèsties per producció de
sorolls
Recepció i
emmagatzematge de
materials

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat
Molèsties per producció de
sorolls
Trànsit de vehicles

Molèsties per producció de pols

Augment de risc d’atropellament

Paisatge

Medi
afectat

Antròpic

Medi
afectat

Min. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Disc.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Not. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.

Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.

-0,33
Compatible
-0,33
Compatible
-0,04
Compatible
0
Compatible
0
Compatible
0
Compatible
-0,33
Moderat
0
Compatible
0
Compatible

Acció del
projecte

Impacte

Presència d’arbres en
la zona d’equipaments

Integració de la infraestructura en
l’entorn

Presència
d’enllumenat

Contaminació lumínica

Presència de les
infraestructures

Incorporació d’elements antròpics
en el paisatge

Adobat orgànic a les
parcel·les proposades
per gestionar el fem /
purí

Canvi de la fisonomia
temporalment

Min, Neg, Ind, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont

Compatible

Impacte

Caracterització

Valoració

Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Irreg, Discont

-0,08

Acció del
projecte
Trànsit de vehicles

Emissió de soroll per part dels
vehicles

Emmagatzematge de
fems / purí

Dispersió de males olors

Necessitat de mà
d’obra

Ocupació d’algunes persones,
disminució de l’atur

Caracterització

Valoració

Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Perm, Period,
Cont
Min, Neg, Ind, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont
Min, Neg, Ind, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont

+0,20

Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Cont
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Compatible
-0,16
Compatible
-0,25
Compatible
-0,16

Compatible
-0,16
Compatible
+0,33
Moderat
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Molèsties per producció de
sorolls
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Presència
d’enllumenat

Producció de contaminació
lumínica

Econòmic

Creació de la planta de
tractament
Necessitat de mà
d’obra
Trànsit de vehicles

Benefici en l’economia de la zona
per creació d’una planta de
tractament. Aquesta implicarà la
creació de llocs de treball, la
compra de materials, contractació
esporàdica de professionals pel
manteniment..

Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Perm, Rev, Rec,
Period, Cont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Perm, Period,
Cont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Perm, Period,
Cont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Perm, Irreg,
Discont

-0,33
Moderat
+0,30
Moderat
+0,30
Moderat
+0,10
Compatible
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Càlcul de gasos efecte hivernacle (GEH) de:
1. Tones de metà emeses anualment per la gestió dels fems.
La gestió de les dejeccions ramaderes contempla exclusivament les
tasques de compostatge, una vagada es disposi del producte final, aquest
s’introduirà al mercat com a compost per l’aprofitament agrícola.
Es calcularà les emissions de CH4 i N2O associades a la part orgànica
(fems) que hi correspongui aplicant factors d’emissió específics de CH4 i N2O per
unitat de fem boví tractat.

Taula. Factors d’emissió utilitzats en el tractament biològic de residus sòlids (compostatge). Font. Sistema Espanyol
d’Inventari d’Emissions, Metodologies d’estimació d’emissions.

Espècie
Boví engreix
Vaquí llet
Porcí engreix
(palla)
Oví engreix

Núm. caps
bestiar
2.500
555
5.000
7.666

Generació
T/plaça
4
18
1

Generació
kg N/plaça
22
22
7,25

Concentració

T/Totals

5,5
5,5
7,25

10.000
10.000
5.000

0,3

3

10
TOTAL (T/any)

2.300
27.300

Emissions de CH4 i N2O degut al compostatge
Massa humida total a
g de CH4/kg massa humida
Total de kg CH4
tractar
27.300tn
4
109.200 kg de CH4
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A través del portal virtual MITECO i de la base del Sistema Espanyol
d’Inventari d’Emissions s’obté els factors d’emissió utilitzats durant el tractament
biològic de residus sòlids.
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Massa humida total a
tractar
27.300 tn

g de N2O /kg massa
humida
0,24

Total de kg N20
6.552 kg de N20

Conversió diòxid de carboni equivalent CO2eq
109.200 kg CH4
28tn CO2eq / tn CH4
3.057,6 tn CO2eq
6.552kg N2O
265tn CO2eq / tn N2O
1.677,3 tn CO2eq
2. Tones de diòxid de carboni equivalent com a conseqüència de l’ús de
combustibles fòssils.
La planta de tractament disposarà d’una pala manipuladora per realitzar
les tasques de maneig de les piles de compost i un equip voltejador.
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Taula. Factors d’Emissió de CO2 per l’ús de combustibles. Guia pràctica pel càlcul d’emissions de gasos amb efecte
hivernacle (GEH). Versió 2021.

Tasques
Manipulació fem per
compostatge

Tasques
Manipulació fem per
compostatge

Resum d’hores de funcionament
Relació
5h/cada dia
Resum de litres de gasoil
Consum
Hores totals
14,5l/hora

1.500 hores/any
Toral consum gasoil

Hores totals
1.500 hores /any

Litres consumits
21.750 l
21.750 l
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Fotografia: Resum de règims de consum segons tasques de treball. Font: MANITOU
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Conversió diòxid de carboni equivalent CO2eq
21.750 l gasoil
2,682 kg CO2/ litre
58,33 tn CO2eq
Medi atmosfèric:
En el disseny de les instal·lacions de compostatge s’ha d’assegurar en tot
moment que el procés es desenvolupi correctament per tal de poder minimitzar les
possibles molèsties als nuclis habitats més propers a la instal·lació, com ara les males
olors.
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En qualsevol cas, sempre hi ha risc que el procés de compostatge passi per
fases sense oxigen i es produeixin males olors, de manera que en el seu disseny s’han
valorat les olors que es poden generar durant el procés de compostatge respecte la
proximitat dels nuclis mes propers.
Des del perspectiva d’intentar evitar molèsties als veïns per males olors, s’ha
elaborat un estudi del possible impacte d’olors en la fase d’explotació de la planta, que
considera l’emissió d’olors, un model de simulació de dispersió atmosfèrica i dades
meteorològiques (vents predominats, direcció, episodis d’inversió tèrmica), i l’elaboració
d’una mapa de corbes isodores (S’adjunta l’estudi).
Impactes ambientals de la mobilitat:
Un component essencial en el model de territori és la mobilitat, és a dir, la xarxa
de comunicacions que fan possible els desplaçaments amb transport públic o privat dels
treballadors o transportistes que es dirigeixen a la planta.

L’objectiu principal, degut a l’increment de desplaçaments derivats del
desenvolupament del projecte de la planta de tractament i com s’estructuren aquets en
els eixos viaris del municipi, és, establir mesures adients per facilitar una mobilitat que
promogui l’ús de mitjans de transport menys contaminats, l’ús de la mobilitat obligada i
faciliti el transport a tots aquets col·lectius.
L’assoliment d’una mobilitat sostenible aplicada al sector passa per:
-

Potenciació del transport públic: Aquets mitjans permeten transportar un major
nombre de viatgers per unitat de vehicle que no pas el transport privat i per tant
presenten una major eficiència en el consum de combustible per usuari, de
manera que es poden reduir el nombre de viatges i les emissions causants de la
contaminació atmosfèrica. El foment del transport públic permetrà reduir
l’impacte ambiental de la mobilitat com garantir un servei amb elevat benefici
social.
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La mobilitat presenta impactes ambientals, emissió de gasos, alguns d’efecte
hivernacle, sorolls i altres contaminants atmosfèrics.
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En el nostre cas, en que el projecte és una planta singular aïllada de les trames
urbanes, ja siguin residencials com industrials, apartat de les xarxes importants
de comunicació “C-13” , no te sentit de parlar de transport públic ja que
l’emplaçament d’aquesta no permet facilitar espais i connexions amb els eixos
de transport públic que siguin viables econòmicament, altrament seria, compartir
el transport privat ja que d’aquesta manera s’ajudaria a la reducció de gasos
contaminants.
-

Potenciar els mitjans de transport mecànics: L’ús de la tracció mecànica (a peu,
bicicleta, etc) en relació a la tracció motoritzada permet la descongestió de les
vies destinades a l’ús de vehicles privats, millorant la qualitat de vida.
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En el cas de la planta de gestió de residus, aquesta es troba emplaçada a una
distància mitjana de les zones urbanes més properes i encerclada d’una àmplia
xarxa de camins municipals, tots ells ben condicionats per a realitzar
desplaçaments a peu o bicicleta per arribar a les instal·lacions.
La utilització d’aquets mitjans mecànics comportaria la reducció d’emissions
atmosfèriques contaminants i sorolls.
Promoure i facilitar l’ús dels mitjans de transport menys contaminants i
augmentar l’eficàcia dels mitjans de transport motoritzats

En aquest sentit caldrà:
-

Fomentar el carpooling (compartir cotxe) com a alternativa a la tinença de vehicle
privat.
Establir reserves d’espais per a bicicletes i vianants, crear espais de preferència
, garantint així els seus drets i seguretat i afavorint-ne la utilització.

Estimació de generació de viatges
L’activitat associada al desenvolupament i explotació de la planta de tractament
de residus orgànics generarà un augment de la mobilitat.
Estimació de viatges en transport privat generats per l’execució de la planta.
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La utilització de mitjans mecànics (a peu o bicicleta) i la maximització del
compartiment dels vehicles privats, comporta la reducció d’emissions atmosfèriques
contaminants i sorolls alhora que es descongestiona la xarxa viària i millora la qualitat
de vida dels habitants.
La millora en l’eficiència del transport, sigui mitjançant transport públic, compartir
els vehicles privats o altres sistemes, facilita l’assoliment dels objectius de minimització
de trànsit rodat i disminució d’emissions contaminats.
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Grup de materials

Quantitat gestiona
per any

Fems

27.300 T/any

Càrrega màxima
Camió-tipus
20 tones
TOTAL

Viatges diaris per
entrada i sortida de
materials
8
8 viatges/dia

A aquests 8 viatges caldria afegir els viatges generats pels propis treballadors de
la planta. Si assumim que la planta donarà ocupació a 5 treballadors i aquets realitzaran
4 viatges diaris, el nombre total de viatges s’incrementarà 20 viatges diaris, assolint els
28 viatges diaris generats per l’activitat.
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3. Fase d’abandó

Medi
afectat

Acció del
projecte
Eliminació de
superfícies
pavimentades
Retirada de materials
d’obra
Incorporació de la
capa vegetal
Retirada de cultiu
sobre la superfície
afectada
Acció del
projecte
Eliminació de
superfícies
pavimentades

Hidrologia

Retirada de materials
d’obra
Incorporació de la
capa vegetal

Incorporació de cultiu
sobre la superfície
afectada

Q
u
a

Medi
afectat

Acció del
projecte
Moviment de terres

Impacte

Caracterització

Valoració

Canvi en l’orografia a causa de
recuperació del terreny

Not. Pos. Dir. Sim. LP.
Perm Rev. Rec. Cont.

+0,63

Alteració de l’estructura i
compactació del sòl degut al
canvi d’ús
Possibilitat de contaminació
derivada de la construcció
(ciment, fang, restes d’obra,
plàstic...)

Mín. Neg. Dir. Acu.
CP. Tem. Rev. Rec.
Disc.
Mín. Neg. Dir. Sim.
CP. Perm. Irrev. Irrec.
Irreg. Discont.

Compatible
-0,20
Compatible
-0,33
Moderat
+0,25

Destrucció i des compactació del
sòl

Mín. Pos. Dir. Sim. CP.
Perm. Rev. Rec.
Period.. Cont

Compatible

Impacte

Caracterització

Valoració

Increment de l’erosió per
eliminació de la capa de
vegetació que reén el sòl
Canvi en el recorregut de l’aigua
superficial a causa de l’ocupació
de terrenys

Mín. Neg. Direc.
CP. Perm. Rev.
Irreg. Discont
Mín. Neg. Dir.
Perm. CP. Irrev.
Irreg. Discont.

Sim.
Rec.

Possibilitat descontaminació
derivada de la construcció
(ciment, fang, restes d’obra,
plàstic...)

Not. Pos. Dir. Sim. LP.
Rev. Rec. Period.
Cont.

Canvi en el recorregut i volum de
les aigües superficials i
subterrànies

Mín. Pos. Dir. Sim. LT.
Rev. Rec. Irreg.
Discont.

Compatible

Impacte

Caracterització

Valoració

Acu.
Rec.

-0,16
Compatible
-0,29
Moderat
+0,66
Compatible
+0,16

-0,13
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Geologia i geomorfologia

Medi
afectat
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Emissió de gasos, principalment
CO2 i altres gasos
Increment del soroll

Trànsit de vehicles

Increment de la concentració de
pols en suspensió.
Increment de la concentració de
pols en suspensió

Desmantellament de
les instal·lacions

Emissió de gasos, principalment
CO2 i altres gasos
Increment del soroll

Medi
afectat

Acció del
projecte
Ocupació de terreny i
canvi d’ús del sòl

Flora (comunitats vegetals)

Moviment de terres

Desmantellament de
les instal·lacions

-0,13
Compatible
-0,13
Compatible
-0,13
Compatible
Compatible
-0,13
Compatible
-0,13
Compatible
Valoració

Incorporació de vegetació pel
canvi d’ús

Not. Pos. Dir. Sin. CP.
Perm. Rev. Rec. Cont.

+0,58

Eliminació, soterrament o
malmetement de vegetació
vorera

Mín. Neg.
CP. Tem.
Discont.
Mín. Neg.
CP. Perm.
Cont.

Incorporació de vegetació

Dir. Sim.
Rev. Rec.

Acció del
projecte
Desocupació i canvi
d’ús del sòl

Eliminació, soterrament o
malmetament de vegetació
vorera

Compatible
-0,16
Compatible

Dir. Sim.
Rev. Rec.

Not. Pos. Dir. Sin. LP.
Perm. Rev. Rec. Cont.

Producció de pols que pot afectar
al procediemt de fotosíntesi
Producció de pols que pot afectar
al procediemt de fotosíntesi

Impacte
Generació d’un nou l’hàbitat

Mín. Neg.
CP. Tem.
Disc.
Mín. Neg.
CP. Perm.
Cont.
Not. Neg.
CP. Perm.
Cont.
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-0,13

-0,27
Moderat
+0,70
Compatible

Trànsit de vehícles

fauna
(com
unitat

Compatible

Caracterització

Producció de pols que pot afectar
al procés de fotosíntesi

Emmagatzematge de
materials i classificació

Medi
afectat

Impacte

Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir. Acum.
CP. Tem. Rev. Rec.
Irreg. Discont.

Dir. Sim.
Rev. Rec.

0
Compatible

Dir. Sim.
Rev. Rec.
Dir. Sim.
Rev. Rec.

-0,27
Moderat
-0,64
Sever

Caracterització

Valoració

Not. Pos. Dir. Acu. CP.
Perm. Rev. Rec. Irreg.
Cont.

+0,54
Compatible
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Increment de la concentració de
pols en suspensió
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Moviment de terres

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat vorer
Molèsties per producció de
sorolls
Desmantellament de
les edificacions

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat vorer
Molèsties per producció de
sorolls
Emmagatzematge de
materials i classificació

Molèsties per producció de pols

Malmetament de l’hàbitat vorer
Molèsties per producció de
sorolls
Trànsit de vehicles

Molèsties per producció de pols

Augment de risc d’atropellament

Paisatge

Medi
afectat

Acció del
projecte

Impacte

Moviment de terres

Modificació de l’orografia

Desocupació de
terreny i canvi d’ús del
sòl

Eliminació d’elements que poden
alterar el paisatge de l’entorn

Desmantellament de
les instal·lacions

Emmagatzematge de
materials i classificació

Desaparició d’infraestructures del
paisatge

Incorporació de nous elements
(maquinària, materials..) que
poden alterar el paisatge

Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp.. Rev.
Irreg. Discont.
Min. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Cont.
Mín. Neg. Dir.
CP. Temp. Rev.
Cont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Not. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.
Mín. Neg. Ind.
CP. Temp. Rev.
Irreg. Discont.

Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.
Sim.
Rec.

-0,08
Compatible
-0,08
Compatible
-0,08
Compatible
-0,33
Moderat
-0,33
Compatible
-0,25
Moderat
0
Compatible
0
Compatible
0
Compatible
-0,33
Moderat
0
Compatible
0
Compatible

Caracterització

Valoració

Min, Neg, Dir, Sin,
CP, Perm, Irrev, Rec,
Period, Discont
Not, Pos, Ind, Sin,
CP, Perm, Irrev, Rec,
Period, Cont

-0,33

Not, Pos, Dir, Sin,
CP, Perm, Irrev, Rec,
Period, Cont
Min, Neg, Ind, Sin,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
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Moderat
+0,58
Compatible
+0,66
Compatible
0
Compatible
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Molèsties per producció de
sorolls
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Medi
afectat

Acció del
projecte

Moviment de terres

Impacte
Emissió de soroll per part de la
maquinària i a causa del propi
moviment de terres

Antròpic

Generació de pols

Desmantellament de
les instal·lacions

Generació de pols
Necessitat de mà
d’obra

Contractació d’obrers

Trànsit de vehicles

Emissió de soroll per part dels
vehicles

Desmantellament de
les instal·lacions

Econòmic

Generació de soroll derivada de
les obres de demolició

Necessitat de mà
d’obra

Benefici en l’economia de la
zona,
contractació d’empreses del
sector de la construcció, creació
de llocs de treball.

Trànsit de vehicles

Caracterització
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Acu,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Neg, Dir, Acu,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Pos, Dir, Sim,
CP, Perm, Cont
Min, Neg, Dir, Sim,
CP, Tem, Rev, Rec,
Irreg, Discont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Perm, Period,
Cont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Tem, Irreg,
Discont
Min, Pos, Ind, Sim,
CP, Tem, Irreg,
Discont

Valoració

-0,08
Compatible
-012
Compatible
-0,08
Compatible
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-0,12
Compatible
+0,25
Compatible
-0,08
Compatible
+0,02
Compatible
0
Compatible
0
Compatible

4.2. Repercussió pel canvi d’ús del sòl
L’àmbit d’actuació del Pla especial és la finca situada en la parcel·la 211 del
polígon 8.
Actualment a la finca s’hi practica l’activitat agrària, amb cultius extensius
d’herbaci de regadiu.
Situació actual:

Emplaçament
Pol.8 parc.211

Massa forestal – conreu – zones verdes
Àmbit Pla
Sup. Resta zones
51.922,00m²
0.00m²
Toral superfície zones verdes - conreu

Sup. Zones verdes
51.922,00m²
51.922,00m²

Massa forestal – conreu – zones verdes
Àmbit Pla
Sup. Resta zones
51.922,00m²
46.754m²
Toral superfície zones verdes - conreu

Sup. Zones verdes
5.168,00m²
5.168,00m²

Situació futura:

Emplaçament
Pol.8 parc.211
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- Estudi de la massa forestal - conreus
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Tal i com es pot comprovar a les taules anteriors, entre la situació actual i la
futura és produeix una pèrdua de massa forestal de 46.754m² (herbaci de regadiu).
-Estoc de carboni i capacitat d’embornal
Segons les “Eines i guies per introduir el canvi climàtic en els procediments
d’avaluació ambiental de plans, programes, projectes i activitats – Eina de càlcul
d’emissions de CO2 provinents de l’afectació de masses forestals i conreus” publicada
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, els factors
d’emissió de l’estoc de carboni provenen del Capítol 3: Balanç de carboni: els embornals
a Catalunya del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya i estan expressats
en unitats de C/ha.
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Pel que fa a la capacitat d’embornal dels conreus herbacis s’assumeix que es
propera a zero.

Taula. Factors d’Emissió d’estoc de carboni. Eines i guies per introduir el canvi climàtic en els procediments d’avaluació
ambiental de plans, programes, projectes i activitats. Novembre 2020.

S’estima que la pèrdua de massa forestal de l’explotació és de 46.754m² de cultiu
herbaci, en aquest cas blat.

46.754

0,8
12

10.000

ℎ

44

= 13,71

L’estoc de carboni que en resulta es de 13,71 Tones CO2 .
Per tal de mitigar aquesta pèrdua a l’explotació es plantaran oliveres (olea
europea l.) Aquestes tenen un factor d’emissió d’estoc de carboni de 22,7 Tn C/ha.
Equival a la plantació de 0,6 ha d’oliveres.
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El càlcul de les emissions i absorcions de CO2 es basa en la taxa de canvi
d’existències de carboni dels ecosistemes, que té en compte la biomassa aèria i
subterrània, la matèria morta i la matèria orgànica del sòl.
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-Plantació d’arbrat
Al voltant del perímetre de les actuacions, es conservarà i restaurarà la vegetació
existent mitjançant la constitució de pantalles vegetals amb la plantació d’arbres i
arbustos amb espècies vegetals pròpies de l’entorn geogràfic i climàtic, garantint
d’aquesta manera una bona integració paisatgística del conjunt.
Plantació: Aquesta es plantaran durant els mesos de l’hivern al perímetre de la
zona d’actuació del Pla Especial, de forma discontinua sense la necessitat de seguir un
ordre geomètric ni lineal. Es respectarà una distància suficient entre l’arbrat i les
instal·lacions per poder dur a terme un correcte maneig.
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Gestió i manteniment: lleugera esporga entre els mesos de gener i febrer
mitjançant tisores de poda a mà.
Les necessitats hídriques seran abastides per l’aigua de la pluja i de la xarxa de
reg.

PLANTACIÓ
ARBRAT

Imatge de les actuacions del pla especial i plantació d’arbrat
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La gestió de les males herbes al voltant de la zona arbrada es realitzarà
mitjançant sega o llaurades molt puntuals.
Per la prevenció i control de plagues i malalties es basarà amb un bon control
biològic natural.
A continuació es mostra una imatge de les actuacions i la plantació d’arbrat:
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4.3. Avaluació de les repercussions del projecte en els factors ambientals
Els impactes negatius es concentraran principalment en el període d'obres, però
són absolutament imprescindibles per poder executar la planta de tractament.
-Contaminació del sòl
L’impacte provocat sobre el sòl, tant en el que es refereix a contaminació, erosió
i qualitat del mateix, és moderat. L’impacte moderat fa referència a que és impossible
aplicar mesures correctores per tal de corregir l’eliminació de la coberta vegetal i de la
capa edàfica que la sustenta.
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-Afecció d’aigües
Sobre els cursos fluvials pròxims a la planta de tractament es produiria un
impacte crític a conseqüència de la contaminació del sòl si no es disposa a les
instal·lacions de les mesures correctores que l’impedeixin.

Per tal que no es vegin afectats els cursos fluvials, els sistemes
d’emmagatzematge de residus seran estancs i impermeables, de manera que sigui
impossible l’entrada i sortida de lixiviats que provinguin d’altres fonts que no siguin les
pròpies del maneig. Tenint en compte els sistemes estancs i impermeables tenen la fase
de construcció com explotació és un impacte moderat.
S’adjunta plànol de les pendents del paviments i de recollida de les aigües netes
i brutes generades a la planta.
-Afecció de l’atmosfera
L’atmosfera es veurà afectada moderadament - compatible. Els residus
gestionats a la planta de tractament abans d’arribar a l’etapa d’estabilització generaran
aerosols i el transport provocarà una difusió dels seus olors.
Els efectes són corregibles amb mesures adreçades per aquest fet, per tal que
els vehicles no generin pols es remullaran els camins d’accés interior de la planta de
tractament. Sobre les olors produïdes a la planta, comentar que és impossible corregir
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Es generarà dos punts de producció d’aigües residuals, per una banda aigües
residuals d’origen domèstic, (wc’s, lavabos i dutxes) i per altra banda, aigües residuals
provinents de la neteja del rentat de camions i de les zones de treball.
Tan les aigües domestiques com les provinents de la neteja, seran conduïdes
mitjançant diferents pendents i canonades cap a les canals que les conduiran a la bassa
d’emmagatzematge de lixiviats.
Les aigües de coberta, es recolliran mitjançant canaleres i es conduiran fora de
l’activitat sobre la llera pública.
Pel que fa les aigües brutes procedents de les aigües de pluja que han estat en
contacte amb superfícies brutes seran conduïdes mitjançant diferents pendents al
paviment cap als embornals que dipositaran les aigües sobre el col·lector general que
les conduirà cap a la bassa d’emmagatzematge de lixiviats.
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les olors però aquestes, en tot cas, no superaran un radi de 150m de distància, essent
impossible que afectin a nuclis de població propers.
-Afecció a fauna i vegetació
La instal·lació de les edificacions en terrenys no urbanitzables, de caire agrícola
i ramader fa que l’impacte produït sigui corregible aplicant unes mesures tal com el
tancament perimetral i la instal·lació d’un sistema adient de desinfecció de vehicles
(mesures adreçades a limitar el contacte directe de la fauna autòctona amb l’activitat).
L’impacte amb la flora serà moderat en la fase de construcció i compatible en la fase
d’explotació. L’impacte sobre la fauna serà compatible en totes dos fases.
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Al tractar-se d’un territori agrícola amb predomini de terres de conreu l’efecte
produït sobre el medi és compatible ja que la vegetació típica de l’àrea d’estudi s’ubica
sobre els marges de les parcel·les, àrea que no s’ocupa amb l’actual projecte i que es
conservarà per la presència de zones arbustives idònies per la seva conducta salvatge
i que n’evitarà la seva migració.
- Afecció a paisatge i medi antròpic
Sobre el paisatge l’impacte és compatible i sobre l’ocupació positiu. La planta
de tractament no produirà impacte negatiu sobre el paisatge ja que es tracta d’un territori
dedicat exclusivament a l’agricultura i a la ramaderia i no hi ha vegetació superior a la
zona evitant-se produir un impacte visual elevat com podria passar en zones de bosc.
Per donar una cobertura visual i vegetativa a les façanes de les mateixes
edificacions, contribuint amb la seva integració en el paisatge resulta factible plantejar
la incorporació de vegetació autòctona de la zona.
4.4. La planta de tractament respecte la biodiversitat, factors climàtics i el canvi
- Factor climàtic
Amb les plantes de tractament el clima no es un factor limitant a l’hora d’executar
les instal·lacions, però sí que és necessari conèixer les temperatures i els vents
dominants per plantejar una orientació dels edificis el més adequada possible. Amb
aquest propòsit es pretén controlar la temperatura de les mateixes sense necessitat
d’utilitzar mitjans de ventilació forçada i evitar la direcció dels vents dominants cap a les
zones poblades.
Es considerarà el clima com un factor que condicionarà principalment el maneig
i disseny general de la planta.
- Biodiversitat
En els últims anys el sector agro-ramader ha desenvolupat un creixement
important i a l’hora, la generació de sub-productes (fems i purins), de forma que cal
plantejar la realització de tractaments de cara a reduir-ne el seu efecte sobre el medi
ambient i el territori.
Es pretén millorar la gestió de les dejeccions generades pel bestiar
d’explotacions ramaderes per contribuir a frenar de forma significativa el canvi climàtic.
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climàtic.
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Una mala gestió de les dejeccions ramaderes seria el principal efecte negatiu sobre la
biodiversitat, s’incrementaria l’erosió, l’escolament i la lixiviació, perjudicaria a la flora,
fauna i microorganismes (canvis en la composició i dominància de les espècies i efectes
tòxics) no es mantindria el reservori de carboni, entre altres aspectes.
- Canvi climàtic
La planta de tractament es troba relacionada amb el medi i per tant amb el canvi
climàtic, crear una planta per compostar dejeccions ramaderes ajuda a pal·liar el canvi
climàtic.
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4.5. Avaluació i quantificació dels efectes indirectes, acumulatius i sinèrgics de la
planta de tractament

ACTIVITAT

EFECTE AMBIENTAL INDIRECTE

Planta de valorització i tractament de
residus orgànics

ACTIVITAT

Increment dels preus dels recursos com pinso, aigua
Variació de l’economia global

EFECTE AMBIENTAL ACUMULATIU
Alteració de les propietats físico-químiques del sòl
Alteració de les propietat físico-químiques de l’aigua superficial
Afectació a comunitats faunístiques i biòtiques aquàtiques

Planta de valorització i
tractament de residus orgànics

Canvi de percepció dels components paisatgístics
Generació de llocs de treball

Congestió viària
ACTIVITAT

EFECTE AMBIENTAL SINÈRGIC
Alteració de les propietats físico-químiques del sòl
Alteració de les propietat físico-químiques de l’aigua superficial

Planta de valorització i
tractament de residus orgànics

Afectació a comunitats faunístiques i biòtiques aquàtiques
Canvi de percepció dels components paisatgístics
Generació de llocs de treball
Variació economia local

La qualificació quantitativa d’aquests efectes es determinarà atenent els factors
d’ocurrència, cobertura, gravetat, recuperació, duració i desenvolupament.
Ocurrència

Qualificació

Definició
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Males olors
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1
0,9
0,7
0,5

Es donarà l’impacte
No hi ha certesa absoluta
Existeix el risc que es generi l’efecte
És mínim que es produeixi l’efecte

Qualificació

8
6

Definició
L’efecte supera els límits de l’àrea d’influència
directa
L’efecte està dins de l’àrea d’influència directa
Efecte molt localitzat al medi

Qualificació
10
8
6
4

Definició
Els efectes afecten greument al medi
Els efectes generen un deteriorament important
Generació d’una alteració moderada
Generació d’una modificació mínima

Qualificació

Definició
Impossibilitat o dificultat de retornar per medis
antròpics o naturals les condicions inicials
Impossibilitat de retornar per medis naturals a les
condicions inicials
Possibilitat de retornar per medis naturals a les
condicions inicials en un termini superior a un any
Possibilitat de retornar per medis naturals a les
condicions inicials en un termini inferior a un any

10

Cobertura
(Cob)

Gravetat
(Gr)

100
Recuperació
(G. Rec)

70
50
30

Duració
(Dur)

Desenvolup
ament (De)
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Qualificació
100
70
30

Definició
Efecte permanent quan es desenvolupa l’activitat
L’efecte de l’impacte està actiu entre un 20-80%
Quan l’efecte genera una alteració inferior al 20%

Qualificació
100

Definició
Efecte inapreciable
L’efecte es manista en un període de temps
inferior a 2 mesos
L’efecte es manifesta en un període superior de 2
mesos

70
30

Amb l’aplicació de la següent fórmula es quantificaran els efectes negatius del projecte:
EFECTES
Alteració de les propietats
físico-químiques del sòl
Alteració de les propietat físicoquímiques de l’aigua superficial

Alteració de les propietat
físico-químiques de les
aigües subterrànies
Afectació a comunitats
faunístiques i biòtiques
aquàtiques
Canvi de percepció dels
components paisatgístics

Pr

Cob

Gr

G.Rec

Dur

De

Valor EA

Importància

0,7

8

6

50

30

30

31,36

BAIXA

0,7

10

8

50

70

30

47,6

MITJA

0,7

8

6

50

70

30

34,16

BAIXA

0,7

6

6

50

30

30

26,32

BAIXA

0,5

8

6

70

70

30

26,4

BAIXA
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(Pr)
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Males olors

Congestió viària

1

6

4

30

30

70

30,4

BAIXA

0,5

6

4

30

30

30

13,20

BAIXA

Efecte positiu
Efecte positiu
Efecte positiu

----

----

Efecte positiu

--

--

Generació de llocs de treball
Variació economia local
Variació de l’economia global
Increment dels preus dels
recursos com pinso, aigua
(millora econòmica d’algunes
empreses)
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La importància de l’efecte es classificarà segons els valors de la següent taula:
Qualificació
80 - 100
60 - 79
40 - 59
<40

Color
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Importància ambiental
MOLT ALTA
ALTA
MITJA
BAIXA
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5. Mesures correctores i recomanacions per la mitigació
d’impactes ambientals negatius
Segons es desprèn de la identificació i avaluació dels principals impactes
ambientals cal establir una sèrie de mesures de les quals unes tenen caràcter preventiu
i altres de minimització de l’impacte i/o integració de les instal·lacions. En alguns casos,
la irreversibilitat de l’impacte i la condició irrecuperable del medi, es contrapesa amb la
implantació de les anomenades mesures compensatòries. Totes les mesures es
descriuen en funció del factor ambiental o impacte que es pretén corregir.
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5.1. Mesures correctores generals
A continuació es detalla mesures preventives i correctores que es posaran en
pràctica durant les fases de construcció i explotació amb la finalitat de minimitzar les
accions dels vectors d’impacte presents.

-

-

Remullar les zones d’accés interior de la parcel·la on es duran a terme les
actuacions per evitar la producció de pols.
Es conservarà la vegetació dels marges i la resta de cultiu existent a la parcel·la.
Delimitació estricta de les zones de treball en l’interior de la parcel·la, minimitzant
l’afectació de sòl i coberta edàfica pel moviment de terres.
La circulació de la maquinària pesada i la descàrrega dels materials s’efectuarà
ocupant el mínim espai.
Les obres es començaran en l’època de l’any que comporti menys dificultats de
buscar refugis o desplaçaments de la fauna.
Compliment de la normativa vigent en matèria de sorolls.
La zona de les actuacions del pla especial es troba en un lloc amb risc d’incendis
baix, tot i així per tal d’evitar i prevenir qualsevol possible incendi es disposarà
d’aigua a la zona d’actuació.
La construcció de femers i la superfície pavimentada per compostatge seran
estancs i impermeables, amb el manteniment adequat.

Fase d’explotació:

-

Aplicació d’una guia de bon funcionament de la planta de tractament.
Registre de les quantitats a tractar.
Mantenir en bon estat l’entorn de l’àrea de les actuacions.
Comprovar periòdicament l’estanqueïtat del femer i superfície pavimentada.
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Fase construcció:
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Fase desmantellament:

Remullar les zones d’accés per evitar la producció de pols.
-

Es conservarà la vegetació dels marges.
Delimitació estricta de les zones de treball en l’interior de la parcel·la, minimitzant
l’afectació de sòl i coberta edàfica de moviment de terres.
La circulació de la maquinària pesada i la càrrega dels materials s’efectuarà
ocupant el mínim espai.
Les demolicions es començaran en l’època de l’any que comporti menys
dificultats de buscar refugis o desplaçaments de la fauna.
Compliment de la normativa vigent en matèria de sorolls.
Prevenir qualsevol possible incendi potencial.
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5.2. Atmosfera
El projecte limita el seu impacte significatiu sobre l’atmosfera en els aspectes
dels sorolls, emissions atmosfèriques i emissions lumíniques.
Pel que fa els sorolls es limitarà la velocitat de circulació de vehicles i maquinària,
tant durant la fase constructiva (20 km) com d’explotació (30 km), garantint en tots els
casos el compliment dels valors guia d’immissió i emissió que fixa la normativa de sorolls
i el respecte als horaris de treball.
La fase d’execució més sorollosa, és a dir, el moviment de terres, s’ha de
procurar concentrar-la preferentment de maig a desembre-i en tot cas, mai al març i
l’abril, per no alterar el període de zel, cria i alletament de la micro i macrofauna.

Irrigació periòdica de la zona treballada i dels materials per evitar la seva
dispersió pel vent.
Adequada gestió dels residus d'excavació i demolició, conduint a un gestor
autoritzat o als contenidors municipals.
Pel que fa a emissions atmosfèriques cal garantir el manteniment adequat dels
equips i vehicles que s’utilitzaran.
D’acord amb el punt 1 de l’annex 1 del Decret 190/2015, de 25 d’Agost, de
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn, l’àmbit es troba en una zona E2, àrea inclosa en
àmbits territorials de protecció alta, donat que es tracta de sòl NO urbanitzable fora d’un
espai d’interès natural o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa
Natura 2.000.
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Limitar l'ús de la maquinària i l'activitat d'obra a l'horari diürn, amb la qual cosa
s'evitarà l'afecció a les rates pinyades, espècies sensibles.

DAE per a PEU per la instal·lació d’una planta de tractament de residus orgànics per la seva transformació a compost polígon
8, parcel·la 211 al terme municipal de Térmens(Lleida)

Les instal·lacions que disposaran de punts de llum exteriors a les portes d’accés a cada
nau, als molls de càrrega i a la zona de les sitges de pinso.
El tipus de làmpades que s’instal·laran seran tipus II; làmpades que tinguin
menys del 5% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona
comprès entre 280 i 780 nm. Al tenir prevista la instal·lació de làmpades LED es tindrà
menys del 15% per sota de 500 nm. Al tractar-se nova instal·lació s’entén que serà
justificable documentalment, tot i que, de no ser així la temperatura de color haurà de
ser igual o inferior a 3.000 K.
En qualsevol cas sempre es podrà utilitzar làmpades permeses per a
zonificacions amb protecció més elevades, mai a la inversa. La classe d’eficiència
energètica serà A, A+ o A++.
Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat seran de
com a màxim el 5% en horari de vespre i de l’1% en horari de nit.
Els nivells màxims d’il·luminació intrusa no superaran el 5% en horari de vespre
i el 2% en horari de nit i els nivells màxims d’intensitat lluminosa seran de 7.500 cd.
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Es realitzarà el transport de les dejeccions ramaderes complint normativa
vigent sanitària, de transport.
5.3. Geomorfologia del relleu i sòls

Delimitació estricta o afitament de la superfície d’ocupació que estarà
supervisada pel responsable Ambiental.
L’àmbit de treball, abassegament i operacions en general, s’ha de restringir a la
zona d’ocupació, permanent, preferentment en les zones previstes per aparcament del
sector, evitant ocupacions addicionals en espais limítrofs.
El responsable ambiental vetllarà per què els vehicles circulin únicament per les
traces establertes sense mai afectar a parcel·les veïnes.
Prèviament a les operacions de replanteig i excavació de les zones destinades
a sòl privat i vials, es realitzarà una retirada superficial dels horitzons orgànics de manera
que no es malmetin per poder utilitzar-se posteriorment per a enjardinament i si s’escau,
per a la millora de finques agrícoles de la zona. L’abassegament de terres vegetals es
situarà on determini el Responsable Ambiental i les piles no han de superar el 1,5m
d’alçada.
L’estacionament i les tasques de manteniment del parc de maquinària durant la
urbanització i igualment a la base d’explotació es concentraran en un únic punt proper
als accessos per minimitzar el risc d’afeccions al sòl per vessaments de combustibles,
olis i altres líquids.
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Els impactes que es puguin generar sobre la geomorfologia i els sòls dels espais
afectats es produiran durant la fase de construcció sobre el perímetre del sector a
urbanitzar.
A grans trets, si bé el sector es situa en una zona amb un pendent sua,
l’excavació i el replanteig de terrenys serà significatiu. Tanmateix, i per garantir la
minimització de l’impacte degut a l’ocupació de sòl, l’alteració de la geomorfologia i el
risc de compactació dels sòls, es prendran les següents mesures:
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5.4. Consum d’aigua i gestió d’aigües residuals i d’escorrentia
Aquest impacte s’ha de considerar bàsicament en fase d’explotació i sobretot pel
que fa a necessitats d’abastament i generació d’aigües residuals. Pe que fa a
l’abastament procedent de la captació de l’aigua de reg de la finca, tot i que siguin
garantits els volums necessaris per al funcionament regular del sector han d’anar
acompanyades de l’aplicació de mesures d’estalvi i reutilització tant en el procés
productiu, com en la neteja de les instal·lacions i altres. Aquesta reducció del consum
també repercutirà en una disminució de la generació d’aigües residuals.
Es mantindran el correcte manteniment els espais amb presència d’aigua i la
formació ambiental dels treballadors per optimitzar el consum de les aigües es preveuen
les següents mesures:
-

-
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Promoció de la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua, per minimitzar el
consum d’aigua amb cisternes dotades de sistema de doble descàrrega als WC
i difusors de baix consum (s’estima una reducció de consum del 40%)
Enjardinament d’espais lliures amb arbres, arbusts i vegetació de caràcter
autòcton i adaptats a les condicions de la zona.

5.5. Vegetació
Les mesures destinades a protecció de la vegetació són de caràcter
compensatori ja que amb la nova planta de compostatge, la coberta vegetal actual, serà
del tot eliminada. Per això, les mesures són de caràcter compensatori i fonamentalment
consistiran en la plantació d’arbrat al voltant del perímetre de la finca.

-

-

El disseny dels espais lliures haurà de ser de tipus naturalitzat, evitant
configuracions pròpies dels espais lliures urbans i preservant al màxim la
vegetació existent.
Les plantacions utilitzaran exclusivament espècies autòctones pròpies del lloc.

5.6. Fauna
Els impactes significatius sobre la fauna es produeixen a través de les molèsties
potencials que pot generar l’activitat humana i els treballs de maquinària, principalment
durant la fase de construcció i en la d’explotació, per la remor que pot generar el continu
accés rodat de vehicles i mercaderies. Per això, en la fase de funcionament habitual, les
molèsties seran en funció del nombre i freqüència de treballadors i visitants, i
principalment del trànsit de mercaderia, en aquest cas, àrids i altres materials de la
construcció. Altres impactes sobre la fauna seran els derivats de possibles
atropellaments provocats durant la fase d’execució. Entre altres mesures es proposa:
-

Realitzar les obres amb intervenció de maquinària pesant fora de l’època de zel
i cria, atès que aquesta és una de les èpoques més sensibles per moltes
espècies presents. L’època més adequada en aquest sentit seria a partir del
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D’altra banda, en l’execució del pla caldrà tenir en compte les següents consideracions:
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-

-

-

maig i fins a desembre, es a dir, evitar els mesos de gener a abril i en especial
febrer-març-abril.
Minimitzar les emissions acústiques, amb mesures de reducció del soroll,
principalment en fase de construcció. En fase d’explotació aquesta reducció ha
de contemplar-se dins de les bones pràctiques de l’empresa (respecte als límits
de velocitat, conducció suau i sense acceleracions sobtades..
Per a reduir el risc d’atropellaments en fase d’execució, s’evitarà accedir a les
instal·lacions en hores nocturnes i crepusculars i en tot cas, caldrà restringir a 20
km/h la velocitat màxima.
En base la configuració del sector, no resulta necessari habilitar passos de fauna.
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5.7. Paisatge
L’impacte paisatgístic es manifesta tant a un primer pla, és a dir, la presència
d’unes instal·lacions artificials en un entorn natural, com per la conca visual extrínseca
des d’on pot ser visible. De cara a minimitzar aquests impactes es preveuen les
següents mesures:
- Es conservarà la vegetació dels marges i s’incorporarà zones arbustives amb
espècies autòctones.
- Delimitació estricta de les zones de treball en l’interior de la parcel·la,
minimitzant l’afectació de sòl i coberta edàfica pel moviment de terres.
5.8. Gestió de residus

-

-

-

Gestió adequada dels residus de construcció. Els plàstics, fustes, runes i altres
residus que es generin durant la construcció de la planta de compostatge mes
recolliran sistemàticament i selectiva i es localitzaran en l’àrea d’abassegament
de residus d’on periòdicament es conduiran a les instal·lacions apropiades,
d’acord amb el Decret 201/1994.
L’emmagatzematge temporal es realitzarà en contenidors i els plàstics i papers
s’emmagatzemaran en contenidors específics amb xarxa o tela per evitar la
dispersió pel vent. La gestió adequada dels residus durant la construcció rebrà
una especial vigilància per part del Responsable Ambiental.
Gestió adequada dels excedents de materials d’excavació o replè. L’excavació
necessària i les necessitats de replè (on s’aprofita material d’excavació) no
sempre s’ajusten de manera que es poden generar sobrants que caldria dur de
forma controlada a dipòsits autoritzats o, a àrees abandonades on s’han realitzat
activitats extractives.
Els residus que es generin durant el funcionament habitual de l’empresa (paper
i cartró, plàstic, fusta, olis de motor, pneumàtics, envasos, filtres d’oli, bateries..)
es recolliran selectivament d’acord amb la Llei 6/1993 de residus i hauran de ser
gestionats pel propi productor mitjançant gestor autoritzat de residus que els retiri
o el seu transport a deixalleria industrial.
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En fase d’explotació s’enregistrarà una important generació de residus
bàsicament dejeccions ramaderes.
En la fase d’execució a fi i efecte de minimitzar l’impacte negatiu que això
representa es plantegen una sèrie de mesures:
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-

L’emmagatzematge temporal ha de fer-se en contenidors situats en una zona de
la parcel·la, perfectament delimitada i adequada per a cada tipus de residu, en
funció del seu codi i naturalesa (especials i no especials).

5.9. Socioeconomia
L’impacte socioeconòmic globalment és positiu i compatible, tal i com s’ha comentat
en d’altres parts de l’informe
5.10. Resum de les mesures correctores
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Fase d’execució
-

Designació d’un responsable ambiental d’obra
Moviment de terres i treballs de maquinària pesant evitant mesos de febrer a maig
Delimitació del sòl afectat per les obres
Decapatge dels horitzons orgànics superficials per a espais lliures, enjardinaments o
agrícola
Delimitació de la zona d’aparcament de maquinària i protecció del sòl amb làmina
impermeable
Limitació a 20 Km/h de la velocitat de la maquinària pesant i vehicles en general
Gestió correcta de les runes i inerts
Contenidors selectius per a residus d’obra i, si s’escau, coberts en tela o malla per a
evitar dispersió
El disseny dels espais lliures haurà de ser de tipus naturalitzat, evitant configuracions
pròpies dels espais lliures urbans i preservant al màxim la vegetació existent
Les plantacions utilitzant exclusivament espècies autòctones pròpies del lloc

-

Limitació a 30 km/h de la velocitat en la zona
Encesa nocturna de lluminàries mitjançant rellotge astronòmic i reducció de les 20:00
hores.
Nivells màx. de flux lluminós d’hemisferi superior 5% en horari de vespre i de l’1% en
horari de nit.
Làmpades de LED
Manteniment de sòls permeables a les zones verdes i vials
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Fase d’explotació
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6. Programa de seguiment ambiental
El programa de seguiment ambiental consisteix en el seguiment de la situació del
medi i les seves fases del projecte per a comprovar que les mesures correctes,
preventives i compensatòries proposades són les adequades per minimitzar els
impactes ambientals significatius i s’apliquen correctament o bé, les cal modificar.
L’objectiu del programa de seguretat ambiental és definir els elements o factors a
controlar, la periodicitat i els indicadors i les mesures a prendrien cas de de desviació.
L’empresa adjudicatària de les obres ha de designar un responsable ambiental que
executi el seguiment i control ambiental durant les obres de forma coordinada amb la
Direcció d’Obra. En la fase d’explotació, l’empresa ha de designar un responsable de
medi ambient que farà el seguiment global de les mesures.
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Cal preveure que, en el moment de començar les obres d’execució i arrel
d’alguna modificació del projecte constructiu, alguns impactes ponderats en aquest
estudi podrien revestir una magnitud diferent, per la qual cosa el programa de seguretat
ambiental ha d’adaptar-se a les noves situacions amb mesures noves o corregides.
Emissions de soroll
Sonometries mitjançant sonòmetre adequadament calibrat. Comprovar que els vehicles
han superat les inspeccions tècniques obligatòries.
Valors guia d’emissió i immissió fixats a la normativa vigent (dB)
Mesures en cas de no acceptació: inspecció tècnica dels aparells, vehicles o maquinària,
limitar el número de màquines en funcionament.

Emissions atmosfèriques i lumíniques
Comprovar els justificants de les inspeccions tècniques obligatòries que han superat els
vehicles. Pel que fa als auto generadors i maquinària dels processos, els instal·ladors
han de garantir el correcte funcionament i operacions de manteniment.
Concentracions admeses als focus per la normativa vigent. Comprovar que no se
superen els 2 luxs d’emissió vers les finques veïnes.
Mesures en cas de no acceptació: requerir als instal·ladors la solució de les deficiències.
Fase d’execució i vida útil de les empreses.
Consum d’aigua
Seguiment, augments de consum d’aigua que es considerin excessius, no atribuïdes a
aigües de procés.
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Fase d’execució i explotació.
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Mesures en cas de no acceptació: condicionar la llicència al seu consum.
Fase d’explotació.

Aigües residuals sanitàries
Seguiment, el tècnic municipal comprovarà la qualitat de l’aigua dels diferents efluents
pròxims.
Mesures en cas de no acceptació: en cas que els diferents efluents arribin amb una
càrrega contaminant superior a la permesa per l’abocament de substàncies que han de
ser tractades prèviament o no poden ser abocades al sistema general, inspecció ocular
i requeriment d’analítiques.
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Fase d’explotació.
Alteracions geomorfològiques
El responsable ambiental, garantirà que les superfícies ocupades són les
predeterminades i que les operacions d’explanació i abassegament de materials es
realitzen d’acord amb les condicions establertes a la normativa del pla especial. També
ha de garantir que el trànsit i aparcaments de vehicle es realitzi en les zones previstes.
Indicatiu: Correspondència de la zona d’afectació amb el perímetre del pla.
Mesures en cas de no acceptació: restituir la zona alterada si és fora de l’àmbit.

Vessaments de líquids, olis i altres residus
Observança del Pla de Gestió de Residus d’Obra, amb inspeccions visuals periòdiques
per part del Responsable Ambiental, en fase ‘obres. Cal garantir la recollida selectiva de
residus i vetllar perquè el vent no dispersi papers, plàstics i altres. Durant les obres, les
operacions de neteja de maquinària in situ, si n’hi hagués, es realitzaran en un únic punt,
concretament, on té lloc l’elaboració de formigó i morter. Comprovar les inspeccions
tècniques dels vehicles i maquinària.
Indicatiu: Correcte aspecte visual de l’àmbit de treball
Mesures en cas de no acceptació: neteja i recollida immediata de materials i residus i
lliurament o dipòsit a gestors autoritzats.
Fase d’explotació.

Afectació de la vegetació
Comprovació ocular in situ que l’afecció a la vegetació es circumscriu a l’àmbit i que les
velocitats d’accés són adequades.
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Fase d’explotació.
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Indicatiu: excessiva presència de pols a les finques veïnes.
Mesures en cas de no acceptació: si l’afecció és molt rellevant, recs periòdics sobre
l’àmbit i sobre les parcel·les afectades.
Fase d’explotació i explotació.
Molèsties i atropellaments de fauna
El Responsable Ambiental vetllarà perquè l’inici de les obres d’execució no coincideixi
amb les èpoques més delicades (gener-abril). Es requerirà als xofers perquè moderin
les velocitats i s’evitarà la circulació en hores crepusculars i nit.
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Indicatiu: nombre d’exemplars atropellats anormal
Mesures en cas de no acceptació: restringir l’horari dels accessos a les hores centrals
del dia.
Fase d’execució
Afectació paisatgística
El responsable ambiental vetllarà perquè les obres s’implantin complint amb totes les
mesures correctores d’integració paisatgística previstes al projecte constructiu,
especialment quant a lluminàries, vegetació i coloració de les façanes de les diferents
construccions.
Indicatiu: visió a una distància de més d’1,5 Km de distància de l’àmbit i presència de
deixalles a uns 50 m de l’àmbit.

Fase d’execució i fase d’explotació.
Gestió de residus
Adequacions per evitar la dispersió de residus en fase d’execució. En la tramitació de la
llicència ambiental, l’òrgan ambiental comprovarà que la gestió dels residus és
adequada.
Indicatiu: Inspecció ocular de l’àrea de contenidors a la parcel·la.
Mesures en cas de no acceptació: requeriment a l’empresa per a la implantació efectiva
de les mesures.
Fase d’execució i fase d’explotació
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Mesures en cas de no acceptació: A determinar pel responsable ambiental.
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7. Avaluació final i síntesi
El Pla Especial preveu l’ordenació de la totalitat del sector d’actuació, d’una
superfície de 51,92 ha en sòl no urbanitzable (SNU), al terme municipal de Térmens.
El Pla Especial Urbanístic té com a principal objectiu regularitzar i ordenar les
noves instal·lacions de la planta de compostatge, destinades al reciclatge de residus
orgànics mitjançant un tractament biològic dels mateixos, donant com a resultat un
compost o adob orgànic.
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A les instal·lacions es tractarà uns 27.300 t/any de fems que provindran del
bestiar Boví, avícola, equí, oví, cabrum, canícula i fem de porc sòlid, de les explotacions
de la zona.
L’avaluació del PEU no pretén qüestionar la delimitació del sector. Aquest apartat
pretén realitzar una justificació i analitzar l’adequació als objectius ambientals del
planejament municipal i territorial i les directrius ambientals fixades per la normativa
sectorial.
Aquesta ordenació és orientativa i es podrà adaptar d’acord a les ordenances
que s’establiran a l’apartat corresponent de la normativa del Pla Especial Urbanístic. En
la tramitació del present pla no es produeixen cessions de sòl a l’administració actuant
en concepte de sistemes d’equipaments o espais lliures.

Amb la construcció de la nova planta de valorització es resoldrà la problemàtica
de l’accés de les dejeccions ramaderes de les explotacions ramaderes de la zona,
aquestes podran ser lliurades, tractades i transformades a compost, podent ser
utilitzades posteriorment com adob.
Entre d’altres coses cal assenyalar:
Es tracta d’un terreny bàsicament planer, la finca es troba lliure de cap Llicència
urbanística i s’hi practica l’activitat agrícola de cereal de regadiu.
L’àmbit projectat en l’informe no està comprès en cap figura de protecció ni
amenaça tàxons amenaçats o rars i no presenta implicacions negatives sobre els
sistemes naturals de la zona.
La posició de l’àmbit respecte als nuclis urbans propers, concretament Térmens,
Vallfogona de Balaguer o Bellvís, atenent al règim de vents dominants a la zona no
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Es considera adequada l’alternativa 2. Pel que fa a la sostenibilitat del model
d’ordenació i la proposta de l’alternativa 2, es considera que s’assoleix els objectius
relatius a minimització de l’ocupació del territori, dimensionat d’aquesta adequada a les
característiques i necessitats de la planta de compostatge i accessibilitat així com els
objectius del planejament de rang superior.

DAE per a PEU per la instal·lació d’una planta de tractament de residus orgànics per la seva transformació a compost polígon
8, parcel·la 211 al terme municipal de Térmens(Lleida)

implica, en condicions normals, la possibilitat de molèsties per transport de sorolls, olors
o fums.
Preservació de la qualitat paisatgística, la posició és adequada en situar-se en
una zona no especialment visible tal com mostra el plànol de la conca visual. A nivell
visual paisatgístic, l’àmbit d’estudi no constitueix un fons escènic singular i pot permetre
ubicar aquests tipus d’activitats amb un impacte visual assumible.
Cal tenir especialment en compte el tractament de la il·luminació exterior que
tingui en compte l’entorn del sector qualificat com a E2.
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Les instal·lacions disposaran amb un abastament, sanejament i xarxes d’energia
i es portaran a terme els controls requerits per garantir-ne la qualitat d’aquests.
L’accessibilitat és adequada pels vehicles pesats que realitzen el trajecte fins a
la planta de compostatge, es el recorregut pel camí de Balaguer a Bellvís, ja que aquest
disposa de camins amb calçades molt més amples i pel que fa els girs d’incorporació a
d’altres camins, sols caldria condicionar-ne un, que seria l’accés al vial d’entrada al
recinte de la planta.
La mobilitat obligada en relació als possibles treballadors residents al nucli és
irrellevant ja que la instal·lació es troba molt apropo del nucli de Térmens i de Vallfogona
de Balaguer.

Tanmateix, el potencial impacte es derivarà del moviment de terres associat a
les obres de construcció de les edificacions i les noves instal·lacions de la planta de
compostatge i l’afectació d’aquestes al seu entorn. L’impacte potencial pot derivar-se
d’una deficient integració paisatgística del conjunt el qual es garanteix a través de les
mesures d’ordenació detallades al PEU (plantes, volums, cromatismes). Alhora, el
funcionament del PEU pot generar efectes com generació d’olors, generació de residus,
generació d’aigües brutes i escorrenties d’aigües pluvials, alteració del paisatge a la
zona i producció d’emissions acústiques i lluminoses. En qualsevol cas, l’anàlisi a través
d’identificació d’impactes, avaluació i establiment de mesures correctores haurà
d’aportar propostes per garantir la PEU.
D’altra banda, els impactes sobre els aspectes socioeconòmics són positius en
el sentit que es pot donar facilitat per al desenvolupament de la nova activitat al municipi
a través de la protecció d’aquesta ja que la nova planta contribueix a l’equilibri territorial
i socioeconòmic.
En resum, els impactes que es generin sobre el medi biòtic i paisatgístic són
moderats atesa la dimensió del Pla quant a ocupació del sòl. De l’anàlisi de les
alternatives i en base al treball de camp, la consulta de les fonts d’informació a l’abast i
l’observança de la normativa vigent i planejament territorial i urbanístic es conclou que,
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No s’hi enregistren altres riscos naturals o geològics remarcables. La totalitat de
l’àmbit se situa fora de la zona de potencial risc i perillositat d’inundació per causes
hidrològiques i geomorfològiques.
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a gran trets, la definició de l’àmbit escollit inicialment, no presenta inconvenients
ambientals rellevants.
Per tant, el desplegament del Pla Especial Urbanístic per a la nova planta de
tractament de residus orgànics per la seva transformació a compost a Térmens produirà
un impacte moderat que pot ser compatible si s’observen els criteris d’ordenació resultat
de l’apartat d’alternatives d’ordenació i de la implantació de les mesures ambientals i
recomanacions previstes expressades a l’informe i a les corresponents normatives
sectorials.
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Térmens, abril de 2022

Sergi Gros Navés
Enginyer Tècnic Agrícola
C.E.T.A.F.C. col.núm.3.222
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