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1 Determinació dels requeriments ambientals significatius en el sector 
de planejament 

1.1 Descripció dels aspectes ambientalment rellevants 

 
El municipi de Montgai té una superfície de 28,92 km2 i està situat a la vall baixa del riu 

Sió. Tanquen el terme els primers contraforts de la serra de Montclar al nord i la serra 

de les Quadres o de Bellmunt al sud; aquests sectors més elevats drenen cap a la part 

medial del municipi, on el Sió el travessa pel mig de llevant cap a ponent en el seu camí 

cap al Segre. Els dos nuclis hàbitats principals: Montgai (cap del municipi) i Butsènit, 

s’assenten a la plana al·luvial del riu.  Algunes partides del terme són el Tossal Roig 

(348m), les Planes, Meravella, Caubera, el Mangela, l’Hortet, el Salt, la Fita Alta, 

l’Abella, Perallonga, Barrulles, Molinero, Vilars i les Quadres. 

El poble de Montgai, a 286 metres d’altitud, és a l’esquerra del Sió i en destaca des de 

lluny la visió del seu campanar únic a la comarca per les seves característiques i els seus 

seixanta metres d’alçada.  La part antiga de la població situada al voltant de la plaça 

del castell, conserva els carrers tortuosos i estrets.  Hi ha una biblioteca, una llar de 

jubilats i una zona poliesportiva (que inclou una pista poliesportiva descoberta, un camp 

de futbol, piscina i pista de tennis). La població del nucli és de 539 habitants. Pel poble 

passa la carretera local d’Agramunt a Balaguer i del poble mateix en surt una altra 

que, després del poble de Penelles, entronca amb la comarcal de Tàrrega a Balaguer.  

El poble de Butsènit, a 306 metres d’altitud, es mostra aturonat a la dreta del Sió a 3 

km a l’est del nucli de Montgai. La població del nucli és de 274 habitants. És gran la 

influència que rep d’Agramunt degut a la seva proximitat (uns 9 km) sobretot els 

dimecres que és el dia del mercat setmanal.  

>> CLIMA 1 
Al municipi de Montgai hi predomina el clima mediterrani continental de tendència 

àrida, una mica suavitzat per la presència de muntanyes que actuen com a centres de 

condensació de vapor d’aigua.  

                                                 
1 Memòria Resum de millora general. Condicionament. Eixamplament i ordenació d’accessos de la carretera C-53. PK 
118+200 al 120+200, PK 128+000 al 135+100 i PK 137+700 al 142+400. Tram:Anglesola - Vallfogona de Balaguer. 
GISA 
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A la següent taula es mostren els valors mitjos de temperatura i pluviometria de 

Montgai: 

TAULA 1: VALORS DE PLUVIOMETRIA I TEMPERATURA DE MONTGAI 

Variable climàtica Valor mig 

Temperatures 14,2 ºC 

Mitjana de tº màxima 20,8 ºC 

Mitjana de tº mínima 8,1 ºC 

Velocitat mitjana del vent 1,5 m/s 

Humitat relativa mitjana 76% 

Irradiació global mitjana diària 15.,5 Mj/m2 

Precipitació total acumulada 400 mm 

 

Els hiverns són relativament durs i llargs amb una temperatura mitjana al mes de febrer 

de 4,2ºC. Cal destacar l’existència de boires (fonamentalment durant els mesos de 

desembre i gener), i coincidint amb situacions anticiclòniques (en ocasions són de caràcter 

gebrador). Aquestes boires solen ser molt persistents i, en ocasions, de llargues durades. 

Durant aquests dies, les temperatures no experimenten molta oscil·lació al llarg del dia. 

D’altra banda els estius son llargs i calurosos de forma que s’aprecia un gran contrast 

entre hivern i estiu. 

Respecte les precipitacions, aquestes són escasses a tota la comarca. S’acumulen 

sobretot durant els mesos de juny, juliol i agost. 

 

FIGURA 1: TIPUS DE CLIMA SEGONS L'ÍNDEX D'HUMITAT DE THORNTHWAITE 

Tipus de clima

< -40 a -20 Semiàrid (D)

-20 a 0 Sec subhumit (C1)

0 a 20 Subhumit (C2)

20 a 40 Humit (B1)

40 a 60 Humit II (B2)

60 a 80 Humit III (B3)

80 a 100 Humit IV (B4)

> 100 Perhumit (A)

 

Forma part de l'Atles Climàtic de Catalunya ( 23/12/1996) 
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>> QUALITAT DE L’AIRE 3 
Emissions: A la zona d’estudi, es detecten nivells mitjans d’emissions provinents de les 

activitats domèstiques i del trànsit. El principal focus d’emissió de contaminants a 

l’atmosfera és la carretera C-53, amb un trànsit moderat, de 5.000 a 10.000 

vehicles/dia. Per altra banda no s’ha observat en la zona d’estudi cap activitat 

industrial amb destacables emissions a l’atmosfera. 

El municipi es situa en una plana interior amb poca influencia del mar, que es veu poc 

afectada per la brisa, i que a l’hivern s’hi formen inversions tèrmiques per refredament 

nocturn. 

Immissions: L’estació de la XVPCA més propera a la zona és la de Juneda, situada a la 

carretera de Lleida a Tarragona (N-240) Km 75 a 260 m.s.n.m. i només obté dades de 

la concentració atmosfèrica d’ozó. Els efectes que es produeixen en l'atmosfera 

s'originen per l'emissió de gasos i partícules dels vehicles. Els més significatius són el 

monòxid de carboni (CO), el diòxid de sofre (SO2), els hidrocarburs en suspensió (CxHy) 

i òxids de nitrogen (NOx). Englobant tota la informació abans comentada, els mapes de 

capacitat i vulnerabilitat enfront la contaminació atmosfèrica mostren que la zona 

d’estudi té un capacitat alta vers el SO2, el CO i les partícules, i una vulnerabilitat molt 

baixa en relació a aquests mateixos contaminants. 

 

>> CICLE DE L’AIGUA 
Pel municipi de Montgai transcorre el riu Sió que desemboca al riu Segre a l’alçada de 

Balaguer, aquest passa pel mig del municipi. Al nord del municipi s’hi troba la Sèquia 

Gran que transporta aigua del canal d’Urgell per rec i pel sud  un altre sèquia més 

petita que també creua el municipi. 

 FIGURA 2: XARXA HIDROGRÀFICA. RIUS I SÈQUIES. FONT: DMAH 

1.  
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Pel que fa a la qualitat de l’aigua, l’abastament d’aigua per a ús domèstic es fa a la 

sèquia H amb aigua que prové del Canal d’Urgell. En el cas de Butsènit hi ha un dipòsit 

on es clora. En el cas de Montgai està apunt d’entrar en funcionament una planta 

potabilitzadora.   

 La dotació mitjana de la xarxa de distribució d’aigües municipals és de 250 

l/hab./dia. El principal consum d’aigua es dóna lògicament en l’agricultura. La majoria 

dels conreus que es practiquen al municipi són molt exigents en aigua i alhora el sistema 

de rec principal és per inundació (a manta), excepte algunes plantacions de fruiters que 

disposen de rec gota a gota. Això suposa que, segons la Comunitat General de Regants 

dels Canals d’Urgell, es consumeix de mitjana 8000 m3/ha i any, el que suposa que per 

les 1.218,37 ha agrícoles del municipi es consumeix uns 9.746.960 m3/any. Tanmateix, 

la millora de les condicions de les finques a través de replanacions i millores de les 

sèquies està incidint en una certa reducció del consum, tot i que encara s’està molt lluny 

dels valors que es podrien considerar sostenibles per una agricultura moderna.  

Un altre consum elevat és el lligat a usos ramaders atès el nombre de caps presents al 

municipi. 

Segons el Certificat de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell 

(Mollerussa, 2 de maig de 2007), d’acord amb els vigents padrons de la Comunitat, i 

segons un informe emès pels serveis tècnics d’aquesta, l’ajuntament de Montgai disposa 

d’un volum d’aigua dels Canals d’Urgell de 131599.20 m3/any, amb destinació 

d’abastament de població i granges. Dit subministrament està supeditat als calendaris i 

programacions de circulació d’aigua pels Canals d’Urgell, així com certifica que aquesta 

Comunitat General, segons informe emès pels seus serveis tècnics, dis                                                                                                                                                                                             

posa de capacitat suficient per poder subministrar a l’Ajuntament de Montgai una nova 

demanda d’aigua, que s’estima en 70299 m3/any (a raó de 300 litres/habitant/dia), 

segons previsió d’augment de població fins el 2026. Dit subministrament estarà 

supeditat als calendaris i programacions de circulació d’aigua pels Canals d’Urgell. 

Les mesures d’estalvi i reutilització no es troben suficientment implantades en el municipi. 

Un element important que determina un control en l’estalvi i la reutilització de l’aigua és 

el disposar de comptadors individualitzats per als usos ramaders, industrials i domèstics i 

fins i tot agrícoles. L’assignació d’un cost econòmic a l’aigua en funció del seu consum i ús 

determina una major voluntat d’estalvi.    

SANEJAMENT 
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La xarxa actual i les noves propostes es troben descrites a l’apartat “4.3.2.1 Xarxa de 

sanejament” de la Memòria, la “Disposició addicional B10 Incidència dels usos en 

l’entorn i el medi ambient” de les Normes Urbanístiques, l’apartat 3 “Actuacions en la 

xarxa de sanejament” de l’Agenda, i els plànols “O.3a Sanejament”, “I.9a Xarxa de 

sanejament. Montgai”, “I.9b Xarxa de sanejament, Butsènit”. 

La xarxa existent es substituirà progressivament per un sistema separatiu tal i com 

proposa el Pla. Per a les pluvials es proposa la instal.lació de sistemes de separació 

d’hidrocarburs, així com la instal.lació de sistemes de laminació en cas d’èsser necessari, 

i per a les residuals es preveu una EDAR per a Montgai u una altra per Butsènit. 

 

INUNDABILITAT 

L’estudi realitzat per RSE Aplicaciones Territoriales del gener de 2005 delimita a escala 

de detall la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable corresponents als períodes 

de retorn de 10, 100 i 500 anys. 

>>  GEOLOGIA 
Geològicament, el municipi de Montgai està  situat entre el Sistema Pirinenc (bàsicament 

la Serra d’Arquells) i la Depressió Geològica de l’Ebre formada per materials del 

Període Terciari (Eocè, Oligocè). 

 Hi trobem majoritàriament materials sedimentaris de la era del Cenozoic, del 

període del Paleogen i que pertanyen a l’era de l’Oligocè Superior (Catià), i el seu 

recobriment quaternari del Plistocè. Litològicament els sediments terciaris estan constituïts 

bàsicament per argiles, a més de llims, gresos i conglomerats. Concretament són lutites 

vermelloses i ocres que intercalen capes de gres de gra mig i microconglomerats. Sobre 

aquests materials terciaris es disposa un recobriment extens en forma de quatre ventalls 

al·luvials que són els que constitueixen la major part de recobriment quaternari del Pla 

d’Urgell. Des d’un punt de vista geomorfològic, en general la zona d’estudi és molt 

plana, sense cap desnivell predominant. 

 

Veure mapa geològic a l’annex de cartografia 

>> PAISATGE 
El paisatge de l’àmbit d’estudi està caracteritzat fortament per la seva vocació agrícola, 

i més en concret pel tipus de conreus de secà, de regadiu, parcel·lació, xarxa viària i 

infrastructures hidràuliques característics dels recs històrics de la Plana d’Urgell. En 

efecte, la transformació important es va portar a terme a finals del segle XIX, quan 

aquest territori amb la construcció dels Canals d'Urgell va passar d'una agricultura de 
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secà, pràcticament de subsistència, a transformar una part d’aquesta en agricultura de 

regadiu. Així, s'ha arribat a la situació actual on a nivell de paisatge es poden destacar 

com a elements característics: 

 

- Els conreus secà del sector sud del terme, destacables per a ser un hàbitat 

d’importància nacional per la fauna estèpica.  

- Carena de turons declarada Espai d’Interès Natural de la serra de Bellmunt. 

- Els conreus de regadiu típics com: panís, blat, alfals, i ocasionalment algunes 

pomeres i pereres, es concentren entre la plana al·luvial del Sió i la sèquia H.  

- El territori s’organitza a partir del nucli en una xarxa radial de camins, que 

comuniquen amb els pobles veïns o amb les partides principals. D’aquests camins 

en surten els camins de servei a les finques.  

- Els tossals o erms, en nombre molt petit, però que justament per la seva 

escassetat juguen un paper rellevant des del punt de vista ecològic i paisatgístic. 

- El riu Sió i el seu entorn immediat.  

- Els dos nuclis principals, on en el cas de Montgai en destaca l’alt campanar de 

l’església i en el cas de Butsènit el vessant que dona a la carretera amb cases 

tradicionals acinglerades.  

- Les edificacions pairals tradicionals fora dels nuclis. 

L’estat general del medi ambient al municipi es pot qualificar de bo malgrat els 

impactes produïts per l’homogeneització del regadiu. 

 

>> MEDI VEGETAL 

Atenent les condicions de secada estival, però sense 

arribar a les condicions extremes de la part baixa del 

Segre i del Cinca, l’àrea d’estudi correspon al domini 

climàcic del carrascar (Quercetum rotundifoliae) tot i que 

probablement estaríem en una zona de transició entre 

l’alzinar continental o carrascar (Quercetum rotundifoliae), i la màquia de garric i arçot 

(Rhamno-Cocciferetum ) com a dominis climàcics.  
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 El carrascar, bosc dens i ombrívol, però pobre, amb poques espècies arbustives i 

herbàcies, ocuparia les bones terres profundes si l'home no l'hagués destruït. D’altra 

banda, els indrets més assolellats i amb sòls més pobres estarien ocupats per espècies 

més resistents a la secada com la màquia de garric (Quercus coccifera) i arçot (Rhamnus 

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

càdec (Juniperus oxicedrus).  
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 Alhora, en indrets molt específics, com les ribes dels cursos d’aigua més 

importants s’hi desenvoluparien espècies de vegetació de ribera, helofítica i halòfila. 

Les condicions físiques de l’indret sumades a l’activitat agrícola i ramadera han dotat 

aquest territori d’unes característiques úniques a Catalunya formant el que es coneix com 

ambients estèpics o secans amb un paisatge i unes comunitats d’alt valor faunístic i 

florístic. 

 

Les primeres es localitzen a la zona delimitada entre els pobles de Cubells i Montgai on 

es dibuixa un relleu més abrupte vestit d’alzines i matollars de roquissar mentre que a 

les zones més planeres la vegetació majoritària són els camps de conreu agrícola amb 

alguna clapa de carrascar pobre i poc sotabosc. 

En les zones forestals que van des de el riu Sió cap al nord s’hi troben alzinars de 

carrasca representats sobretot per exemplars de carrasca (Quercus rotundifolia), 

farigola (Thymus vulgaris), rogeta (Rubia peregrina), càdec (Juniperus oxycedrus) i arçot 

(Rhamnus lycioides). 

A les zones forestals de matolls s’hi troben diferents comunitats de les quals en 

destaquen, tal i com ja s’ha comentat anteriorment, les que estan considerades hàbitat 

prioritari per la Directiva 92/43/CEE. Els sòls gipsacis, especialment abundants a la 

Serra de Bellmunt , presenten comunitats molt especialitzades i riques en plantes 

meridionals. Les brolles i timonedes gipsícoles (Gysophilion hispanicae) allotgen un 

important grup de gipsòfits com per exemple la trincola  (Gypsophila struthium hispanica)  

i la ruac (Ononis tridentata). En funció de les característiques edàfiques es produeix una 

notable diversitat de comunitats vegetals. Els pradells d’anuals calcícoles (Thero 

brachypodion) són formacions encara més marcadament xeròfiles. El seu aspecte ve 

determinat per una gramínea rizomatosa sia el llistó (Brachypodium retusum) en els 

vessants obacs o bé l’espart bord (Lygeum spartum) en els solells. A les clarianes hi 

creixen una multitud de minúscules herbes anuals, poc vistoses però fitogeogràficament 

 Actualment al municipi hi conviuen discretes zones de massa boscosa que no 

han sofert gran modificació antròpica i altres zones, majoritàries, que han estat 

transformades a zones de cultiu i aprofitaments agrícoles, principalment les zones 

planeres i els turons.  
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molt interessants. Molt sovint només s’arriben a desenvolupar durant els anys més 

plujosos i passen els períodes més secs en forma de llavor. 

La vegetació riberenca està constituïda principalment per salzes (Salix alba), oms (Ulmus 

minor),  canyissars (Typho-Schoenoplectetum glauci) –on destaquen el canyís (Phragmites 

australis) i la balca o boga (Typha sp.)- i poblaments de comunitats de ribera aquàtiques 

i higròfiles (Potamo pectanati-Myruiphylletum spicati, Thypho-Schoenoplectetum glauci). 

Menys freqüentment també es troben altres arbres i arbustos: verns (Alnus glutinosa), 

freixes (Fraxinus sp.), saücs (Sambucus nigra), etc. Entre la vegetació herbàcia, destaquen 

les formacions de gramínies de gran port, especialment abundants prop dels canals de 

rec i dominades per la canya (Arundo donax) a les zones més alterades. 

>> MEDI FAUNÍSTIC 

En el sector nord del municipi forma part d’una de les zones de més alta densitat de 

conill (Oryctolagus cuniculus) i de perdiu roja (Alectoris rufa) de Catalunya. També són 

destacables a tot el terme unes bones poblacions de rèptils, sobretot de llangardaix 

ocel·lat (Lacerta lepida). Un altre sauri que té bones poblacions, però en aquest cas poc 

abundant al conjunt del territori català és el sargantaner petit (Psammodroums 

hispanicus). La distribució d’aquesta darrera espècie coincidiria bastant amb el darrer 

grup faunístic destacable, diverses espècies de llagostes (ordre ortòpters) pròpies 

d’ambients esteparis amenaçades: les brolles de la serra de Bellmunt i els tossalets erms 

que abunden entre les zones de secà. 

>> USOS DEL SÒL 

a) Sector primari 

 Tal i com s’ha comentat, en el context en què ens trobem predominen els usos 

agraris en un 86% de la superfície total del municipi. L’economia és essencialment 

agrícola de secà i de regadiu complementada amb la ramaderia (sobretot porcina) de 

gran interès també. Els conreus principals són el blat, l’ordi i el panís. 

 La majoria de les explotacions són menors de 20 ha i els darrera anys es dona 

el procés que les parcel·les de menys d’una ha passen a engrossir les que són 

immediatament majors. La major part dels pagesos són propietaris, també hi ha règim 

de parceria i, en menor grau, arrendament. 

En efecte, la transformació que al seu moment va provocar la construcció del Canal 

d’Urgell va suposar portar l’aigua per al rec a aquest territori i amb el temps la 

conversió de part de la superfície potencialment agrícola en conreus de regadiu. En 
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aquest municipi, a diferència d’altres del voltant, es manté una remarcable extensió 

d’agricultura de secà (de rellevància per la fauna estèpica que aquest tipus 

d’agricultura permet mantenir). Tot i així hi ha un 53% de la superfície agrícola de 

regadiu (639,06 hectàrees a Montgai i 579,31 hectàrees a Butzènit). Com a terrenys 

forestals, pròpiament, se’n comptabilitzen 249 hectàrees i com a erms segons les 

darreres estadístiques agràries se’n comptabilitzen 7 hectàrees. Però segur que una part 

de les hectàrees que figuren com a guarets també es podrien assignar a erms.  

TAULA 2: USOS DEL SÒL AL MUNICIPI DE MONTGAI (1999). FONT: IDESCAT 

Ús del sòl Ha % del municipi 

Fruiters 38 1,4 

Herbacis (inclou guarets i 

horts familiars) 

2367 81,98 

Pastures permanents 55 1,9 

Oliverar 10 0,3 

Altres conreus 19 0,6 

Erms 7 0,2 

Terrenys forestals 249 8,6 

Matolls 15 0,5 

Altres  101 3,5 

Urbanitzat, urbanitzable i 

infrastructures* 

32 1,1 

Total municipi 2.892 100,0 

* inclou infrastructures com xarxa viària, canals, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: MAPA USOS DEL SÒL AL MUNICIPI DE MONTGAI (2002) 
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Classificació dels usos del sòl a Catalunya de l'any 2002 en 22 catgories. dades en format raster en 

cel·les de 30x30m a partir del satèl.lit LANDSAT-TM. 

Pel que fa a la ramaderia, hi ha un clar predomini d’explotacions amb bestià porcí, en 

menor grau trobem alguna explotació que té vaques, aviram, conills, ovelles o cabres. 

 

TAULA 3- RAMADERIA DEL MUNICIPI DE MONTGAI PELS ANYS: 1982, 1989, 1999 

 Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conills 

Anys Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps 

2005 21 4545 4 4840 - - 49 45779 5 125133 7 2660* 

1999 10 2821 3 2939 1 105 54 52889 10 125038 8 1636 

1989 22 3868 4 1522 5 188 81 29689 43 85520 27 1510 

1982 15 517 5 2365 3 14 96 22046 9 92512 6 497 

 *Fa referència només a reproductors 

 

Font: IDESCAT- i 2005 -Font:Ajuntament de Montgai segons les sol·licituds de llicències per al tràmit de 

legalització/adequació a la Llei/1998. 

 

En la majoria de casos el número de caps ha augmentat o si més no s’ha mantingut.  
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 Respecte als residus ramaders, contemplats a la Llei 6/1993 dins l’Annex II.1, 

Apartat 10, Subapartat 7, el 23 de desembre de 1996, el Consell de Direcció va 

aprovar el Programa de gestió de dejeccions ramaderes. Aquest Programa estableix 

les línies bàsiques per racionalitzar la gestió d'aquesta tipologia de residus. Així, es 

preveu equilibrar la generació de productes orgànics residuals en relació amb les 

extraccions que en fan els cultius, a fi d'evitar l'acumulació al sòl de substàncies que 

poden perjudicar la productivitat agrícola i evitar la contaminació de les aigües pels 

excessos de nitrogen i fòsfor. 

 

FIGURA 4: ZONES VULNERABLES PER CONTAMINACIÓ DE NITRATS PER FONTS AGRÀRIES 

Zones vulnerables per contaminació de nitrats  (Versió 1)

 

 

Font: Elaborat per l’ICC segons els Decrets 283/1998 i 476/2004. DECRET 283/1998, de 21 d'octubre 

(Generalitat de Catalunya), de designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries, aquest decret és l'aplicació del Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer 

de transposició de la Directiva 91/676/CEE. DECRET 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es 

designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 

 Arrel del recent Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen 

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

agràries recentment aprovat, una de les mesures que, pròximament, el DMAH i el DARP 

presentaran consistirà en la publicació d’un programa d’actuació aplicable en les zones 

vulnerables, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència en l’ús del nitrogen com a 

fertilitzant, tot minimitzant les pèrdues en el sòl i en l’aigua. Les noves zones vulnerables 

en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries afecten el 
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municipi de Montgai. En aquest sentit es considera positiu el projecte d’implantar una 

planta de tractament de purins; caldrà però estudiar bé la idoneïtat ambiental de la 

seva ubicació i la inocuïtat dels impactes sobre el medi produïts per l’execució de 

l’activitat. 

 L'empresa, que pretén assolir un màxim de 3500 

tones anuals de vermihumus o lombricompost, produeix 

actualment unes 600 tones d'aquest adob a l'any i ha 

exportat algunes partides a Portugal. Aquest sistema de 

vermicultura permet el reciclatge de les dejeccions de 

vacú, d’oví i d’aviram. 

 Actualment l’aprofitament forestal es limita a 

plantacions de diferents clons de pollancre o chop 

ubicades en alguns indrets de la plana al·luvial del Sió, així com a un viver dedicat a la 

producció d’aquest material vegetal. 

 

b) Sector secundari i terciari 

L’activitat industrial de Montgai reposa de manera quasi exclusiva en la transformació i 

comercialització dels mateixos productes agraris i comprèn activitats que per la pròpia 

naturalesa plantegen alguns dubtes de classificació entre l’agricultura, la indústria 

alimentària i el comerç agrari a l’engròs.  

Les petites indústries de la població són: 

-Tallers Gili 98, SL. Ubicada als afores de Montgai. La seva activitat és la fabricació de 

maquinària agrícola; concretament cubes de purins i remolcs de tractors. L’aigua dels 

rentats va al col·lector general després de passar per dos decantadors. Els residus sòlids 

tots tenen o bé el gestor o recuperador corresponent, o són duts a un centre de recollida 

de residus específics. 

-Decoració Fustex. És un taller de fusteria ubicat al nucli de Butsènit dedicat a la 

fabricació, muntatge, distribució i venda de mobles i altres productes derivats de la 

fusta. No es produeixen aigües residuals i els residus generats són assimilables a urbans. 

-Cereals i Transports Bernaus, SL. Nau d’ús agrícola al polígon 1 parcel·la 475 (prop del 

nucli de Montgai) amb funció d’emmagatzematge de productes de les activitats 

agrícoles pròpies. La part agrícola està legalitzada, però la instal·lació d’un dipòsit de 

gas propà en una planta d’assecat de panís es considerada una activitat industrial en 

terreny no urbanitzable i per tant el projecte tècnic ha estat declarat desfavorable.  

Per altra banda, una 

empresa de Montgai és 

pionera a Catalunya a fer 

servir cucs vermells de 

Califòrnia per reciclar els 

fems de bestiar en adob 

natural per a l'agricultura i 

la jardineria.  
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-Confeccions Butsènit (Sitjatex). Taller de confecció, planxat i acabats. Consumeix només 

15 m3/any de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable i els residus generats 

són assimilables a urbans. 

-Vermiculture Innovation, SL. Ubicada en zona agrícola de secà al sud de Montgai. 

(Veure comentaris corresponents als residus ramaders al subapartat anterior). 

-Purins Montgai. Nova activitat que està en tramitacions ubicada a la zona agrícola de 

secà al sud de Montgai, en una parcel·la propera a la planta de vermicultura. (Veure 

comentaris corresponents als residus ramaders al subapartat anterior). 

Totes aquestes activitats industrials es consideren compatibles ambientalment amb 

l’entorn a excepció de la planta d’assecat de Cereals i Transports Bernaus, ja que la 

situació irregular de la planta està avui dia pendent d’arreglar-se.    

Si es deixa de banda l’ocupació generada pel comerç a l’engròs anteriorment apuntat o 

per les institucions públiques com l’escola o l’ajuntament, les activitats terciàries es troben 

repartides en multitud de petites activitats de caire familiar o, simplement, individual en 

les quals es fa difícil destacar qualsevol sector. Pel que fa al comerç al detall aquest 

presenta les característiques típiques d’una població rural. 

Pel que fa al turisme, aquest sector és pràcticament inexistent al municipi. Tanmateix, és 

un sector que es considera que té un cert potencial de desenvolupament arran de la 

declaració de gran part del municipi com espai d’especial interès per les aus estèpiques 

i de l’augment general de demanda del turisme rural. 

 

c) Caça  

La caça en aquest territori és un recurs que ha perdut importància a mesura que s’ha 

anat intensificant l’agricultura amb l’eliminació de molts marges, transformació de secà a 

rec, canalitzacions de sèquies i desguassos, etc. L’àmbit d’estudi es troba inclòs dins 

l’Àrea Privada de Caça (APC L. 10.069) de Montgai (inclou 1465ha del municipi), la 

titularitat i l’explotació de la qual correspon a l’Associació de propietaris de finques de 

la ribera del Sió . Es practica la caça menor, essent l’espècie més batuda la tòrtora, 

seguit de la perdiu roja i el tudó.  

Quan a repoblacions només es disposa de la informació de la temporada 2002 que va 

ser de 800 exemplars repoblats de perdiu roja.  

d) Xarxa viària i carrerades  
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Les característiques topogràfiques i el procés històric de parcel·lació han configurat 

històricament el sistema viari de comunicacions que organitza l’interior del municipi.   

El municipi és creuat per la carretera local d’Agramunt a Balaguer i del poble de 

Montgai en surt un altra que, després del poble de Penelles entronca amb la comarcal 

de Tàrrega i Balaguer. 

Es pot establir un sistema de classificació d’aquesta xarxa viària rural, formada per 

camins, algun pot estar asfaltat, que en funció de l’ús principal, la intensitat  i les seves 

característiques es pot  diferenciar entre: 

• Xarxa Bàsica. Es refereix a aquella xarxa de connexió amb les poblacions de 

l’entorn, amb les quals es mantenen fluxos diversos, quan a motius quant a medis 

utilitzats, i poden ser força canviants en el temps. Aquesta representa també, 

d’alguna manera, la xarxa radial que serveix també per als mitjans agrícoles o 

industrials que han d’accedir a finques i granges.  

• Xarxa secundària. Sense constituir un enllaç preferent entre nuclis, apareixen els 

camins que reben una intensitat important de trànsit agrícola, en el qual es compten 

els turismes dels usuaris, els tractors amb els seus complements i fins i tot alguns 

camions.  

• Camins de servei. Camins que condueixen a un nombre reduir de finques o alguna 

granja, que generalment conflueixen a la xarxa anterior. Entre aquests se’n pot 

diferenciar alguns de segon ordre que fins i tot poden ser de titularitat privada.  

Les carrerades, vies pecuàries, vénen regulades per la Llei 3/95 de vies pecuàries i són 

de domini públic, de totes maneres no hi ha carrerades al municipi de Montgai.  

e) Canals i sèquies 

 El conjunt d’infraestructures hidràuliques és important en nombre i tipus, 

especialment pel que fa a les sèquies, avui gairebé totes canalitzades (entubades), que 

condueixen l’aigua fins a les parcel·les de regadiu, on el rec majoritàriament sempre és 

a manta (per inundació). Al nord del municipi s’hi troba la Sèquia Gran o sèquia A i pel 

sud un altre sèquia més petita, la sèquia H, que també creua el municipi; ambdues 

transporten aigua del canal d’Urgell per a rec de conreus (veure Mapa 4) i la sèquia H 

també subministra aigua de boca als dispòsits dels dos grans nuclis de població.. 

 

f) Altres infraestructures lineals i servituds 
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 Pel municipi de Montgai transcorre la línia d’alta tensió anomenada La 

Canadiense. És una línia que travessa el municipi en direcció nord-oest/sud-est i 

transporta electricitat generada amb energia hidràulica que va de Camarassa a 

Barcelona. 

La segona línia important és la que travessa el terme en la direcció Cubelles-Bellmunt i 

que subministra a masies disperses i als dipòsits d’aigua. 

La xarxa telefònica arriba a tots els nuclis principals així com a les masies i cases rurals 

del municipi. 

No hi ha xarxa de gas natural per a la població. La companyia Gas Natural SDG, però 

crearà en breu una línia amb origen al terme de Bellcaire d’Urgell per a subministrar 

gas a la indústria Purins Bellcaire d’Urgell i la indústria Purins Montgai per a 

l’escalfament de purins i separació de la part líquida de la sòlida. 

 Inventari de vies 

Les carrerades, vies pecuàries, vénen regulades per la Llei 3/95 de vies pecuàries i són 

de domini públic, al municipi de Montgai es troben en tràmit de classificació. 

FIGURA 5: MAPA MUNICIPIS AMB CAMINS RAMADERS. BASE 1:50.000 ICC (26/09/2006) 

Estat

Camins ramaders classificats

Camins ramaders en tràmit de classificació

Camins ramaders sense classificar

Sense dades

 

 

>> ESPAIS D’INTERÈS NATURAL 

a) Espais dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 El terme municipal de Montgai té un espai inclòs dins el Pla d’espais d’interès 

natural de Catalunya, aprovat pel Decret 328/1992: l’Espai d’interès natural (EIN) de 
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la Serra de Bellmunt. De les 436,55 hectàrees que ocupa l’espai, una mica més de la 

meitat, concretament 234,07 ha., estan dins el municipi de Montgai (veure Mapa 1). Els 

principals valors patrimonials que es pretenen salvaguardar al protegir aquesta àrea 

són les poblacions de més interès d’algunes aus pròpies d’ambients estèpics molt 

amenaçades com el sisó (Tetrax tetrax), el torlit (Burbinus oedicnemus), l’esparver cendrós 

(Circus pygargus) i el gaig blau (Coracias garrulus), i el paisatge agrícola de secà propi 

de la depressió central occidental catalana combinat amb fragments de vegetació 

espontània del país del carrascar. 

 Respecte a la delimitació definitiva i el planejament de protecció, en el cas de 

l’EIN de la Serra de Bellmunt, a febrer de 2005 encara ni tan sols s’ha iniciat la 

redacció del Pla especial de delimitació ni el Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge i, per tant, els estudis de gestió i conservació que solen acompanyar aquests 

plans no estan fets. No obstant això l’esmentat Decret 328/1992 en referència explicita 

a aquest espai natural estableix a l’article 19.2 la següent directriu: “El planejament 

urbanístic establirà les mesures adequades per preveure transformacions de la naturalesa, 

l’ús i la destinació que tenen actualment les àrees de vegetació natural”, i a l’Annex 2 Punt 

II on es defineixen “Altres obres, instal·lacions o activitats sotmeses a avaluació prèvia 

d’impacte ambiental als espais del PEIN” inclou: “Transformació de terres ermes en les 

zones àrides de caràcter estèpic, sempre que aquesta transformació comporti un risc de 

modificacions ecològiques greus (Serra de Bellmunt, Serra Llarga (...)”. A l’apartat de 

diagnosi de l’EIN destaca l’existència de “problemes associats a les transformacions d’usos 

del sòl”. També es declara que “l’espai no gaudeix de protecció legal suficient” i com a 

criteri de prioritat per a futures ampliacions que atenent “el seu interès faunístic, l’espai 

podria incloure algunes de les terres agrícoles perimetrals”; ambdues qüestions queden 

resoltes amb la proposta d’integració a la xarxa Natura 2000 de l’espai Serra de 

Bellmunt-Almenara com es pot veure al següent paràgraf.  

 

b) Xarxa Natura 2000 

S’inclouen a la Xarxa Natura 2000, amb la finalitat de protegir els ambients estèpics de 

Catalunya, dos espais afecten part del terme municipal de Montgai:  

� de forma molt perifèrica l’espai Valls del Sió-Llobregós (Codi ES5130016), 

motivat per la important presència d’espècies d’aus d’interès comunitari com 

la calàndria (Melanocorypha calandra), el tòrlit (Burhinus oedicnemus) i el sisó 

(Tetrax tetrax), per ser àrea de dispersió dels juvenils de l’àguila cuabarrada 
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(Hieraetus fasciatus) i la presència de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari 

matollars guixencs (codi 1520) 

� amb més d’un terç del municipi afectat l’espai Serra de Bellmunt-Almenara 

(Codi ES5130025), el qual inclou tot ampliant-lo el ja esmentat EIN de la 

Serra de Bellmunt, i que ha estat motivat per acollir una part molt important 

de la població d’esparver cendrós (Circus pygargus) a Catalunya i la 

presència de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari matollars guixencs (codi 

1520). A la Taula 2 es detallen les característiques més rellevants d’ambdós 

espais i al Mapa 2 se’n mostra la delimitació. 

 

Un darrer informe transmès als municipis afectats el març d’enguany (Proposta catalana 

d’ampliació de la xarxa Natura 2000. DMAH, informe inèdit, febrer de 2005) proposa 

una ampliació de l’espai Valls del Sió-Llobregós (Codi ES5130016) que afectaria 

bàsicament una petita àrea de l’extrem nord-est del terme 

 

TAULA 4- ESPAIS PROPOSATS PER A LA XARXA NATURA 2000  

QUE AFECTEN EL MUNICIPI DE MONTGAI  

Protecció actual 

 Nom de l’espai 
Superfície 

total 

Sup. 

munic. 

afectada 

% 

municipi 

afectat 

% espai 

contingut 
ZEPA LIC 

Valls del Sió-

Llobregós 
27.360 ha. 31 ha. 1 >1 Sí Sí 

Serra Bellmunt-

Almenara 
3.404 ha. 

1.080 

ha. 
37 32 Sí Sí 

(segons dades del DMAH del juliol del 2004) 

Així, pels valors ornitològics exposats més amunt, els dos espais esmentats han estat 

designats Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) d’acord amb la Directiva 

europea 79/409/CEE (Directiva de les aus). Segons aquesta directiva una àrea 

determinada pel fet d’estar proposada com a ZEPA pel respectiu estat membre passa 

directament a formar part de la xarxa Natura 2000  

Per altra banda, tal i com es mostra al mapa següent el municipi presenta diverses 

àrees que, seguint la Directiva 67/97/CE (modificació de la Directiva hàbitats), 

contenen Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC). Alguns d’aquests hàbitats són d’interès 

prioritari i altres rars al conjunt del territori català, per la qual cosa, s’han accepta 

també ambdós espais com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC). A diferència de les 
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ZEPA, un espai un cop ha estat proposat com a LIC, no passa a ser-ho definitivament fins 

que la Comissió europea n'aprova la seva declaració.  

 

Veure a l’annex de cartografia el mapa amb els espais inclosos a la catgoria de Sòl no urbanitzable de 

PROTECCIÓ ESPECIAL 

c) Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 

En total hi ha nou polígons cartografiats que contenen en conjunt sis tipus diferents 

d’hàbitats d’interès comunitari. Dos d’aquests HIC són prioritaris: prats mediterranis rics 

en anuals, basòfils (Thero-Brachypoietalia) -codi 6220- que es concentra als polígons 

de la meitat nord del municipi i que és comú a Catalunya; i vegetació gipsícola ibèrica 

(Gypsophiletalia) -codi 1520- que es troba als vessants guixencs dels turonets que hi ha 

al sector de conreu de secà del sud-oest del terme i que és rar al conjunt del país.  

Veure a l’annex de cartografia el mapa i la taula amb els Hàbitats d’Interès Comunitari del municipi 
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1.2 Objectius i altres mesures de protecció ambiental 

 
La legislació que estableix objectius de protecció aplicables al terme municipal de 

Montgai, independentment del seu àmbit geogràfic (internacional, comunitari, estatal o 

català), queda recollida en la Taula 1, en la qual també s’indiquen els elements a 

protegir en cada cas. Aquests requisits han de ser recopilats i integrats pel Pla 

d’Ordenació Urbanística del Municipi. 

1.2.1 Legislació internacional, comunitària, estatal i autonòmica 

TAULA 5. LEGISLACIÓ QUE ESTABLEIX OBJECTIUS DE PROTECCIÓ APLICABLES AL MUNICIPI DE 

MONTGAI 

Àmbit Normativa 
Objectius de protecció 

Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida 

silvestre i del medi natural a Europa (Berna, 1979) 

Les espècies llistades als annexos de Flora 

i de Fauna de l’esmentat conveni presents 

al municipi 

In
te
rn
a
ci
o
na
l 

Convenció Europea del Paisatge (Florència, 20 d’octubre 

de 2000) 

Tipus de paisatges rellevants de cada 

regió i estat (pendents de definició) 

Àmbit Normativa Objectius de protecció 

Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril, relativa a la 

conservació dels ocells silvestres.  

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny, per la 

qual es modifica l’annex II de la Directiva 79/409/CEE, 

relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Espècies llistades a l’annex corresponent. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestres 

Hàbitats d’interès comunitari, i espècies 

llistades a l’annex corresponent.  

Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny, 

relativa a la avaluació de les repercussions de 

determinats projectes públics i privats sobre el medi 

ambient, modificada per la Directiva 97/11/CE. 

Regula les afeccions medi ambientals dels 

projectes tant públics com privats. 

C
o
m
u
n
it
a
ri
 

Directiva 2000/60, de 23 d’octubre, per la qual 

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de 

la política d’aigües 

Aigües continentals 

Es
ta
t

a
l Ley 2/2002, de 21 de marzo, de Urbanismo Per la qual es desenvolupa el present 

informe 
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Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de 

la Ley 2/2002, del 14 de marzo, de urbanismo,  

Foment de l'habitatge assequible, de la 

sostenibilitat territorial i de l'autonomia 

local 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de protección de los 

espacios naturales y la flora y fauna silvestres 

Regula els espais naturals protegits i les 

espècies amenaçades 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se 

regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

Espècies incloses al Catàleg, especialment 

les que tenen un grau d’amenaça més 

elevat 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el 

que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

Transposa la Directiva d’Hàbitats a 

l’ordenament jurídic  de l’Estat 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos Aplicable a tot tipus de residus, amb 

excepció de les emissions a l’atmòsfera, 

residus radiactius I abocaments a les 

aigües 

Ley 11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

Mesures destinades a la prevenció de la 

producció de residus d’envasos, a la seva 

reutilització, al reciclat i altres formes de 

valoritzar els residus d’envasos.   

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

(RDPH), que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI 

i VII de la Ley 29/1985. 

Regula la definició de RDPH i el seu ús i 

protecció. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Aprova el text refós de la Llei d'Aigües 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica 

el RDPH 

 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo, de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, que 

modifica el RD Legislativo 1302/1986 de EIA. 

Determina els projectes que requereixen 

d’EIA. 

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Impacto Ambiental. Modifica el RDL1302/1986 d’EIA 
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Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 

de l’administració ambiental, i normes que la modifiquen 

i desenvolupen. 

Estableix el procediment per a 

l’autorització d’activitats amb efectes 

ambientals negatius 

Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte 

ambiental. 

Regula les activitats que s’han de sotmetre 

al procediment d’avaluació d’impacte 

ambiental 

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 

3/1998. 

 

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 

l’ambient atmosfèric, i normes que la desenvolupen. Llei 

7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 

22/1983. Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació 

de la Llei 22/1983. 

Protecció de la qualitat de l’aire 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Protecció del medi nocturn enfront de 

l’enllumenat excessiu 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica 

Protecció dels ciutadans contra la 

contaminació acústica 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus Regula el model de gestió de residus 

català 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 

6/93, de 15 de juliol, reguladora dels 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. 

Catàleg de residus. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 

gestió de residus 

Adequa l'activitat empresarial i/o 

industrial, pel que fa a la gestió dels 

residus 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les 

runes i altres residus de la construcció. 

Regula runes i residus de la construcció 

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es 

designen noves zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 

Regula els nitrats provinents de 

l’agriclutura i la ramaderia 

Àmbit Normativa Objectius de protecció 
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Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals Regula la conservació dels espais naturals 

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals Llista d’espècies protegides 

Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres 

monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i 

les arbredes declarats d’interès comarcal i local de 

modificació del decret 12/89 de 17 d’abril. 

Actualment no hi ha cap arbre o arbreda 

catalogat/da al municipi 

Ordre 5/11/1984 sobre protecció de plantes de la 

flora autòctona amenaçada de Catalunya. 

Llista espècies de flora protegides 

Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la 

relació d’espècies protegides a Catalunya. 

Llista d’espècies protegides. 

Llei 9/1995 de 27 de juliol de regulació de l’accés 

motoritzat al medi natural 

Normes generals per a la circulació de 

vehicles i normes específiques per a la 

circulació motoritzada en grup en els 

espais naturals. 

RESOLUCIÓ MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual 

es fa públic l'Acord del Govern de 8 de febrer de 

2005, pel qual es designen com a zones d'especial 

protecció per a les aus (ZEPA) alguns dels espais 

proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs 

d'importància comunitària (LIC) 

En el municipi de Montgai no hi ha cap 

nova zona designada com a ZEPA del les 

citades en aquesta Resolució. 

Llei 6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió I 

tributació de l’aigua.  

Domini Públic Hidràulic i Zona de Policia 

de rieres 

Directrius de Planificació dels Espais 

Fluvials (10/07/2001) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 

d'aigües de Catalunya. 

Ordenar les competències de la 

Generalitat i les dels ens locals en matèria 

d'aigües i obres hidràuliques. Establir un 

nou règim de planificació i 

economicofinancer del cicle hidrològic 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 

Català. 

 

Decret 78/2002, de 5 de març, de Reglament de 

protecció del patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

 

 Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  
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Ordenança municipal reguladora de la intervenció 

administrativa de les activitats en el marc de la Llei 

3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’administració ambiental i disposicions que la 

despleguen. 

 

M
un
ic
ip
a
l 

Ordenança municipal de camins del municipi de Montgai Estableix i regula les zones de domini 

públic I servitud de la xarxa pública de 

camins del municipi.  

 

L’existència de les diferents normatives descrites a la Taula 1, així com dels elements d’especial 

interès que defineixen, s’ha tingut en compte al llarg del procés d’elaboració del Pla 

d’Ordenació Urbanística de Montgai, i ha estat la base per a la definició d’algunes de les 

diferents zones de sòl no urbanitzable (sòl no urbanitzable de protecció especial) 

Cal tenir en compte, no obstant, el paper supletori de la legislació sectorial per als casos 

que afecten elements com l’atmosfera i el soroll, les aigües o els residus. En aquest sentit, 

la Taula 1 només aporta referències de la legislació marc catalana, que cal entendre 

com la referència legal més immediata, però no única. 

1.2.2 Legislació ambiental a la que es fa referència explícitament a la Normativa 

urbanística  

La regulació ambiental en la Normativa urbanística es contempla amb l’aplicació de la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i 

del seu reglament, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, quant a la 

intervenció en l’edificació i ús del sòl, regulació d’usos i activitats i regulació i 

desenvolupament de sistemes. 

Quant a la regulació dels efectes del desenvolupament del pla sobre la xarxa 

hidrogràfica, es regula amb la Llei 6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió i 

tributació de l’aigua, i la Directiva 2000/60, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix un 

marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

El POUM ha determinat les zones inundables del riu al seu pas pel municipi  per un 

període de retorn de 10, 100 i 500 anys. Al riu Sió i en tots els altres torrents del 

municipi s’ha de respectar l’establert per la Llei d’Urbanisme en el punt 2 de l’article 9: 

“Es prohibit d’urbanitzar i edificar en zones inundables i en zones de risc per a la seguretat 

i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels 

riscs”.  
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Segons els criteris marcats per l’ACA no es permet cap ús dins la Zona Fluvial (zona 

ocupada pel cabal de 10 anys de període de retorn), només es permet  la realització 

de tasques de manteniment de la vegetació per tal d’afavorir-ne un creixement 

equilibrat i alhora mantenir una capacitat hidràulica mínima. Les intervencions en aquest 

espai han d’estar autoritzades per l’ACA. 

Els usos permesos en el Sistema Hídric (zona ocupada pel cabal de 100 anys de 

període de retorn), són els següents: 

- Es desaconsella expressament qualsevol construcció o moviment de terres que 

modifiqui sensiblement el perfil natural del terreny: 

- Ús industrial-comercial: zones verdes. 

- Usos recreatius públics i privats sempre i quan no suposin l’alteració de les 

condicions naturals dels terrenys afectats. 

- Les estacions de bombament, tant d’aigües residuals com potables, sempre 

que els accessos es localitzin a una cota en la que no es produeixi la condició 

d’inundació greu per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

- Les infraestructures canalitzades soterrades degudament protegides front a 

l’erosió en avinguda només podrien autoritzar-se de forma excepcional i 

prèvia justificació com a única alternativa viable.  

També es regulen els usos establerts dins la Zona Inundable que correspon a la franja 

delimitada per la  línia de cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn de 500 

anys. 

- Les futures edificacions de caràcter comercial-industrial es situen fora de la 

condició d’inundació greu amb l’avinguda de 500 anys. 

- Aquestes mateixes condicions s’haurien d’aplicar per les estacions 

depuradores d’aigües residuals (E.D.A.R) de caràcter convencional, en canvi 

per les de tipologia “verda” l’únic condicionament serà trobar-se fora del 

Sistema Hídric.  

Per la resta de torrents, rieres i barrancs la protecció afecta a un àmbit definit per una 

línia als dos costats del llit o del límit superior del barranc a una distancia de 25 m en la 

qual no es permet cap tipus de construcció privada. En el cas que es defineixin zones de 

ribera amb un vegetació ben desenvolupada la protecció lineal es mesurarà des del 
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límit exterior de la vegetació de ribera. Es prohibeixen també les obres de canalització 

dels mateixos. 

Es defineix una zona de policia com l’àmbit d’influència de 100 metres a banda i banda 

del domini públic hidràulic en el que qualsevol tipus d’obra precisa autorització 

administrativa de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Queden protegides les diverses fonts d’ús públic del terme municipal, prohibint-se el seu 

tancament. Així, en les fonts d’ús col·lectiu es mantindrà una protecció radial d’un mínim 

de 50 metres de tot tipus de nova edificació en sòl no urbanitzable. 

Finalment, el pla tracta el sòl no urbanitzable forestal d’acord amb la Llei 6/1988, 

forestal del Catalunya. 
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1.2.3 Relació amb altres plans o programes 

A. Directiva Marc de l’Aigua 

A finals de 2000 va ser aprovada i publicada, per part de la Comissió i del Parlament 

Europeus, l’anomenada Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE)(DOCE 2000) 

transposada a l’ordenament jurídic estatal, el text refós de la llei d’Aigües 1/2001 de 

20 de juliol, per l’article 129 de la Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures 

fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm 313, de 31 de desembre de 2003). 

 Aquesta normativa europea intenta donar un marc d’actuació comuna sobre la 

gestió de l’aigua a tots els Estats membres de la UE. L’aigua deixa de ser vista 

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

hídrics i part fonamental per al sosteniment d’una bona qualitat ambiental que, alhora, 

garanteix el recurs. En aquesta normativa els aspectes biològics, i també els 

hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament 

amb els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o 

contaminants tòxics i persistents (alguns de nova inclusió). 

La DMA proposa la regulació de l’ús de l’aigua i dels espais associats a partir de la 

capacitat que aquests tenen de suportar diferents tipus de pressions i impactes. 

D’aquesta manera es pretén promoure i garantir l’explotació i l’ús del medi de manera 

responsable, racional i sostenible. Segons el document IMPRESS redactat dins del marc 

d’aplicació de la Directiva Marc, s’observa el següent: 

Massa d’aigua superficial Estat ecològic Risc incompliment MDA 

Riu Sió Deficient Mig 

Les revisions del planejament General, així com els Planejaments derivats que es 

desenvoluparan a partir del Pla d’Ordenació Urbanística, hauran d’assumir les 

determinacions de l’IMPRESS i les successives que es vagin derivant de la implantació de 

la DMA. Així doncs, qualsevol actuació que pugui afectar a aquestes masses d’aigua 

haurà d’adoptar mesures per a millora aquest nivell (i especialment no empitjorar-lo) i 

així com assolir el bon Estat Ecològic abans del 22 de desembre de 2015. No obstant i 

com a consideració general caldrà que les actuacions siguin compatibles amb els 

“Criteris d’Intervenció en espais fluvials, ACA, gener 2002” 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/impress_interactiva.jsp 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  DE MONTGAI                                                                                                                                 FEBRER 2008 

 

 31 

B. Pla Territorial General de Catalunya 

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

desenvolupament, l’equilibri del territori i la promoció de l’ordenació en el creixement 

amb l’aplicació del model territorial global per a cada un dels àmbits funcionals 

territorials (AFT), que defineix com a àmbits de planificació i d’aplicació dels plans 

territorials parcials (PTP), que desenvolupen i concreten la planificació integral d’una 

part del territori de Catalunya. 

El PTGC estableix que cal dissenyar i aplicar polítiques i mesures sòcioeconomiques 

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

especificitat geomorfològica i territorial. 

En aquest darrer aspecte el PTGC no inclou Montgai en cap sistema de proposta de 

reequilibri territorial. En els municipis no inclosos en cap sistema de reequilibri el PTGC 

promou la preservació dels valors naturals i ambientals i la potenciació de la utilització 

adequada dels seus recursos naturals. Es fa especial esment que en zones amb dificultats 

amb importants condicionants físics del territori i sistemes urbans reduïts i allunyats entre 

sí cal afavorir-los com a centres de prestació de serveis. 

 

C. Pla territorial Parcial de Ponent 

 El Pla territorial parcial de Ponent (en endavant, el Pla) comprèn el territori 

delimitat pel Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 

de març, modificat per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt 

Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació. Aquest àmbit conté les comarques 

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

 Per a aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i 

desenvolupades per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les 

d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció del 

patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. estableix les pautes espacials per a un 

desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions: 

a) Que doni cabuda a les previsions de necessitats d’habitatge i llocs de treball 

adoptades com a hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla. 

b) Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i 

sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen. 

c) Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el 

territori afavoreixin una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de 

l’àmbit i en el conjunt de Catalunya. 
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d) Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes 

condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis. 

e) Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa 

de Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que 

tenen el següent enunciat: 

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

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

l’ordenació del territori. 

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

4. Moderar el consum de sòl.  

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

urbanes. 

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

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

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris. 

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

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

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

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

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

d’assentaments. 

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments 

urbans. 

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

 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/general/ptgeneral.jsp 

 

D. Pla Director Urbanístic de la Noguera 

En el moment de redacció del present informe de sostenibilitat ambiental el Pla Director 

Urbanístic de la Noguera es troba en fase de redacció. 

  

E. Normes Subsidiàries de Planejament 

La figura urbanística de la que gaudeix Montgai és un Pla d'Ordenació de l'any 1958 

que actualment encara és vigent. 
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1.2.4 Plans i programes territorials sectorials. 

A. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) 

La llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de la Llei 12/1985, d'espais naturals, té la finalitat de dotar a certs espais 

d’un major grau de protecció, i estableix diferents figures de protecció entre la que en 

destaca el Parc Nacional. 

 

B. Pla d’Espais d’Interes Natural (PEIN) 

El PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial 

sectorial, va ser redactat i tramitat d’acord amb el que disposava la Llei 12/1985, 

d’espais naturals, actualment llei 12/2006. El seu abast comprèn tot el territori de 

Catalunya i les seves disposicions normatives són d'obligatori compliment per a les 

administracions públiques de la mateixa manera que per als particulars. En el context de 

la planificació territorial del país, el PEIN s'incardina amb el Pla territorial general de 

Catalunya (aprovat pel Parlament de Catalunya l'any 1995), del qual esdevé un 

instrument de desplegament, de manera que les seves determinacions tenen caràcter 

vinculant per a tots els altres instruments de planificació física 

 

El terme municipal de Montgai té un espai inclòs dins el Pla d’espais d’interès natural de 

Catalunya, aprovat pel Decret 328/1992: l’Espai d’interès natural (EIN) de la Serra 

de Bellmunt. De les 436,55 hectàrees que ocupa l’espai, una mica més de la meitat, 

concretament 234,07 ha., estan dins el municipi de Montgai (veure Mapa 1).  

 

C. Xarxa Natura 2000 

En el municipi Montgai hi trobem dos dels sis espais proposats per a incorporar-se a la 

xarxa amb la finalitat de protegir els ambients estèpics de Catalunya: Valls del Sió-

Llobregós (Codi ES5130016) i Serra de Bellmunt-Almenara (Codi ES5130025). 

 

D. Pla General de Política Forestal (2007-2016) 

Com a Pla Territorial Sectorial, el pla general de política forestal permetrà: 

- la integració de la planificació forestal en la planificació territorial i urbanística 
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- l’articulació entre diferents PTS aprovats o futurs (PEIN, PTS espais agraris, de 

connectivitat) i amb altres documents de planificació (Plans comarcals de 

muntanya,...) 

- millorar aspectes transversals de la política forestal. Per exemple, en relació 

amb el paisatge (Llei 8/2005), a l’article 21 de les normes del Pla s’estableix que 

els PORF, els IOF i les diferents actuacions en terrenys forestals integraran els 

objectius dels catàlegs de paisatge, que alhora prendran en consideració els 

objectius i directrius del PGPF. 

L’objectiu principal és establir les directrius per fomentar la gestió sostenible dels 

terrenys forestals: 

- Garantint la conservació o l’increment de les seves funcions ambientals 

- Potenciant els seus valors socials i econòmics 

- Afavorint el desenvolupament sostenible i l’equilibri territorial 

Els impactes ambientals positius més importants es donen en la reducció del risc d’incendi 

forestal, la reducció en la pèrdua de boscos madurs i d’ecotons, mosaics i boscos de 

ribera. 

El Pla no reforça cap situació desfavorable al medi ambient, però cal vetllar per evitar 

que altres polítiques sectorials interfereixin amb el Pla i les reforcin. 

 

A partir del PGPF com a marc general s’han de desenvolupar Plans d’Ordenació 

Forestal que, en un segon nivell de concreció sobre el territori, han de regular els usos 

que es fan dels recursos.  

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/participacio_publica/PGPF.jsp 

E. Pla de l’Energia a Catalunya (2006-2015) 

El Pla pretén donar solucions a les necessitats energètiques catalanes a través de la 

millora de les infraestructures, el foment de l’eficiència energètica i les energies 

renovables, i la protecció del consumidor. 

Objectius: 

- Desenvolupar fonts pròpies i renovables 

- Acostar les infraestructures als llocs de consum 

- Fer una definció de les línies de transport i distribució de l’electricitat 

- Invertir en recerca i desenvolupament 
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- Estalviar energia 

http://www.gencat.net/economia/ambits/energia_mines/energia/pla_energia/ 

F. Pla per al dret a l’habitatge (2004-2007) 

Aprovat pel Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al 

dret a l’habitatge. El Govern Català, el dia 12 de desembre de 2006, va aprovar 

el Projecte de Llei del dret a l'habitatge a Catalunya i així s'inicien els tràmits 

parlamentaris.  

Pretén donar resposta a les necessitats de la població en matèria d’habitatge i proposa 

una decidida participació local, i un decidit suport a les iniciatives locals, mitjançant la 

fòrmula de convenis Generalitat-Ajuntaments, amb aportació important de recursos per 

ambdues parts. 

G. Pla de Rehabilitació d’habitatges 

El Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, aprovat pel Decret 455/2004, de 

14 de desembre de regulació del Pla d’habitatges de Catalunya, constitueix un dels 

eixos bàsics del Pla pel dret a l’habitatge. 

 

H. Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 

El 13 de novembre de 2001, el Consell de Direcció de la Junta de Residus (ara Agència 

de residus de Catalunya) va aprovar el nou Programa de gestió de residus municipals 

de Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC). 

El Programa estableix uns objectius generals i uns objectius quantitatius per l’any 2003 i 

2006, determinant una sèrie d’actuacions que agrupa en cinc eixos: la prevenció de la 

generació dels residus, la valorització dels residus (del vidre, paper, envasos lleugers i 

altres fraccions, de la fracció orgànica, així com la valorització energètica), la disposició 

del rebuig en dipòsit controlat, la divulgació i comunicació, i la gestió dels residus 

comercials. 

 

I. Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

El Consell de Direcció de la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) va 

aprovar el 28 de juny de 2001 el Programa de gestió de residus de la construcció a 

Catalunya (PROGROC), programa que cobreix el període comprès entre els anys 2001 

i 2006. 
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Aquesta nova etapa de planificació té com a objectiu estratègic assolir un alt nivell de 

gestió mediambiental dels residus de la construcció, en compliment dels objectius de la 

Comissió Europea en matèria de reciclatge i seguretat ambiental de les instal·lacions, de 

forma que en qualsevol projecte on es generin residus de la construcció es tinguin en 

compte els costos derivats d'una gestió ambientalment sostenible. 

 

J. Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) 

El Consell de Direcció de la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) de 

l'11 de maig de 2001, va aprovar el Programa de gestió de residus industrials 

(PROGRIC), programa que cobreix el període comprès entre els anys 2001 i 2006. 

Els objectius generals del programa tendeixen a optimitzar i flexibilitzar la gestió actual 

dels residus industrials i fomenten la col·laboració entre tots els agents implicats en el 

cicle de gestió dels residus. Aquests objectius s'han d'assolir mitjançant l'aplicació d'una 

sèrie d'actuacions que s'han agrupat en els següents set grans eixos, anomenats eixos 

d'actuació: minimització, valorització, disposició del rebuig, sòls contaminats, directrius i 

criteris per a la gestió dels envasos comercials i industrials, col·laboració, flexibilitat, 

informació i comunicació i tecnologia i recerca 

 

K. Programa de gestió de dejeccions ramaderes 

Aprovat el 23 de desembre de 1996 pel Consell de Direcció de la Junta de Residus 

(ara Agència de Residus de Catalunya). Aquest Programa estableix les línies bàsiques 

per racionalitzar la gestió d’aquesta tipologia de residus. Així, es preveu equilibrar la 

generació de productes orgànics residuals en relació amb les extraccions que en fan els 

cultius, a fi d’evitar l’acumulació al sòl de substàncies que poden perjudicar la 

productivitat agrícola i evitar la contaminació de les aigües pels excessos de nitrogen i 

fòsfor. 

Caldria valorar la necessitat de redactar una nova ordenança de gestió d’activitats 

ramaderes segons els decrets 476/2004 i 205/2000 

http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec16.htm 

L. Pla de Sanejament 

El Pla de sanejament, aprovat per la RESOLUCIÓ de 21 de juny de 1996, marca les 

directrius per al sanejament d’aigües residuals orientades a: 
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- Preveure la contaminació d’aigües superficials, subterrànies i marines posant especial 

èmfasi a la prevenció en origen. 

- Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. 

L’objectiu principal és aconseguir un nivell de qualitat de l’aigua que asseguri els usos 

definits al Pla, abans del 31/12/2005. 

 

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

El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un 

instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de 

Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, 

que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la 

contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin l'assoliment dels 

objectius de qualitat de l'aigua. 

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

originada per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin assolir els objectius de qualitat de 

l'aigua en el context del Pla de sanejament de Catalunya. 

En aquest sentit, el PSARU 2005 estableix en termes generals un doble escenari 

d'actuació: un primer escenari per a la program ació dels sistemes de sanejament per a 

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

programació dels sistemes de sanejament per a nuclis o poblacions de menys de 2.000 

habitants (2009-2014), d'acord amb les directives europees 91/271/CEE i 

2000/60/CE. 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//planificacio/sanejament/psaru2005.jsp 

N. La Comissió Europea presenta el Sisè Programa d’acció en matèria de medi ambient 

La Comissió Europea ha adoptat recentment una proposta per a un nou programa 

mediambiental que recull les prioritats d’actuació per al període 200-2010. El Sisè 

Programa de medi ambient, “Medi Ambient 2010: el nostre futur, la nostra elecció”, se 

centra en quatre importants àrees d’actuació: 

 ::canvi climàtic, 

 ::natura i biodiversitat, 

 ::salut i medi ambient, i 

 ::utilització sostenible dels recursos naturals i gestió dels residus. 
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http://www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm   

http://www.gencat.es/mediamb/plans/index.htm 

O. Plans de protecció Civil 

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i 

l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant 

d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials 

(Plans d’Actuació Municipal, Neucat, Infocat, Inuncat, Sismicat, Transcat) i d'autoprotecció. 

Les administracions sectorials competents no han identificat expressament cap altra àrea 

de risc per a la seguretat i benestar de les persones dins l’àmbit del municipi de 

Montgai. D’altra banda, el municipi té menys de 20.000 habitants, no és turístic i no està 

considerat de risc segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per tant, no 

disposa del Pla de protecció civil municipal, d’acord amb Llei 4/1997, de 20 de maig, 

de Protecció Civil de Catalunya (DOGC n. 2401, de 29/5/1997. Correcció d'errades 

en el DOGC n. 2406, de 5/6/1997) i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual 

s’aprova el contingut per a l’elaboració i homologació dels Plans de protecció municipal.  

En resum, per les fonts consultades, el municipi té les següents opcions o recomanacions 

de planificació municipal2:  

TAULA 6. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DELS RISCOS EN EL MUNICIPI 

Risc Pla / titular Afectació al municipi 

Incendis forestals Pla INFOCAT, titular Generalitat de Catalunya No és obligatori 

Inundacions3 Pla INUNCAT, titular Generalitat de Catalunya No és obligatori 

Risc químic Per a instal·lacions industrials afectades per l'article 9 del Reial Decret 

1254/99, Plans d'Emergència Exterior, titular Generalitat de 

Catalunya. Per a d'altres instal·lacions, es considera com a específic 

No és obligatori 

Risc de nevades 

 

Pla NEUCAT, titular Generalitat de Catalunya.  Recomanat 

Risc en el transport de 

mercaderies perilloses 

Pla TRASNCAT, titular Generalitat de Catalunya No és obligatori 

Risc sísmic Pla Sismicat en elaboració, titular Generalitat de Catalunya Recomanat 

Risc nuclear Pla PENTA, titular l'Estat No és obligatori 

Font: Ajuntament i pròpia 

http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_planspc.htm 

                                                 
2 Pla d’actuació municipal del risc corresponent. 

3 El Pla Inuncat es troba en procés de revisió: període estimat de finalització 2n semestre de 2004 
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Així, l’Ajuntament no té Pla bàsic municipal de protecció civil ni està inscrit a cap pla, a 

excepció de determinades ocasions on la Generalitat de Catalunya així ho disposi (per 

exemple l’any 2001 el municipi es va adscriure al Neucat). 

P. Pla Hidrològic de Catalunya 

L'objectiu principal del Pla és assegurar que hi hagi aigua disponible, en prou quantitat i 

en qualitat adequada, per als diferents sectors i àrees demandants, 

sempre que aquesta demanda vagi d'acord amb l'ordenació del 

territori i en harmonia amb el medi ambient i la resta de recursos 

naturals. 

Actualment és necessària una revisió del Pla Hidrològic i de les seves 

Bases Tècniques, ja que el de les Conques Internes és el més antic de tots, encara que 

s'hagi aprovat recentment. 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//planificacio/plans_gestio/inici.jsp 

Q. Pla de Carreteres de Catalunya 1995 

Aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat pel Decret 311/1985, de 25 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Pla de Carreteres de Catalunya. 

Es va dur a terme una primera revisió d’aquest Pla al 1995, per tal d’adaptar-lo al nou 

marc normatiu vigent i a les necessitats actuals; necessitat que queda recollida en la Llei 

7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/placar1995.jsp 

R. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) 

La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla d'infraestructures de transport de 

Catalunya (PITC) amb l'objectiu de definir de manera integrada la xarxa 

d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb 

l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta 

d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla 

complert d'infraestructures de Catalunya. 

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

novembre, de política territorial, i de pla específic a l'efecte d'allò que estableix la Llei 

9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
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http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pitc.jsp 

S. Pla de transport de viatgers de Catalunya (PTVC) 

El PTVC és un pla director que defineix les directrius i les accions que articularan la 

política de transport públic col·lectiu del Govern de la Generalitat fins al 2005. 

Té per objecte la definició de la xarxa de serveis i equipaments de transport de 

viatgers completa i coordinada de tots els modes, a la qual s'haurà de tendir mitjançant 

els instruments definits en la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de 

viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor. 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/plaviatgers.jsp 

T. Programa de desenvolupament rural (PDR) 

La política de desenvolupament rural està situada dins del marc de la política agrària 

comuna (PAC); a partir de l’Agenda 2000, aquesta política de desenvolupament rural 

es va portar a terme mitjançant els programes de desenvolupament rural. 

Els tractats de la Unió Europea no estableixen cap política forestal general comuna; 

però, la gestió, la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos son temes 

essencials dins de les polítiques comunes vigents, com la PAC i les polítiques de 

desenvolupament rural, entre d’altres. 

 Al període de programació 2000-2006, es van definir els següents objectius 

definits pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i concertats amb el 

sector agrari: 

 

 ::Adaptació del sector agrari i agroindustrial a les condicions de mercat 

 ::Millora de la competitivitat de l'espai rural 

 ::Manteniment i millora del medi ambient i gestió sostenible dels boscos 

http://www.gencat.net/darp/c/serveis/pdr/cpdr01.htm 

U. Pla Pilot de Mesures Agrícoles de Conservació de la Serra de Bellmunt-Almenara 

El pla experimental de gestió és va iniciar durant el juny del 2005 

per tal de poder avaluar les afeccions i millores d'una zona 

estèpica amb l'aplicació de mesures de conservació agrícola. 

 Les mesures agrícoles de conservació s'apliquen en unes 80 finques 

a partir de l'establiment d'acords entre l'empresa REGSEGA i els agricultors. El pla pilot 
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compta amb la participació de 48 agricultors, de manera que el conjunt de finques on 

s'apliquen les mesures suma una superfície total d'unes 120 ha. 

L'àrea d'estudi és de 2.930 ha, i afecta als municipis de la Sentiu de Sió, Bellcaire 

d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Castellserà, Cubells, Penelles, Montgai i Preixens. 

Les mesures de gestió agrícola de les finques són les següents: 

::Laboreig de conservació del recinte 

::Manteniment de rostoll després de la sega 

::Foment de sembra de varietats de cereal més tardanes 

::Gestió i seguiment de la finca 

::Increment de guarets naturals 

::Manteniment de marges 

Es farà un seguiment de les mesures de gestió agrícola així com de les aus després de 

l’aplicació de les mesures agronòmiques de conservació a les diferents finques. 

http://www.regsega.cat/documents/pla-pilot-mac-bellmunt/ 

V. Programa de conservació de fauna 

 El municipi es troba dins l’àmbit territorial d’aplicació dels Programes de 

conservació de tres espècies protegides per normatives tant autonòmiques com estatals, 

comunitàries i internacionals: el sisó (Tetrax tetrax), l’àguila cuabarrada (Hieraetus 

fasciatus) i l’esparver cendrós (Circus pygargus). No obstant, la repercussió sobre el 

POUM de Montgai d’aquests programes s’engloba en la designació de les dues ZEPA 

esmentades. 

 

W. Protecció d’Interès Regional i Comarcal 

Encara que actualment no sigui vinculant legalment, cal tenir en compte l’estudi sobre 

zones nucli i connectors ecològics a nivell supramunicipal de la Plana de Lleida Estudi de 

base del planejament territorial per a la definició del sistema d’espais naturals de Ponent 

realitzat per ESTRADA, FANLO i ROCA  al 2003 per encàrrec del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Els espais que afecten el 

municipi són: 

• Serra Blanca-Monteró-Cingles de Gerb (Codi R25). Amb una categoria de protecció 

d’Interès regional, engloba l’espai Valls del Sió-Llobregós (Codi ES5130016), i 
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afecta només de forma tangencial el nord del municipi, zona actualment poc 

amenaçada per canvis en els usos del sòl i altres impactes ambientals. 

• Altiplà de Bellmunt-Almenara (Codi R28). Amb una categoria de protecció 

d’Interès regional, coincideix amb l’espai Serra de Bellmunt-Almenara (Codi 

ES5130025) i engloba l’EIN de la Serra de Bellmunt, amb tota la problemàtica de 

transformació d’usos del sòl ja esmentada. 

• Vores de la Serra de Montclar-Bosc del Siscar (Codi C11). Amb una categoria de 

protecció d’Interès comarcal, el límit sud “(...) engloba hàbitats prioritaris i aconsegueix 

una connexió nord-sud entre el Sió, la serra de Bellmunt i la serra d’Almenara” (veure 

Mapa 3). 

• Connexió riu Sió (Codi C12). Amb una categoria de protecció d’Interès comarcal, 

l’espai és format pel riu i els seus marges, des del seu naixement a la riera de 

Vergós fins a la desembocadura al Segre englobant restes de vegetació riberenca 

ben conservada que són hàbitats d’interès comunitari. La funció de l’espai a més de 

la connexió biològica d’altres espais és la de zona de desguàs en cas d’avingudes. 

X. Catàleg d’Elements d’Interès Local 

 Dins del municipi de Montgai no hi ha cap exemplar arbori catalogat com a 

monumental, tanmateix es palesa la conveniència d’inventariar els exemplars individuals 

i les agrupacions d’arbres de més rellevància per a facilitar la protecció d’aquesta part 

del patrimoni natural tan associada a la identitat local (veure fotografies 5, 6 i 7 a 

l’Annex fotogràfic). 

 

1.2.5 Riscos Naturals 

Un del objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc i les àrees 

de protecció o conservació. Així, en l’article 10 del Reglament parcial de la Llei 

2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, s’estableix que l’anàlisi ambiental ha de 

comportar la delimitació de: 

 

A. RISC D’INUNDACIÓ 

El risc d’inundació al municipi ve determinat 

principalment per la presència del riu Sió.  

És a les zones urbanes situades més properes als cursos 

fluvials on el risc és més elevat. Especialment a la zona 

• Les àrees de risc 

per a la seguretat i 

el benestar de les 

persones, 

prèviament 

identificades per 

les administracions 
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urbanitzada més a la vora del Sió. Amb el nou planejament la resta de terreny que 

queda inclòs dins la franja d’inundació amb l’avinguda de 500 anys, es considera no 

urbanitzable. Com a àrea de risc identificada per administracions sectorials competents, 

de forma expressa, s’ha d’esmentar la inclusió de part de les conques del municipi en la 

delimitació de zones potencialment inundables per a la redacció de l’INUNCAT. 

 Tal i com estableix la pròpia delimitació aquesta és una aproximació general i 

que aporta informació pel fet de què en aquestes zones es puguin produir en alguna 

ocasió inundacions amb diferents grau de perillositat. Tanmateix, no aporta informació 

de l’aspecte freqüencial, ni calats ni velocitats a la zona delimitada. 

 Des del punt de vista hidrològic, la delimitació de zones inundables, a partir de 

la modelització hidràulica, s’ha establert com l’àrea mullada per un període de retorn 

de 50 anys. En aquesta conca també s’ha indicat les línies d’inundació per períodes de 

retorn de 100 i 500 anys. S’ha d’assenyalar que les distàncies entre les línies de 50, 

100 i 500 anys de període de retorn varien, segons la morfologia del territori.  

 Cal remarcar que la determinació de zones inundables a la plana, ve 

condicionada per la manca de capacitat per avingudes no ordinàries d’alguns dels 

cursos fluvials, que poden produir fluxos de tipus difús i arribar en alguns casos a 

ultrapassar per sobre de la divisòria de conca.  

CODI Punt Crític 

SO-L25138-55-01 

Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

SO-L25138-55-02 

Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

SO-L25138-55-03 

Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

SO-L25138-55-04 

Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

SO-L25138-55-05 

Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

SO-L25138-55-06 
Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 
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d’obstrucció 

SO-L25138-55-07 

Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

SO-L25138-55-08 

Inundacions en vies de comunicació. Estructura amb capacitat inferior al cabal 

màxim de riuades de períodes de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

 

Font: Taula base de dades de punts crítics de la Delimitació de  zones inundables  per a la redacció del 

INUNCAT Conques Intercomunitàries 

 

Veure les fitxes de punts crítics cartografiats a l’Annex Cartogràfic 

 

B. RISC D’INCENDIS 

Segons el mapa de perill bàsic d'incendi forestal realitzat a partir de la integració dels 

models  l'inflamabilitat de Catalunya (DMA), mapa de models de combustible de 

Catalunya (DMA), Model d'elevacions del terreny 45x45 (ICC), mapa de dèficit hídric 

anual (DMA), sèries metereològiques XMET i XAC període 1980-2001 (DMA) el municipi 

de Montgai presenta un risc baix de perill d’incendi forestal a la majoria del municipi i 

un risc moderat a alguns punts de la Serra de Bellmunt. 

 

 

 

Mapa de perill bàsic d'incendi forestal 

Tipus de risc

Risc baix

Risc moderat

Risc alt

Risc molt alt
 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i Departament Medi Ambient Habitatge ( 14/10/2002) 
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Els factors que intervenen en el perill d’incendi forestal són el  perill d'ignició i el  perill 

de propagació. Entenent com a perill d’ignició la facilitat que s'inicií un incendi forestal i 

com a perill de propagació la facilitat amb que es pot expandir. 

 

C. RISC GEOLÒGIC 

L’estudi de Riscos Geològics a Montgai4 conclou que l’escàs pendent a la major part del 

municipi fa que sigui molt lleu el risc d’erosió del sòl. En general, la competència del 

substrat rocós, el baix cabussament dels estrats, l’escassa funcionalitat dels fons de vall, 

el poc gruix de la formació superficial i la regularització o escalonament en feixes dels 

vessants no afavoreixen la presència de fenòmens naturals potencialment destructius. En 

tot cas, els informes geotècnics pertinents per a futures noves construccions, hauran 

d’adequar-se en cada cas concret per tal d’evitar possibles afeccions, especialment 

prop dels ressalts rocosos. Únicament, cal destacar que es recomana fer un seguiment 

periòdic del vessant sud del nucli de Butsènit on les construccions actuals estan situades 

sobre un ressalt rocós de 5 a 10 metres d’alçada. Així com prendre les mesures 

necessàries en les actuacions que s’efectuïn per no induir inestabilitats i que els estudis 

geotècnics previs, o bé durant l’execució de les actuacions s’avaluï la necessitat de 

prendre mesures d’estabilització.  

 

 

D. RISC DE NEVADES 

Donada l’ubicació geogràfica del municipi de Montgai, les nevades són poc freqüents. 

Els danys que poden produir les nevades o temporals de fred afecten a les plantacions, 

per tant, les pèrdues econòmiques poden ser elevades (l’any 2001 hi ha haver una gran 

afectació sobre les plantacions d’oliveres del municpi). 

 

 
 

                                                 
4 Estudi de Riscos Geològics a Montgai RSE, 7 d’abril de 2005, IT-05016 
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2 Objectius ambientals 
 
Atès els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de 

tractats, declaracions i legislacions internacionals, així com més concretament d’acord 

amb l’article 3 de la Llei 2/2002 d’Urbanisme, on es defineixen els principis generals 

de l’actuació urbanística, s’hi estableix que l’exercici de les competències urbanístiques 

ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament 

urbanístic sostenible.  

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

sigui energèticament eficient; permeti l’estalvi i l’ús sostenible dels diversos recursos 

naturals (entre ells el sòl); minimitzi la producció de totes les formes de contaminació i les 

assimili; conservi la diversitat biològica; i garanteixi la qualitat de vida de la població. 

A partir d’aquests principis poden definir-se unes pautes generals que poden ser 

considerades com els elements fonamentals que han d’orientar la planificació dels 

models d’ocupació del sòl, des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental: 

#  Compactació dels assentaments urbans. 

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

naturals amb una destrucció més gran de sòls rurals i d’hàbitats naturals, un 

malbaratament energètic i, conseqüentment, uns nivells més alts de contaminació. 

Conseqüentment cal centrar el desenvolupament urbà en les ciutats existents, prioritzant 

el reciclatge d’àrees interiors sobre l’extensió, sens perjudici quan resulti necessari de 

l’ocupació prudent d’espais intersticials o perifèrics. 

# Optimització dels teixits urbans existents. 

Cal, doncs, posar l’èmfasi de la gestió urbana, la revitalització dels barris antics, la 

recuperació de zones degradades i la renovació d’àrees obsoletes. 

#  Adopció de densitats raonablement altes. 

Les tipologies urbanes de baixes densitats edificatòries impliquen més consum de 

recursos, costos de manteniment molt més elevats i no afavoreixen la cohesió social. Cal 

adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, permetin 

tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i diversitat més grans en les 

relacions socials i econòmiques. 

# Assignació flexible i mixta dels usos del sòl. 
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L’optimització funcional de la ciutat requereix evitar una excessiva especialització de les 

seves parts. Una coexistència en l’espai urbà dels diversos usos que resultin compatibles 

permet millorar el seu funcionament, evitar l’ocupació innecessària de més sòls per acollir 

els nous usos i redueix les necessitats de mobilitat obligada. 

# Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl. 

La mobilitat sostenible és a Europa un dels grans reptes en els plantejaments 

sostenibilistes. El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran 

consumidor de recursos energètics fòssils. El models urbans expansius, difusos i/o de 

baixes densitats i les distribucions rígides dels usos del sòl en els teixits urbans comporten 

més necessitats de desplaçaments i obliguen sovint a l’adopció d’alternatives individuals. 

Cal, per tant, una planificació integrada dels usos del sòl i del transport que cerqui 

minimitzar la mobilitat obligada, el que condueix també a models urbans compactes, 

densos, policèntrics i amb mixtura d’usos, en els que és possible prioritzar el transport 

públic i altres alternatives al transport motoritzat com els itineraris per a vianants i 

bicicletes. Paral·lelament, caldrà situar els usos que requereixin més desplaçaments en 

indrets altament accessibles pels mitjans públics. 

Cal tenir en compte que la modificació de la Llei 2002 estableix que els propietaris de 

sòl urbà no consolidat hauran de participar en els costos d'implantació de les 

infraestructures de transport públic per donar resposta a la mobilitat generada pels 

futurs desenvolupaments, com ara centres comercials i polígons industrials. 

#  Estalvi, ús eficient i reciclatge del sòl i altres recursos naturals. 

Òbviament aquests models són els que comporten un menor consum de sòl i un estalvi 

més gran d’altres recursos naturals. D’altra banda, cal també atendre a la possibilitat 

de reciclatge dels recursos consumits o no utilitzats (reutilizació d’aigües residuals i de 

pluja, cogeneració, etc.) i impulsar la implantació d’energies netes.  

Pel que es refereix a l’aigua és important protegir les espais vitals per a la recàrrega 

dels aqüífers i integrar el màxim la planificació hidrològica amb la dels usos del sòl. 

# Prevenció i correcció de totes las formes de contaminació. 

Un model d’ocupació d’aquestes característiques és el més adequat per a prevenir i 

corregir la contaminació. En qualsevol cas, la reducció els diversos tipus de contaminació 

(de les aigües, de l’ambient atmosfèric –substàncies, acústica, lumínica, electromagnètica, 

dels sòls, etc.) ha de ser un dels elements a considerar en la planificació del territori. 

# Prevenció de riscs naturals i tecnològics. 
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Cal considerar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: zones 

inundables, inestables, amb risc d’incendi, etc., i també regular de forma acurada la 

implantació d’activitats de risc. 

# Permeabilització i desfragmentació del territori. 

És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori, evitar la formació de 

barreres i prevenir els processos de fragmentació dels teixits i paisatges rurals. 

# Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural en general. 

La conservació de la diversitat biològica és un dels requisits de la sostenibilitat. És 

important garantir la conservació en xarxes d’espais protegits, de mostres suficients i 

ecològicament viables de la diversitat d’ecosistemes, hàbitats i espècies i dels àmbits de 

connexió necessaris per a la dispersió de les espècies. Igualment és important introduir el 

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

també protegit altres elements del patrimoni natural com els elements d’interès geològic, 

paisatgístic, etc. 

#  Manteniment i millora de la identitat i la qualitat paisatgística dels ambients rurals i 

urbans. 

Cal fixar us objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents 

en el territori i protegir les mostres i els elements més excepcionals i els que donen 

identitat al territori  

# Foment de la construcció sostenible. 

És important introduir la sostenibilitat en la construcció pública i privada amb l’adopció 

de projectes de baix impacte ambiental, la utilització de materials d’escàs impacte 

ambiental en la seva producció, reciclats o reciclables, la utilització de solucions 

constructives adequades, la introducció d’energies renovables, etc. En general, es tracta 

de minimitzar l’impacte ambiental en el conjunt del cicle de vida dels materials. 

# Reducció i valorització dels residus. 

A més del que ha estat exposat al respecte en el punt anterior, cal preveure en els 

edificis i en els espais urbans, espais adequats, per a les operacions i instal·lacions de 

recollida selectiva, valorització, etc. 

# Cohesió social i millora de les condicions de vida de les poblacions rurals i urbanes. 

La configuració del models urbans, la previsió d’infrastructures i d’equipaments i espais 

lliures, el tractament dels espais públics, etc. han d’anar adreçats a garantir uns nivells 
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suficients de qualitat de vida en els ambients urbans i rurals, i a fomentar la cohesió tot 

evitant la segregació social en els teixits urbans i propiciant la integració i les relacions i 

activitats col·lectives. 

 
A més d’aquests objectius, es detallen els defineixen al document de referència per a la 

redacció dels ISA dels POUM5: 

2.1 Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-
ne l’ús, d’acord amb un model territorial globalment eficient. 

A. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a aquests 

usos 

B. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori 

C. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada dels 

usos del sòl i de la mobilitat 

D. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot mantenint-ne o, si és el cas, 

recuperant-ne l’estructuració orgànica 

E. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori 

 

2.2 Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment 
eficient 

A. Prevenir els riscs hidrològics i evitar l’afectació de béns i persones 

B. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua en l’espai urbanitzat 

C. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació 

D. Preservar i millorar la continuïtat del flux i la qualitat de l’aigua. 

 

2.3 Ambient atmosfèric (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat 
de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir el màxim les immissions de 
substàncies contaminants. 

A. Millorar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les edificacions garantint la 

reducció de la seva  contribució al canvi climàtic 

B. Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús d’energies no renovables 

C. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants 

 

                                                 
5 POUM, Avaluació Ambiental en el planejament urbanístics 06, Generalitat de Catalunya DMAH 
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2.4 Ambient atmosfèric (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i 
electromagnètica. 

A. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

B. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos 

hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius. 

C. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia 

elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge. 

 

2.5 Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i 
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o 
dipòsit. Gestió de materials: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el 
cicle dels materials i el medi ambient en general. 

A. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la 

recollida selectiva dels residus 

B. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva 

dels residus i, en general, les operacions de gestió (art. 42.2 Llei 6/1993). Id. en 

establiments. 

C. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els 

impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el 

reciclatge 

 

2.6 Biodiversitat i patrimoni natural en general: conservar la biodiversitat territorial 
i els altres elements d’interès natural, i promoure’n l’ús sostenible. 

A. Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d’espais 

d’interès natural, físicament contínua i connectada amb les xarxes territorials exteriors i amb 

les d’espais lliures urbans. 

B. Conservar i millorar la connectivitat biològica 

C. Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, escassos o 

altres d’interès general, i per hàbitats d’espècies amenaçades 

D. Fomentar la naturalització de l’espai 

2.7 Paisatge: integrar el paisatge en tots els processos de planejament urbanístic i 
garantir-ne la qualitat. 

A. Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del sector 
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3 Ordenació global del sector. Descripció i avaluació d’alternatives 
 

El POUM pretén mantenir l’estructura dels nuclis urbans de manera equilibrada 

potenciant el nucli i les zones industrials i cohesionant-hi els nous creixements.  

TAULA 7. RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PERCENTATGES DE SÒL URBÀ I SÒL NO URBANITZABLE 

SÒL TERME MUNICIPAL 28920000 100 

 m2 % 

Sòl urbà i urbanitzable     

SÒL URBÀ CONSOLIDAT 297.590 1,03 

PAU 72.363 0,25 

PMU 0 0,00 
SUD 300.215 1,04 

SUND 83.054 0,29 

TOTAL SU + SUD 753.222 2,60 
No urbanitzable     

NU-1 protecció agrícola 23.520.428 81 

NU-2 protecció ambiental del nucli 760.867 3 

NU-3 protecció de bosquets 741.121 3 

NU-4 PEIN i XN2000 2.422.775 8 

NU-5 Ribera del Sió 679.140 2 

Verd no urbanitzable 42.447 0 

TOTAL NU 28.124.331 97,25 

 

>>  Sòl urbà 

Pel que fa referència al sòl urbà, el Pla classifica com a sòl urbà, el sòl que ja ha estat 

sotmès al procés d'integració al teixit urbà i que, en conseqüència, o bé compta amb 

xarxa viària que permet l'accés rodat i amb abastament d’aigua, evacuació d'aigües 

residuals i subministrament d’energia elèctrica, o bé està comprès en àrees consolidades 

per l’edificació al menys dues terceres parts de la seva superfície edificable. 

Dintre d’aquesta classificació es diferencien, segons l’establert en la nova llei 

d’Urbanisme entre el sòl urbà consolidat, que és aquell que tingui la condició de solar, 

llevat que hagi estat inclòs pel planejament general en un polígon d'actuació o bé en un 

Pla de millora urbana i llevat també del supòsit que, per a edificar-lo, s'hagin de cedir 

terrenys per a carrers i vies. Per la seva part, té la condició de sòl urbà no consolidat la 

resta del sòl urbà. 
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El conjunt de sòl classificat de sòl urbà té una extensió 460,406 m2, i dintre d’aquesta 

quantitat 200,691m2 tenen la categoria de sòl urbà consolidat i 77,411 ha. corresponen 

al sòl urbà no delimitat. 

En conjunt es qualifiquen 137,618 m2 de sòl urbanitzable delimitat distribuïts de la 

següent manera: a Montgai quatre sectors (SUD 1, 2, 3 i 4), i a Butsènit dos sectors més 

(SUD 1 i 2). Aquesta superfície està destinada a ús residencial. 

Per altra banda el pla determina 63.073 m2 de polígons d’actuació urbanística 

distribuïts de la següent manera: quatre a Montgai  (PAU 1, 2, 3 i 4), i tres a Butsènit 

(PAU 5, 6 i 7), El sòl urbà no perd la condició de consolidat per raó de la seva inclusió 

en un polígon d'actuació o en un Pla de millora urbana, l'única  finalitat dels quals sigui 

la de completar o acabar la urbanització. 

 

>> Sòl no urbanitzable 

La coherència de les conclusions de l’informe mediambiental i les propostes del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal rau en la regulació de les qualificacions del sòl no 

urbanitzable com un instrument ajustat i atent als valors ecològics i mediambientals 

avaluats en el mateix estudi mencionat. 

 

Segons el Pla Territorial de Ponent, dins el sistema d’espais oberts, cal diferenciar tres 

categories bàsiques de sòl no urbanitzable segons el grau de protecció que els atorga 

davant les possibles transformacions: 

 

Sòl no urbanitzable de protecció especial 

 

Aquesta categoria inclou el sòl no urbanitzable amb figura de protecció, els espais amb 

valors ecològics rellevants i/o bé que juguen una funció de connectivitat ecològica i els 

espais inclosos en catàlegs o pla de conservació. S’inclouen en aquesta categoria: 

 

- PEIN Espai d’interès natural (EIN) de la Serra de Bellmunt  

- Xarxa Natura 2000: Valls del Sió-Llobregós (Codi ES5130016) i Serra de 

Bellmunt-Almenara (Codi ES5130025). 

- Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i LIC: “Valls de Sió-

Llobregós” i “Serra de Bellmunt-Almenara”. 
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- Masses forestal d’interès ecològic. Alzinars (Quercus ilex) 

- Zones connectivitat ecològica entenent com a tal el conjunt de rius, canals, 

rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques 

- Mosaics agroforestals amb conreus de secà, que tenen un alt valor per a la 

biodiversitat. 

 

 El sòl no urbanitzable de protecció especial ha de romandre lliure de 

transformacions urbanes i restar sotmès al règim de sòl no urbanitzable. En qualsevol 

cas, els nous elements, com ara edificacions o infraestructures, que s’hagin d’ubicar en 

aquest tipus de sòl requeriran necessàriament un estudi d’impacte i integració 

paisatgística. 

 

 

 Sòl no urbanitzable de protecció territorial 

 

Aquesta categoria inclou aquells espais amb una probabilitat de risc natural, amb un 

valor paisatgístic i identitari i els espais incorporats al Catàleg del Paisatge. 

En principi es manté el caràcter de sòl no urbanitzable mentre hi hagi alternatives de sòl 

de menor vàlua per a ésser transformat. 

 

S’inclouen en aquesta categoria: 

- Valor paisatgístic i social. Zones d’horts ben conservades. 

- Probabilitat de risc natural 

 

Sòl no urbanitzable de protecció preventiva 

 

Aquesta categoria inclou la resta d’espais oberts i el sòl agrícola.  

 

A Montgai la major part del terme municipal és destinat específicament a les activitats 

agràries de regadiu i, en menor grau, ramaderes i forestals. 

 

Tanmateix, és d’aquest sòl d’on, llevat d’operacions estratègiques excepcionals d’interès 

general que hagin de tenir lloc en el sòl no urbanitzable de protecció territorial, el 

planejament urbanístic ha de de treure l’estrictament necessari per al creixement dels 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  DE MONTGAI                                                                                                                                 FEBRER 2008 

 

 54 

assentaments d’acord amb l’estratègia de desenvolupament que el Pla assigna a cada 

nucli o àrea. Aquest tipus de sòl es protegeix de la nova urbanització destinada a les 

edificacions residencials o industrials així com de parcel·lacions no agràries. Amb les 

consideracions d’aquest POUM queden preservades les diferents zones que cal protegir 

per la seva rellevància ambiental. 

3.1 Alternatives considerades 

 
>> ALTERNATIVA 0:  evolució dels paràmetres ambientals rellevants en absència 
del Pla 
 

 En el supòsit de no actuació (absència del planejament urbanístic), es considera 

que la situació ambiental del municipi podria evolucionar cap un creixement desordenat. 

L’activitat industrial i ramadera es podria desenvolupar dins la zona d’influència dels 

habitatges malgrat que, en part, algunes de les molèsties que aquestes activitats 

podrien produir estam regulades per l’ordenança municipal de policia i bon govern 

(Butlletí Oficial de la Província, núm. 45, abril 2002, Edicte 2659). El creixement podria 

insertar-se de forma incorrecta dins el conjunt del poble i el paisatge, sense tenir en 

compte la relació funcional amb el territori. Alhora, es podria produir una disminució de 

la continuïtat entre els nuclis urbans ja existents així com una dispersió de granges i naus 

industrials. 

 El paisatge actual sobretot del sector meridional però també del nord del 

municipi és una de les darreres mostres del territori propi de la depressió central 

occidental catalana: els ambients estèpics, on es combinen restes de la vegetació 

espontània primigènia amb una agricultura extensiva de secà. El patrimoni natural 

d’aquests paratges es troba en una situació de fragilitat que fa necessària la seva 

protecció. Qualsevol plantejament d’activitats en aquest espai ha de tenir present la 

seva conservació. Per tant, una promoció d’activitats agressives vers aquest medi 

(activitats amb vehicles a motor, asfaltat de camins, etc..) o una activitat agrícola no 

controlada podria afectar aquests espais (ocupació del sòl per l’agricultura de regadiu, 

instal·lació d’indústries, etc.).  

 El Pla Territorial de Ponent avalua l’alternativa zero amb les següents 

conseqüències, en el cas del no desenvolupament del planejament: 

 

Ocupació de sòl creixent, per a habitatge i activitat  

La tendència dels darrers anys apunta vers un increment dels creixements residencials en 

baixa densitat i de superfície d’activitat econòmica segregada, ocupant força espai i 
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enlletgint el territori. En un àmbit on hi dominen els espais oberts de morfologia planera i 

de caràcter agrícola, la percepció de l’impacte causat per construccions aïllades és molt 

més notable que en d’altres territoris de relleu més ondulat i forestal. El Pla recondueix 

aquestes tendències mitjançant les pautes o estratègies a desenvolupar pels diferents 

nuclis. Especialment greu és el fenomen, ja ben present en alguns espais centrals de 

l’àmbit, d’urbanisme lineal seguint les infraestructures viàries, tendència que actualment 

no sembla que es freni i que previsiblement augmentarà encara més si no s’hi posa fre. 

 

Degradació progressiva dels ambients pseudoestèpics 

La ubicació del secà en espais en bona part planers, per sota els 400 m, i propers als 

principals nuclis urbans de l’àmbit, n’ha propiciat la transformació parcial en conreus de 

reg, la ubicació de granges, polígons industrials, magatzems, àrees extractives i un llarg 

etcètera que, en definitiva, ha comportat una disminució quantitativa i qualitativa dels 

espais de secà. Els projectes de reg del canal d’Algerri - Balaguer, Garrigues baixes, 

Segarra – comporta una transformació dels secans en regadiu que genera un impacte 

molt notable, tant pel canvi de conreu i d’hàbitat i paisatge, com per les operacions de 

concentració parcel·lària i modificació de camins, límits de parcel·la, estructures d’interès 

paisatgístic, ecològic i/o cultural com ara murets de pedra, rengleres d’arbres o 

arbustos, barraques de pedra, etc. que quedaran afectades per la transformació. 

A tots aquests elements s’ha de sumar un increment de la presència humana que 

comportarà una antropització del medi responsable de la substitució d’aquelles espècies 

de requeriments ecològics més estrictes per altres molt més banals, adaptades a 

l’activitat humana. 

El planejament pot garantir la preservació dels elements més característics lligats a 

valors culturals, identitaris i paisatgístics, com també la possibilitat de sotmetre els 

projectes d’una certa dimensió o que impliquin l’obertura o modificació de camins al 

tràmit d’avaluació d’impacte ambiental . 

 

Manca d’optimització d’oportunitats per al desenvolupament econòmic 

La dinàmica actual pel que fa al desenvolupament d’espais destinats a l’activitat 

econòmica es caracteritza per la creació d’àrees especialitzades més o menys 

segregades i aïllades dels nuclis urbans i seguint lògiques municipals autònomes, 

esquitxant el territori i, en molts casos, creant un elevat impacte paisatgístic i 

fragmentador del territori en la forma d’”indústria-aparador” o creixement lineal 

seguint les vies de comunicació, que reforça l’efecte barrera per tal d’estalviar-se costos 

d’accessibilitat i publicitaris. La tendència actual sense Pla va en la línia d’exacerbar 
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aquest fet i de reforçar l’efecte barrera de l’A-2 i d’altres eixos viaris que comuniquen 

l’àrea de Lleida ciutat amb la Noguera, com també de multiplicació de polígons 

industrials aïllats. Amb el Pla, per contra, s’afavoreix la concertació entre nuclis 

integrants del mateix sistema d’assentaments per al desenvolupament d’àrees 

d’activitat econòmica que requereixin una ubicació segregada, mentre que per a totes 

aquelles activitats tipològica o funcionalment compatibles amb els teixits urbans se 

n’afavoreix normativament la inserció en el teixit urbà. 

 

Enlletgiment del territori versus normes sobre edificació aïllada i integració 

paisatgística 

La dinàmica dels darrers decennis a l’àmbit de Ponent, especialment a les àrees 

socioeconòmicament més dinàmiques, ha passat molt sovint per la construcció d’edificis 

d’habitatge, granges, magatzems, petites o mitjanes naus industrials i d’altres 

implantacions en sòl no urbanitzable amb una manca d’integració tipològica, estilística, 

cromàtica i amb la morfologia del territori. Aquest fet ha empitjorat notablement la 

percepció paisatgística, sobretot des de les vies principals d’accés al territori, que 

conformen les principals conques visuals o focus de vulnerabilitat paisatgística. La 

tendència actual sense Pla va en el sentit de continuar amb la implantació d’aquestes 

construccions en sòl no urbanitzable i d’empitjorar per tant la qualitat ambiental i, 

sobretot, paisatgística del territori. 

Amb el Pla, per contra, s’estableix una normativa prou precisa per tal de regular les 

actuacions en el sòl no urbanitzable, singularment pel que fa a les condicions que 

han de complir les edificacions aïllades, sense prejudici de les normes addicionals que 

comporti la implementació del Catàleg i les directrius del paisatge de Ponent, en fase 

de redacció. Una altra novetat interessant que aporta el Pla és la necessitat de realitzar 

els estudis d’impacte i integració paisatgística previs a l’autorització administrativa per 

a un ampli ventall d’activitats de  transformació del medi que puguin tenir una 

rellevància visual sobre el territori, com ara  moviments de terres, construcció 

d’infraestructures, edificació, etc.  ISA 2.34 

 

Augment de la circulació amb vehicle privat versus transport públic 

La tendència al creixement del transport privat és un fet a tot l’àmbit de Ponent, atès 

l’augment de la mobilitat obligada i per lleure de caire intermunicipal esdevinguda en 

els darrers 20 anys (del 13% al 33%) que no ha tingut un increment paral·lel del servei 

de transport públic, d’altra banda difícil pel que fa a l’estructuració de trajectes 
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comprensius del territori i amb la freqüència i els recorreguts adients. En aquest sentit el 

Pla aposta per l’augment del transport públic, tant per al transport de mercaderies 

com de persones, que faciliten la comunicació entre els principals nodes urbans del 

territori, que són els que generen i atreuen major nombre de viatges. 

 

Una fragmentació territorial per infraestructures de comunicació baixa  

La situació actual de l’àmbit pel que fa a les infraestructures de transport, sobretot viari, 

es caracteritza per la presència d’unes poques vies de gran capacitat (AP-2, A-2, Eix 

occidental, etc.) i unes quantes carreteres de caràcter primari o principal que, en bona 

mesura, encara creuen alguns nuclis urbans i obliguen a moderar la velocitat en diferents 

trams. 

D’altra banda, els eixos secundaris i, sobretot, els de caràcter local, en molts casos tenen 

una bona integració amb la matriu ambiental pel fet d’haver mantingut un traçat 

sensiblement semblant al de les antigues vies de comunicació preexistents, rodades o bé 

encara més antigues, per bé que els arranjaments, reducció dels radis de gir de les 

corbes i linealització de traçats són fets ben estesos de fa uns anys ençà. En aquest sentit 

el Pla proposa l’augment de categoria de força eixos viaris de segon ordre, i àdhuc 

d’alguns de no catalogats oficialment per la Direcció General de Carreteres, més enllà 

del PITC recentment aprovat, per tal de contribuir a augmentar la qualitat de vida de la 

població, amb independència del seu lloc de residència, i la velocitat i confort de 

recorregut i que, si es materialitzessin podrien provocar un augment de la fragmentació 

territorial per la millora o arranjament de moltes carreteres preexistents que veurien 

augmentada la seva capacitat o bé regularitzat el seu traçat, amb la possible pèrdua 

del patrimoni rural de murets, límits de parcel·les i fins i tot perill incrementat 

d’atropellaments de fauna per les majors velocitats que es poden assolir fàcilment a 

remolc de la linealització d’alguns recorreguts. En qualsevol cas l’adopció d’aquestes 

mesures caldria que es justifiqués pel volum d’usuaris o IMD assolibles dins l’horitzó 

temporal del Pla. 

 
 

>> ALTERNATIVA 1: DESENVOLUPAMENT DE LES PREVISIONS DEL PLA 

 
L’alternativa 1 és descriu detalladament per a cada sector de creixement a l’apartat 4 
del present document 
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4 Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa seleccionada 

4.1 Descripció esquemàtica del contingut del pla 

Les previsions del Pla preveuen actuar sobre diverses zones, o tipus de zones, que es 

podrien veure afectades de forma significativa (consulteu la Taula 6 per conèixer-ne les 

superfícies corresponents): 

 

a) Sectors de creixement del nucli urbà (sòl urbanitzable delimitat):  

SUD-1, 2, 3, 4 al nucli de Montgai 

SUD-7, al nucli de Butsènit 

 

b) Urbanitzacions i polígons separats del nucli però ja existents (polígon d’ampliació 

urbanística):  

PAU-1, 2, 3, 4 a Montgai. 

PAU-5, 6, 7 a Butsènit. 

  

 En conjunt aquests dos grups de zones sumen 193374 m2, que es poden 

considerar com definidors d’un creixement moderat del sòl urbanitzat al llarg del 

període de vigència del pla. 

Per a la resta de zones del municipi no es preveu que hi pugui haver alteracions 

importants derivades del desenvolupament del pla. 

 

 Per tal de preveure sectors de creixement urbà es poden optar per diverses 

alternatives: 

1. Augmentar el sòl residencial amb tipologies edificatòries de baixa densitat, 

d’acord amb la demanda i els creixements residencials dels darrers anys. 

2. Restringir l’augment de nou sòl residencial per tal de promoure l’emplenat dels 

buits actuals i transformar en usos residencials els altres usos (magatzems, naus, 

patis agrícoles...) que avui es donen en el sòl urbà.  

3. Opció intermèdia que permeti la cobertura dels buits de la trama preexistent, 

relligant les expansions al llarg de la xarxa viària i alhora oferir només una part 

de sòl per a usos residencials amb models constructius poc densos; unifamiliars 

� Sectors de creixement del nucli urbà (sòl urbanitzable delimitat) 
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aïllades o adossades (en el sentit estricte del terme). Caldria evitar, per altra 

part, les fórmules repetitives de cases unifamiliars arrenglerades que s’han 

imposat en altres llocs.  

 Entre aquestes alternatives, des d’un punt de vista ambiental, l’alternativa 

primera és la menys sostenible i la que implica una major ocupació de territori, per tant 

augmenta el la petjada urbana (urbanització del rústic, enllumenat, vials, aigua, llum...). 

Per altra banda, el repte important és mantenir la identitat dels nuclis com a factor 

d’integració, la restauració i conservació del patrimoni històrico-urbanístic i del parc 

edificatori.  

També però, la realitat és que els buits edificatoris existents en l’actualitat en aquests 

nuclis, sovint és difícil que s’incorporin al mercat residencial amb facilitat, distorsionant 

així l’oferta de sòl o habitatges. Per tant, valorant els factors socioambientals es 

considera adequat una alternativa com la tercera que integri els elements positius 

esmentats. 

 

:: SUD-1, 2 ,3 i 4  de Montgai 

 Un dels objectius principals de la creació d’aquests sectors és proposar-ne una 

ordenació conjunta, valorant adequadament les característiques físiques del lloc i la 

bona relació funcional i ambiental amb el poble i el territori, i assegurant que el nou 

creixement s’insereixi de forma correcta ambientalment dins el conjunt del poble i del 

municipi. 

En la majoria dels casos el creixement previst en aquests sectors afecta zones destinades 

a l’ús agrícola, principalment conreus, erms o magatzems abandonats. Sovint, entre les 

diferents parcel·les, hi ha bardisses (formacions arbustives dominades per esbarzers 

(Rubus sp.)), matollars de caràcter més o menys xeròfil, formacions herbàcies (sovint 

dominades per Arundo donax i altres gramínies) i vegetació de caràcter ruderal (on 

abunden representats de les compostes, umbel·líferes i crucíferes, entre altres famílies). 

Pel que fa a la vegetació arbòria, aquesta està formada generalment per arbres 

aïllats. En general, les comunitats vegetals d’aquests sectors presenten un valor natural 

feble. Pel que fa a les comunitats faunístiques, no es constata l’existència de cap tàxon 

amenaçat o rar. En general, es tracta de zones, d’una superfície total mitjana amb un 

interès paisatgístic sense cap singularitat i força similars a les existents en la resta del 

municipi. 
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FIGURA 6. SUD 1 i 3 DEL NUCLI DE MONTGAI 
 

 

 

Les plantacions d’arbres ben estructurades es mantenen com a zones verdes urbanes. En 

el SUD 1 s’hi inclou l’espai previst com a equipament i un espai destinat a parc urbà.  

 
FIGURA 7. SUD 2 i 4 DEL NUCLI DE MONTGAI 
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:: SUD-7 de Butsènit 

En aquest cas, el creixement previst en aquests sectors afecta bàsicament zona d’erms o 

magatzems abandonats. Sovint, entre les diferents parcel·les, s’hi troben també 

bardisses (formacions 

arbustives dominades per 

esbarzers (Rubus sp.)), 

matollars de caràcter més o 

menys xeròfil, formacions 

herbàcies (sovint dominades 

per Arundo donax i altres 

gramínies) i vegetació de 

caràcter ruderal (on abunden 

representats de les compostes, 

umbel·líferes i crucíferes, entre 

altres famílies). Pel que fa a la vegetació arbòria, aquesta està formada generalment 

per arbres aïllats, alguns d’ells de notable entitat. En general, les comunitats vegetals 

d’aquests sectors presenten un valor natural feble. Pel que fa a les comunitats 

faunístiques, no es constata l’existència de cap tàxon amenaçat o rar. En general, es 

tracta de zones, d’una superfície total mitjana amb un interès paisatgístic sense cap 

singularitat i força similars a les existents en la resta del municipi. Tot i així, destaca una 

fila d’arbres que limita un dels cantons del SUD-7 que caldrà preservar.  

Les plantacions d’arbres ben estructurades es mantenen com a zones verdes urbanes. s’hi 

inclou l’espai previst com a equipament i un espai destinat a parc urbà. 

 

 

:: PAU-1, 2, 3 i 4 de Montgai i PAU- 5, 6 i 7 de Butsènit  

Els terrenys inclosos en els PMU es troben actualment ocupats per edificacions poc 

compactes amb superfícies enjardinades, zones agrícoles i rengleres d’arbres plantats.  

 
 
 
 
 
 
 
 

� Sectors urbans amb Polígons d’Actuació Urbanística: 
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FIGURA 8: PAU 1, 2, 3 I 4 EN EL NUCLI DE MONTGAI 
 

 

No s’hi troben espècies amenaçades o rares en el context de Catalunya. Les plantacions 

arbòries, així com part de la zona cultivada, es consideren com a zones verdes en la 

proposta vinculada al citat pla. Convé potenciar la introducció d’espècies autòctones, 

augmentant així el valor ecològic. 

En aquelles parcel·les que incloguin zona d’horts ben conservada caldrà considerar pel 

seu paper paisatgístic i social. Es recomana, doncs, el manteniment d’aquests espais a 

l’hora de desenvolupar els polígons d’actuació.  

Les capacitats ambientals del terreny inclòs en aquest epígraf són molt limitades i, degut 

als usos actuals, la vegetació natural de la zona és difícilment recuperable. Tot i així, cal 

tenir en compte que la plantació arbòria present cal ser considerada i vetllar pel seu 

manteniment degut a l’escassetat de masses arbrades de certa entitat al municipi. 

 

FIGURA 9: PAU 5 I 6 EN EL NUCLI DE BUTSÈNIT 
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FIGURA 10: PAU 6 I 7 EN EL NUCLI DE BUTSÈNIT 

 
 

 

 

L’objectiu principal de la creació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat inclosos en 

aquest apartat és proposar-ne una ordenació conjunta, valorant adequadament les 

característiques físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb el poble i el 

territori, i assegurant que el nou creixement s’insereix de forma correcta ambientalment 

dins el conjunt del poble i del municipi. Pel que fa al requeriment de trobar nous 

emplaçaments per oferir sòl industrial es plantegen una sèrie de condicionants i 

alternatives.  

 

FIGURA 11. SUD 5 i 6 INDUSTRIAL DEL NUCLI DE MONTGAI 
 

 

 

 

Polígon industrial (sòl urbanitzable delimitat): SUD-5 i SUD-6 de Montgai 
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Òbviament, es desitjable que l’oferta de sòl perquè aquestes indústries puguin ampliar 

ha de tendir a situar-se cap a l’exterior per tal de minimitzar els efectes derivats dels 

sorolls, emissions, trànsit, molèsties, etc.  

 

TAULA 8. SECTORS CONSIDERATS EN CADA UNA DE LES CATEGORIES DE L’ANÀLISI AMBIENTAL 

 

  Superfície sostre edificabilitat habitatges densitat 

Categoria Unitat m2 m2st m2st/m2s vivendes viv/ha 

PAU-1 Montgai Generalitat/Sió 6.822 6.071 0,89 70 103 

PAU-2 Montgai Generalitat/Est 11.816 9.777 0,83 80 68 

PAU-3 Montgai Travessera 5.087 4.034 0,79 28 55 
PAU-4 Montgai prolongació A. 
Gaudí 2.980 3.667 1,23 39 131 

PAU-5 Butsènit Pg Cementiri 17.357 8.791 0,51 55 32 

PAU-6  Butsènit Carretera/Font 23.227 12.297 0,53 83 36 

PAU  

PAU-7 Butsènit Oest 5.074 3.610 0,71 30 59 

  TOTAL PAU 72.363 48.247 0,67 385 484 

SUD-1 Residencial Montgai 
Ronda Sud/Urgell 21.797 10.899 0,50 87 40 
SUD-2  Residencial Montgai 
Sió/Est 15.100 6.040 0,40 60 40 
SUD-3 Residencial 
Montgai/Variant carretera 62.243 31.122 0,50 186 30 
SUD-4 Residencial Montgai 
Ronda Sud/Est 8.804 3.522 0,40 26 30 

SUD  

SUD-7  Residencial Butsènit 
Oest 13.067 5.227 0,40 52 40 

  TOTAL RESIDENCIAL 121.011 56.810 0,47 411 180 

SUD-5 Industrial Montgai Est 116.049 69.629 0,60   SUD 
industrial SUD-6 Industrial Montgai Oest 62.381 37.429 0,60   
  TOTAL INDUSTRIAL 178.430 107.058 0,60   

SUND Montgai 58.739     SUND  
SUND Butsènit 24.282     

  TOTAL SUND 83.021     
       

TOTAL PAU+PMU+SUD+ SUND 454.825 212.115 0,47   
 

En funció de les característiques descrites en el paràgraf anterior, cal considerar les 

capacitats ambientals d’aquests sectors com a molt limitades. En referència a les 

capacitats socials, aquestes es limiten, de forma quasi exclusiva, a l’existència de sòl 

agrícola, suficientment abundant en el conjunt del municipi. 
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4.2 Quantificació de les demandes addicionals de recursos naturals i 
d’infraestructures de sanejament, residus i similars 

 
El Pla preveu un creixement de 732 nous habitatges, que suposa un augment de la 

població de 1435 habitants, la quantitat de superfície urbana requerida és de 369.953 

m2. Els principals efectes que comporta el creixement de la població d’un municipi són 

l’abastament d’aigua,el sanejament i el consum tant d’aigua com energètic.  

 m2 

Superfície Sòl urbà per habitant 369.953 

Nombre habitants 792 

m2 sol/habitant 2007 467 

m2 sol/habitatge 2007 916 

Total Sol Qualificat 670.168 

Població prevista 1.435 

Nombre habitatges 732 
 

En les següents taules es detalla la previsió del consum d’aigua  i de consum d’electricitat 

a Montgai desenvolupant el Planejament proposat: 

TAULA 10 . PREVISIÓ DEL CONSUM D’AIGUA A MONTGAI 

SECTORS RESIDENCIALS SUNC I SUD   

Habitatges PAU 413 Habitatges 

Habitatges SUD 414 Habitatges 

TOTAL HABITATGES 827 Habitatges 

   

Coeficient Construït/planejament 66,66%  

Habitants/Habitatge 3,00 habitants/Habitatge 

Total Habitants 2.481 Habitants 

Dotació litres/habitant 220 litres/dia 

Dotació Total 363.844 litres/dia 

Garantia de subministrament 21 dies 

Volum garantia 7.641 m3 

Total consum anual 132.803 m3 

CABAL RESIDENCIAL 4,21 litres/segon 

   

SECTORS INDUSTRIALS SUD     

Superfície 178.430 m2s 

Sostre 107.058 m2st 

Zones verdes + equipament 15% 26.765 m2 

Consum Unitari sostre 0,3 l/s/ha 

Consum Diari 346.868 Litres 

Garantia de subministrament 21 dies 

Volum garantia 7.284 m3 

Total consum anual 126.607 m3 
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CABAL INDUSTRIAL 4,01 litres/segon 

   

TOTAL CONSUM ANUAL 259.410 m3 

CABAL TOTAL 8,23 litres/segon 

 
 

TAULA 11. CÀLCUL INCREMENT ENERGIA ELÈCTRICA 

SECTORS RESIDENCIALS SUNC I SUD   

Habitatges PAU 413 Habitatges 
Habitatges SUD 414 Habitatges 

TOTAL HABITATGES 827 Habitatges 
   
Dotació/habitatge 8,00 Kw/habitatge 
Potencia total habitatges 6.616 Kw 
Potencia altres usos 40% 2.646 Kw 

 9.262 Kw 
Simultaneitat 0,90  

Total Potencia Residencial 8.336 Kw 

   

SECTORS INDUSTRIALS SUD     

Superfície 178.430 m2s 
Sostre 107.058 m2st 
   
Dotació w/m2sostre 125,00 w/m2st 
Potencia total  13.382.250 w 
Simultaneitat 0,80  

Total Potencia Industrial 10.706 Kw 

   

TOTAL INCREMENT 19.042 Kw 
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5 Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi 
ambient 

 

5.1 Problemes ambientals potencials 

 

El municipi de Montgai compta amb alguns elements que poden tenir la consideració de 

problemes ambientals potencials: 

 

 

Cal dir, no obstant, que des del punt de vista del planejament urbanístic, aquests dos 

darrers elements venen regulats per la legislació sectorial d’aplicació (residus industrials, 

etc.). El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

exerceix el control d’aquestes activitats.  

Se’ns dubte en quantitat i problemàtica de gestió dels residus ramaders (fems i purins) 

són els que requereixen urgentment trobar noves solucions. Els fems i purins no tenen 

condició de residus mentre es gestionen dins l’explotació agrícola en forma d’aplicacions 

a les finques i cultius. Tot i els avanços en els darrers anys quan al control de les dosis, 

formes i períodes d’aplicació encara es continuen donant desajustaments entre les 

quantitats aplicades i les necessitats dels cultius. Normalment, el que es dóna es una 

sobreaplicació de purins en les finques i parcel·les més properes a les granges. 

L’obligatorietat d’efectuar el Plans de gestió de dejeccions ramaderes i el Plans de 

gestió de fertilitzants nitrogenats pretén corregir aquests desajustaments entre 

aplicacions i necessitats.  

Tot i així, aquests elements no presenten una incidència ambiental que pugui ser 

determinant en la formulació del planejament urbanístic 

 

De cara als primer element, es recomana recolzar aquelles iniciatives encaminades a la 

recuperació o manteniment dels conreus de secà tradicionals de la zona.    

� Homogeneïtzació del regadiu en tot el municipi, que pot comprometre la 

conservació dels secans de Montgai i Butsènit. 

� Qualitat de l’aigua 

� Indústries situades al sector est i oest del nucli de Montgai. 

� Activitats ramaderes, principalment en referència a la gestió dels residus que 

generen. 
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D’altra banda, el territori del municipi de Montgai, com s’ha comentat repetidament, 

compta amb àrees integrades dins la proposta catalana de Llocs d’interès comunitari 

(LIC) i Zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA), configuradores de la futura 

Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, amb un espai inclòs al Pla d’espais d’interès 

natural (PEIN) i amb diversos hàbitats d’interès comunitari (HIC). Per tant en el Pla cal 

vetllar per la protecció d’aquests espais tal i com s’ha fet considerant-los com sòl no 

urbanitzable de PROTECCIÓ ESPECIAL. 

 

El context agrícola en què ens trobem determina clarament la qualitat de l’aigua. Així, 

mentre que la qualitat de les aigües que provenen dels canals d’Urgell, per tant del 

Segre, és força acceptable la resta d’aigües ja sigui dels reguers com les subterrànies 

presenten nivells de qualitat baixos o molt baixos degut principalment a la contaminació 

d’origen agrícola i ramader.  

Les aigües que habitualment circulen pels reguers i les aigües subterrànies de diversos 

pous del municipi presenten uns continguts força preocupants, per exemple en nitrats que 

impossibilita el seu ús per a consum de boca, també per a granges i usos industrials, 

afectant greument la qualitat ecològica dels sistemes naturals i fins i tot pot arribar a ser 

factor limitant per a usos agrícoles. Per aquest motiu el municipi es troba inclòs, segons 

legislació aprovada el passat 28 de desembre, dins la zona vulnerable (àrea 6) per 

contaminació per nitrats procedent de fonts agràries6. 

D’acord amb el Decret, una de les mesures que, pròximament, el DMAH i el DARP 

presentaran consistirà en la publicació d’un programa d’actuació aplicable en les zones 

vulnerables, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència en l’ús del nitrogen com a 

fertilitzant, tot minimitzant les pèrdues en el sòl i en l’aigua. 

Hi ha dues depuradores d’aigües residuals urbanes en projecte; una vora el nucli de 

Butsènit i  l’altre vora Montgai. No es detecta cap incompatibilitat en les parcel·les 

proposades per l’ACA.  

 

 

                                                 
6 Decret, de 28 de desembre, d’ampliació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries. Ampliació del Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de 

les zones vulnerables amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGN núm. 2760 –

06/11/1998). 
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5.2 Efectes sobre el medi natural 

 

A1 Ordenació del creixement urbanístic del municipi 

Sentit: 
Positiu 

Descripció: La pròpia existència del Pla, així com les previsions que conté, 

garanteixen que el creixement urbanístic del municipi tindrà lloc de 

forma ordenada i subjecta a planificació. El tipus de planejament 

proposat es considera positiu socioambientalment;  evita la creació de 

nous nuclis dispersos entre la zona agrícola i, socialment, manté els 

pobles actuals com a lloc central on es concentra la residència i 

l’activitat urbana. Els criteris seguits permeten ordenar i zonificar el 

territori per tal de conjuminar l’assignació dels usos del sòl i l’edificació 

amb el manteniment dels signes d’identitat del territori.  

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

A2 Manteniment de l’estructura tradicional del municipi 

Sentit: 
Positiu 

Descripció: El creixement urbanístic que preveu el Pla es concentra prop dels nuclis 

de població tradicional. Així s’evita la formació de nous nuclis dispersos 

i, conseqüentment, noves fonts d’impacte. Es considera adient un 

creixement moderat que permeti també posar en disposició oferta de 

zones per a usos residencials de més baixa densitat però que no 

suposin, en conjunt, un element que devaluï la identitat dels propis nuclis. 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

A3 Impacte visual de les noves edificacions residencials en els nuclis 
tradicionals de població 

Sentit: 
Negatiu 

Descripció: La imatge de conjunt del municipi es pot veure afectada negativament 

per les noves edificacions degut a l´ús de materials discordants amb els 

emprats habitualment en la zona 
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Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

A4 Protecció bàsica dels elements més rellevants del medi natural 

Sentit: 
Positiu 

Descripció: La proposta de delimitació del sòl no urbanitzable de protecció 

d’interès ecològic contempla la protecció bàsica d’un conjunt d’elements 

rellevants que queden catalogats com sòl no urbanitzable allà on es 

trobin: rius, torrents, rieres, barrancs, fonts i coves. En la regulació del 

SNU es protegeix així mateix la xarxa hídrica i la naturalesa agrícola 

del terme municipal. 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 
 

A5 Regulació dels usos del sòl no urbanitzable 

Sentit: 
Positiu 

Descripció: La regulació dels usos dins el sòl no urbanitzable ve establerta per 

l’article 128 de la Normativa urbanística del Pla, des d’una perspectiva 

de la conservació dels valors ecològics i paisatgístics de l’entorn 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

A6 Consum de sòl agrícola per l’ampliació dels sectors de sòl residencial 
i industrial (diversos sectors de(SUD) 

Sentit: 
Negatiu 

Descripció: Tot i tractar-se, en general, de cultius de baix valor paisatgístic i 

ecològic, la urbanització contemplada en el Pla afecta una quantitat de 

sòl agrícola. La possibilitat de practicar-hi cultius alternatius de major 

valor ambiental o fer-hi servir altres usos és, però, molt limitada 

Característiques: Efecte directe i permanent, a mig o llarg termini 
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A7 Contaminació de les aigües per les activitats dels polígons 
industrials 

Sentit: 
Negatiu 

Descripció: Tot i que actualment se’n desconeix l’abast, l’ampliació del polígons 

industrials pot comportar, a priori, un increment tant de la quantitat com 

de la perillositat dels abocaments de substàncies contaminants a la 

xarxa hidrogràfica local.  

Característiques: Efecte secundari, de temporalitat difícilment previsible (però en principi 

permanent), a mitjà o llarg termini (depenent de quan s’executin les 

previsions del SUD). 

  

A8 Possibles impactes derivats de l’ampliació de la zona de polígons 
industrials 

Sentit: 
Negatiu 

Descripció: L’augment de la zona industrial pot comportar, a priori, un augment 

notable de les emissions a l’atmosfera de substàncies contaminants, 

incloses aquelles generadores de males olors o dels sorolls molestos. Les 

previsions del Pla, però, no permeten avaluar  quin pot ser el volum ni 

la perillositat d’aquestes emissions potencials 

Característiques: Efecte secundari i permanent, a mitjà o llarg termini 
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5.3 Efectes sobre el medi social 

 

S1 Previsió de les necessitats socials en el creixement urbanístic 

Sentit: 
Positiu 

Descripció: El Pla permet la incorporació de les necessitats socials en el creixement 

urbanístic. Aquest fet permet l’execució de les reserves de sòl per a 

vials, aparcaments, jardins, places i equipaments, entre altres serveis 

socials 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

S2 Possibilitat de planificar les necessitats del sector de la construcció 

Sentit: 
Positiu 

Descripció: La planificació del creixement urbanístic pot facilitar la programació de 

la feina als empresaris del sector de la construcció. D’aquesta manera 

es poden repartir millor les tasques i generar, de forma més homogènia 

en el temps, llocs de treball 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 
 

S3 Protecció del patrimoni històric i cultural del municipi 

Sentit: 
Positiu 

Descripció: La Normativa urbanística del Pla contempla la protecció dels indrets 

proposats com a Béns Culturals d’Interès Local, així com el jaciment 

arqueològic inclosos en l’inventari del patrimoni arqueològic de 

Catalunya. Tots aquests elements queden protegits per la Normativa 

urbanística 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 
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5.4 Previsions de creixement del nombre d’habitants 

 

El desenvolupament de les previsions d’urbanització definides per tots els sectors de sòl 

urbanitzable delimitat previstos en el Pla, ens porta a preveure un escenari marcat per 

increment de la població moderat.  

Tot i que no és d’esperar que l’augment real de població incideixi de manera important 

en la sostenibilitat del desenvolupament que se’n derivaria, podria tenir algunes 

conseqüències que, en un document de planejament a llarg termini, cal tenir en compte: 

� L’increment en la generació de residus líquids motivat per l’augment de població 

podria superar la capacitat de tractament de les aigües brutes. Actualment està en 

projecte la construcció de dues depuradores municipals (EDARs) les quals ja tenen 

en compte les aportacions potencials d’un increment de població.  

� Cal preveure l’increment en la generació de residus sòlids urbans motivat per 

l’augment de població augmentant el número de contenidors, tant de rebuig com de 

recollida selectiva en els punts on es considera necessari.  

Actualment els residus generats al municipi es vénen gestionant majoritàriament a través 

de gestors autoritzats i plantes de tractament i/o valorització. Fins al moment es possible 

la separació en origen de totes les fraccions de residus excepte la matèria orgànica. 

Així, es disposa de contenidors de vidre, cartró-paper, plàstic-llaunes-brics, sistema de 

recollida de voluminosos (gestionada pel Consell Comarcal), punts de recollida de piles i 

medicaments. No obstant, la quantitat més important de residus recollits continua sent els 

residus sòlids urbans (rebuig o contenidor d’escombraries) que va directe a l’abocador 

comarcal de Balaguer. L’empresa gestora  del residus sòlids urbans és NECONSA. 

Així mateix, cal promoure la minimització de residus així com la seva recollida selectiva, 

fet que, si es duu a terme amb èxit, podria significar un menor increment de residus tot i 

augmentant la població (consum més responsable, reducció d’envasos I embalatges, 

reutilització de materials…).  

Pel que fa als espais lliures, destinats a la formació de parcs i/o jardins públics (clau V), 

s’han considerat en escreix en el Pla preveient una superfície de 42447 m2 per aquesta 

qualificació.  S’està, doncs, molt per sobre del 20% del total de sòl residencial que 

marca la legislació que tant sols arribaria a 65 ha. La proporció de sòl destinat a espais 

lliures en el Pla d’Ordenació Urbanística de Montgai pot suportar sense problemes 

l’increment de població previst. 
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TAULA 9. POBLACIÓ I INCREMENTS 

 

  MONTGAI LA NOGUERA 

ANY POBLACIÓ INCREMENT INCREMENT POBLACIÓ INCREMENT INCREMENT 

    ANUAL ANUAL- 5 ANYS   ANUAL ANUAL- 5 ANYS 

1960 1.178    39.239    
1970 1.013 -1,40% -1,40% 38.425    
1975 1.022 0,18% 0,18% 36.332    
1981 940 -1,34% -1,34% 35.589    
1986 908 -0,68% -0,68% 35.186    

1991 704 -4,49% -4,49% 34.782 -2,27% -0,23% 
1996 746 1,19% 1,19% 34.390 -2,10% -0,23% 
1998 748 0,13% 0,13% 34.482 -1,02% -1,02% 
1999 768 2,67% 2,67% 34.593 -0,56% -0,56% 
2000 782 1,82% 1,82% 34.727 -0,26% -0,26% 

2001 796 1,79% 1,34% 34.972 0,11% 0,11% 
2002 812 2,01% 1,77% 35.225 0,49% 0,49% 
2003 800 -1,48% 1,39% 35.705 0,71% 0,71% 
2004 781 -2,38% 0,34% 36.394 1,93% 1,04% 
2005 780 -0,13% -0,05% 37.565 3,22% 1,63% 

2006 792 1,54% -0,10%       

2007             
 

Nombre habitatges 2001 357 
Nombre habitants 2001 796 

Nombre persones per habitatge actual 2,2 

Increment habitatges 2001-2006  47 

  
Nombre habitatges 2006 404 

Nombre habitants 2006 792 

Increment anual núm habitatges últims 5 anys 9,4 

Increment anual % habitatges últims 5 anys 0,026 
Nombre persones per habitatge actual 2 

Nombre persones per habitatge previst 1,75 

Increment Sistema Balaguer Pla territorial 0,045 

Increment anual  últim any   0,015 

Increment anual previsió (1,54% + 5%) / 2 0,030 
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  POBLACIÓ INCREMENT INCREMENT INCREMENT INCREMENT NOMBRE NUM. 

  PREVISTA HABITANTS HABITATGES HABITATGES HABITATGES VIV.TOTAL HABITANTS / 

    % POBLACIO per Habitants 
per 

Habitatges PROMIG     

    3,02% A B (A+B)/2   HABITATGE 

2006 792   184 184 184 404 1,96 
2007 816 24 14 11 13 417 1,96 
2008 841 25 14 11 13 430 1,96 
2009 866 25 14 11 13 443 1,95 
2010 892 26 15 12 14 457 1,95 

2011 919 27 15 12 14 471 1,95 
2012 947 28 16 12 15 486 1,95 
2013 976 29 17 13 16 501 1,95 
2014 1.005 29 17 13 16 517 1,94 
2015 1.035 30 17 14 16 533 1,94 

2016 1.066 31 18 14 17 550 1,94 
2017 1.098 32 18 14 17 566 1,94 
2018 1.131 33 19 15 18 584 1,94 
2019 1.165 34 19 15 18 602 1,94 
2020 1.200 35 20 16 19 620 1,93 

2021 1.236 36 21 16 19 640 1,93 
2022 1.273 37 21 17 20 659 1,93 
2023 1.311 38 22 17 20 680 1,93 
2024 1.351 40 23 18 21 701 1,93 
2025 1.392 41 23 18 21 722 1,93 

2026 1.434 42 24 19 22 745 1,93 

INCREMENT 642         341   

        

PREVISIO HABITATGES         827   
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6 Mesures correctores 

En el present apartat es descriuen les mesures correctores dels efectes negatius més 

rellevants. La descripció es basa en la codificació utilitzada en l’apartat 6. 

Codi A3 

Impacte 
Impacte visual de les noves edificacions residencials en els nuclis tradicionals de 

població, o en zones SUD o NU. 

Mesures 

previstes 

El Pla preveu diverses mesures per adaptar les plantes i l’alçària de les noves 

edificacions a la imatge de conjunt del nucli urbà. En la zona de casc antic (clau 

1), per exemple, el nombre màxim de plantes de l’edificació serà de planta 

baixa més dues plantes i l’alçada de la planta baixa serà similar a la de les 

cases veïnes, amb un màxim de 4,5 metres. La coberta serà de teula àrab 

tradicional de color rogenc-terrós. Els materials, textures i colors dels elements 

de la façana i de les tanques dels solars seran similars als existents, en especial 

els de les parets (arrebossats pintats en colors terrosos, estucs i pedra), amb els 

especejaments propis del país. Les fusteries, persianes i reixes seran similars, en 

acabat extern, a les pròpies del país, els envernissats seran de tonalitat fosca i 

no es permetran els cossos sortints tancats i semitancats. Pel que fa a les  

construccions en sòl no urbanitzable, aquestes sempre hauran de quedar 

correctament integrades en l’entorn, respectant-ne les característiques naturals i 

paisatgístiques. La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional i 

tindran els acabats i colors del lloc , amb el criteri de que l’impacte visual i 

paisatgístic sigui el menor possible. Es mantindrà la vegetació existent. En el cas 

de construccions ramaderes i magatzems agrícoles en llocs on l’arbrat sigui 

freqüent, es projectaran i plantaran fileres d’arbres autòctons al llarg de les 

edificacions, amb finalitat de pantalla visual 

També és perceptiva l’aportació d’estudis d’impacte paisatgístics per a 

determinats usos I activitats que es desenvolupin al SNU. 

Referències 
Normativa urbanística: Títol 3, Capítol 3, Secció 2: Zones en sòl urbà; i Títol 3, 

Capítol 5, Secció 2: Construccions en sòl no urbanitzable 

 

Codi A6 

Impacte Consum de sòl agrícola per l’ampliació dels sectors de sòl residencial i industrial  

Mesures 

previstes 

La pèrdua de sòl agrícola, conseqüència inevitable de l’ampliació del sòl 

urbanitzable, es veu contrarestada pels beneficis socials i econòmics que se’n 
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deriven (veure, per exemple, l’efecte S3).  

Per altra banda l’ordenació i zonificació del SNU ha incorporat criteris 

paisatgístics, incloent-hi com elements d’interès paisatgístic els camps de conreu, 

la seva geometria, les seves espècies…   

Referències --- 

Codi A7 

Impacte Contaminació de les aigües per les activitats dels polígons industrials 

Mesures 

previstes 

Les aigües residuals generades per l’activitat industrial han de ser canalitzades, 

facilitant-ne així el tractament (depuració) 

Referències --- 

 

Codi A8 

Impacte Possibles impactes derivats de l’ampliació de la zona de polígons industrials 

Mesures 

previstes 

L’impacte de les emissions i de la contaminació acústica dels polígons industrials 

dependran del tipus d’indústries que s’hi instal·lin. Per tant, caldrà tenir present 

aquest fet en els plans parcials que desenvolupin els diferents sectors, sempre 

en compliment de la legislació sectorial aplicable (l’Ajuntament hauria de dotar-

se d’una ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, segons el 

model establert per la Resolució de 30 d’octubre de 1995) 

Referències Articles 118 i 119 

 

7 Recomanacions i/o Condicionants Ambientals 
Desenvolupament i aplicació de les directrius per a les llicències d’edificació en 

SNU establertes per l’art. 51 de la LU 2/2002. 

>> AIRE 

• Evitar emissions de partícules en els moviments de terres que es realitzin per les 

noves zones urbanitzables o instal·lacions de producció d’àrids, garantint l’instal·lació 

de filtres, el reg permanent i el sistema de rentat de les rodes en accessos a 

carreteres. 

>> AIGÜES i DOMINI HIDRÀULIC 

• La zona de servitud (zona d’ús públic de 5 m d’amplada, mesurats horitzontalment a 

partir de les lleres públiques amb les finalitats de l’article 7 del RDPH) ha de quedar 

lliure de qualsevol edificació, construcció,  instal.lació, inclús murs, tanques, moviments 
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de terres, etc. que impedeixin les finalitats citades i ser APTA i PRACTICABLE en tot 

moment. 

• Les obres o actuacions en zona de domini públic hidràulic, zona de policia i en lleres 

públiques o privades, s’han de tramitar com diu el RDPH. 

• En la normativa del pla i dels plànols cal que es reflecteixin les franges de protecció 

de sistemes adaptats a la regulació vigent del sistema públic hidràulica i l’establerta 

en l’article 6 del reglament de la Llei d’Urbanisme. 

• Cal que s’adjunti un inventari de les lleres públiques del municipi, senyalant el seu 

traçat i amb quins planejaments derivats es veuran afectats. 

• Garantir la qualitat de l'aigua subministrada a la xarxa mitjançant la construcció de 

la planta potabilitzadora. Mentre aquesta no estigui en funcionament, efectuar les 

actuacions necessàries per garantir la qualitat de l'aigua i els riscos per a la 

població (neteja dels dipòsits actuals, manteniment i gestió eficaç del sistema de 

cloració, informació a la població quan se superin alguns nivells, etc.). 

• Assegurar la continuïtat en el temps i l’espai dels cursos d’aigua (els autèntics i únics 

connectors biològics del territori municipal). 

• Les zones properes als marges dels rius han de seguir les disposicions del reglament 

del Domini Públic Hidràulic, i els requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) 

• Controlar els productes residuals contaminants originats per lixiviacions produïdes 

per una mala gestió dels residus en activitats industrials, o ramaderes properes als 

cursos d’aigua. 

• En les zones pròximes a cursos d’aigua que es prevegi realitzar una plantació, a més 

de realitzar-se amb espècies autòctones i pròpies de la vegetació de ribera del 

municipi, s’haurà de contemplar el respecte d’una secció hidràulica de la llera, 

suficient pel desguàs de fortes avingudes. 

• Es considera necessària la redacció d’un informe d’inundabilitat detallat seguint la 

“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local 

”. la delimitació precisa d’aquestes zones a escala 1:1.000 és una tasca que 

correspon a la PEF (planificació dels espais fluvials). Els “sistemes hídrics” de 

protecció fluvial, s’hauran de definir a partir de criteris basats en la consideració de 

valors ecològics, naturals i espacials associats als cursos fluvials, observant alhora 

determinades normes i recomanacions tècniques hidràuliques de prevenció, definides 

en la planificació hidrològica i concretades sobre el territori per la planificació 
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territorial, dintre de les quals es considerarà el risc d’inundació com a factor clau per 

a la reserva de sòl. 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//agencia/publicacions/recomanacions_reda.jsp 

>> AGRICULTURA  

• Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió ambientalment 

correcta. Promoure i fomentar l’agricultura ecològica. 

• Afavorir l’aplicació de mesures agroambientals en les explotacions agrícoles i 

ramaderes (manteniment de marges amb vegetació natural i arbres, reducció, 

minimització i/o eliminació de l’ús de productes químics; foment de pràctiques de 

producció integrada; d’agricultura ecològica... ) 

• Fomentar un ús responsable de l’aigua en l’agricultura: millorar el rec, ajustar els 

temps i quantitats d’aigües que s’ofereixen en funció dels conreus i superfícies, 

reutilització d’aigües...  

>> DEJECCIONS RAMADERES 

• Promoure la instal·lació i implantació de sistemes de reducció i tractament de purins 

preferentment a les pròpies explotacions. 

• Promoure, fomentar i controlar la correcta 

gestió dels purins, fems i fertilitzants químics 

utilitzats en l’agricultura ajustant les dosis i 

aplicacions a les necessitats i capacitats 

d’extracció del conreus, d’acord amb els 

requisits establerts per la normativa. Vetllar pel compliment del Codi de bones 

pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).  

• Es proposen unes franges de protecció dels torrents (25 m) i de les fonts (radi de 

50m) i de la xarxa hidrogràfica considerada per a l’aplicació de la legislació RDPH. 

Caldria plantejar una àrea de protecció especial al riu Sió per a reduir els efectes 

de la contaminació agrària difusa sobre els ecosistemes aquàtics i evitar vessaments 

accidentals 

• Valorar la necessitat de redactar una nova ordenança de gestió d’activitats 

ramaderes segons decret 476/2004 i 205/2000. 
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>> MEDI NATURAL 

• En sòl urbanitzable es procurarà concentrar les noves transformacions urbanístiques i 

els sistemes urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen un menor valor 

ecològic, de manera que no interrompin cap connexió ecològica d’àmbit 

supramunicipal, especialment en els àmbits propers al riu. 

• Introduir criteris d’ús de vegetació autòctona a les xarxes d’espais lliures urbans i 

espais verds i promoure la recuperació i l’ús de varietats locals en espais agrícoles 

públics lliures. 

• Utilització en la jardineria d’espais públics i privats d’espècies vegetals adaptades a 

les condicions bioclimàtiques de la zona. 

• Vetllar per la restauració i el condicionament dels espais degradats existents. 

• Fer l’inventari dels hàbitats del lloc abans d’intervenir-hi. 

• En cas que existeixi alguna espècie vegetal d’interès a la zona afectada o als seus 

voltants es procedirà al seu desallotjament amb la finalitat d’evitar possibles danys 

accidentals com a conseqüència del trànsit de la maquinària i la seva posterior 

plantació en el mateix lloc, si és possible, o al seu entorn. 

• Trasllat d’arbres ornamentals i monumentals que puguin ser afectats per les obres. 

• Aconseguir una mínima reducció de les superfícies vegetades i arboritzar el conjunt. 

• Realitzar la recollida selectiva dels residus generats provinents de la vegetació, 

aprofitar-los i reutilitzar-los, generant compost. 

>> FAUNA 

• No treballar durant hores nocturnes amb la finalitat que els llums i els sorolls de la 

maquinària no molestin a la fauna. 

• Adoptar mesures que minimitzin el soroll que provoquen les màquines durant el dia. 

• En cas que existeixi alguna espècie d’interès l’ajuntament es posarà en contacte amb 

el Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal de que aquest decideixi el 

procediment a seguir amb la finalitat d’evitar possibles danys accidentals com a 

conseqüència del trànsit de la maquinària. 

>> PAISATGE 

• Establir àmbits de protecció paisatgística on les instal·lacions de radicomunicació i/o 

les de transport d’energia elèctrica resultin incompatibles. es proposa com a mesura 

complementària el soterrament dels trams de xarxa elèctrica en els nous creixements 

i en els trams existents dins del nucli urbà, sempre que sigui tècnicament possible. 
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• S’evitarà la formació de superfícies de contrast amb l’entorn, disminuint l’impacte 

visual que es pot produir entre les superfícies artificialment formades i les existents. 

>> CONTAMINACIÓ, CONSUM I ENERGIA 

 

• Previsió d’una ordenança municipal d’estalvi i consum d’aigua. Que promogui 

l’estalvi dels habitants del municipi (campanyes de sensibilització i aplicació de taxa 

pel consum d’aigua, o tarifació proporcional al consum i sense mínims). 

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

• Fomentar en els edificis públics i privats la utilització de sistemes d’eficiència 

energètica i energies renovables: materials i aïllaments, captadors solars i 

acumuladors per a l’aigua calenta sanitària, 

instal·lacions fotovoltàiques, aprofitament de la llum 

natural, il·luminació de baix consum en espais 

comunitaris interiors i exteriors... Considerar l’impacte 

lumínic en les llicències urbanístiques. 

• Dividir el territori en funció de la vulnerabilitat a la 

contaminació lumínica, d’acord amb el disposa l’art. 5 de la Llei 16/2001, de 31 de 

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

i establir en cada cas la regulació adient per assolir els nivells de brillantor fixats 

per la llei.  

• Exigir o, si és el cas, adoptar paviments de materials absorbents per disminuir la 

contaminació acústica. 

• Adequació de la proposta de Mapa de Capacitat Acústica elaborat pel 

Departament de Medi Ambient i Habitatge que determina les zones de sensibilitat 

acústica del municipi. És una eina útil per a l’adopció de mesures correctores un cop 

realitzades les actuacions d’aquest POUM, per la prevenció enfront la futura 

instal·lació de noves activitats generadores de soroll i per justificar les solucions 

proposades per esmorteir el seu impacte. 

• Afavorir la reutilització d’aigües residuals o pluvials, sobretot a les noves 

construccions. Aprofitar l’aigua de pluja incorporant sistemes d’emmagatzematge en 

els edificis per a l’aigua de la pluja caiguda. 

• Instal·lar sistemes de control i/o regulació de les sortides d’aigua (fonts, regs…) i 

sistemes de reg eficient en jardins públics (microirrigació i aspersors amb 

programació). 
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• Adaptar el disseny dels sistemes de reg al lloc i realitzar un manteniment òptim dels 

sistemes. 

• Regar en hores de baixa radiació per minimitzar les pèrdues per evaporació. 

• Establir un manteniment adequat de les zones verdes (sistemes, personal, 

quantificació…). 

• Limitació de la construcció de piscines per a ús privat. 

• Mantenir en bon estat els abeuradors pel bestiar, netejar i sanejar les fonts i 

mantenir captacions, conduccions i dipòsits en bon estat. 

• Establiment de la diferenciació de xarxes d’aigües netes, de consum directe i 

d’aigües grises o pluvials, per a la neteja dels carrers, el reg i els usos sanitaris 

>> POBLACIÓ 

• Disponibilitat de tota la població als serveis mínims (llum, aigua,...), inclosos entre 

aquests els ambientals, com la recollida selectiva. 

• Els nous habitatges hauran de disposar dels serveis ambientals necessaris per a la 

gestió de les aigües residuals i dels residus domèstics. 

 

>> GESTIÓ DE RESIDUS 

• Promoure la reducció d’ús de materials, l’ús d’aquells que siguin de fàcil reciclatge i 

tractament.   

• Implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica, preferentment a través del 

sistema de porta a porta, així com el seu tractament i/o valorització, en 

conseqüència amb la comarca. 

• Previsió d’una ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció.  

• Ordenar les condicions de possible implantació d’activitats extractives, canalitzades 

cap a indrets especialment adequats per la disponibilitat del recurs, l’escassa 

magnitud de l’impacte generat i les possibilitats de restauració o de condicionament 

d’àrees afectades. 

• Exigència per a l’atorgament de llicències urbanístiques d’activitats extractives de 

presentació de programes de restauració elaborats i tramitats d’acord amb la Llei 

12/1981, de 14 de desembre.  

• Sol·licitar la llicència urbanística per als moviments de terra d’acord amb l’art. 179 

de la LU.  
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>> ACTIVITATS ECONÒMIQUES I AMBIENTALITZACIÓ DELS EDIFICIS 

• Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans.  

• Instal·lació de comptadors d’aigua als habitatges, indústries i granges determinant el 

cost de l'aigua en funció del consum i el tipus d'ús. Diagnosi i manteniment de la 

xarxa d’aigua per evitar pèrdues.  

• Obligatorietat d’adopció en els projectes de noves edificacions, transformacions 

integrals i canvis d’ús, de sistemes estalviadors d’aigua (control de la pressió de 

l’aigua d’entrada, mecanismes de reducció del cabal o de descàrrega en aixetes i 

aparells sanitaris i de rec; captació, emmagatzematge i reutilització d’aigua de 

pluja i d’aigües de piscines, etc.). Incentivació en els projectes, la reutilització 

d’aigües grises i priorització de l’ús de productes i sistemes amb distintius o 

certificacions per a l’estalvi d’aigua. 

• Regulació de les activitats industrials: límits màxims d’emissions admissibles, controls i 

revisions de les llicències ambientals...  

• Incloure en les normes i ordenances l’exigència als projectes d’establiments turístics, 

hotelers, de lleure, etc. d’implantar la recollida de matèries susceptible de 

valorització, sempre que aquesta gestió sigui conseqüent amb la de la comarca. 
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8 Conclusions 
 

 De l’anàlisi dels diferents apartats que componen aquest Informe Mediambiental 

es desprèn que, malgrat establir nous sectors urbanitzables residencials i nous sectors 

industrials fora de zones urbanes, el projecte de Pla d’ordenació urbanística municipal 

del municipi de Montgai no afecta negativament cap element especialment protegit per 

la legislació vigent, a més d’establir una protecció addicional per als escassos elements 

d’interès ecològic existents al municipi, mitjançant la normativa aplicable al sòl no 

urbanitzable. D’altra banda, els efectes socioambientals negatius de les accions 

previstes queden compensats pels efectes positius, i corregits per les mesures correctores 

i per la selecció d’alternatives descrites en els apartats 6 i 7 del present Informe. 

 

Per tot això, es conclou que no és necessari sotmetre aquest Pla al tràmit d’avaluació 

prèvia d’impacte ambiental.  

 
Equip redactor: 
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