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1. PRESENTACIÓ 

1.1. Introducció 

L’Ajuntament de Maials promou la Modificació de les Normes Subsidiàries (en endavant NNSS) 

del Planejament del municipi en uns terrenys de sòl urbà per canvi de clau residencial a clau 

industrial. En els terrenys objecte de la Modificació s’hi ubiquen part de les instal·lacions de la 
Cooperativa de Maials. 

L’arquitecte redactor de la proposta de Modificació és Marc Ribes a través del despatx 

urbanisme i arquitectura Arku 3 Urban, SLP.  

La Llena ambiental realitza aquest Document Ambiental Estratègic (en endavant DAE), per 

avaluar les afeccions sobre el medi que potencialment poden derivar-se de la Modificació de les 

NNSS de Maials. Es pretén avaluar i prevenir els impactes derivats de la proposta de 

Modificació. 

Aquest DAE és part de la documentació necessària per a completar el tràmit urbanístic de 

l’esmentada Modificació, atenent la normativa urbanística i d’avaluació ambiental, en especial 
la Llei catalana 6/2009 d’Avaluació ambiental de plans i programes i la Llei 21/2013 d’Avaluació 
ambiental, de desembre de 2013. A aquestes darreres cal afegir-hi la Llei 16/2015, de 21 de 

juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat.  

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

1.2. Antecedents 

El planejament vigent del sector són les Normes Subsidiàries del Planejament de Maials, 

aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en data 15 de maig de 2002, i 
acordada la seva publicació a efectes d’executivitat el 25 de setembre de 2002. Al marge de la 

nau principal, aquestes NNSS qualifiquen de Clau 2 Zona d’Eixample (ús residencial) el seguit 
d’illes on actualment es troben les instal·lacions de la Cooperativa.  

Per tal que l’actual Cooperativa pugui esdevenir més competitiva a nivell de qualitat i producció, 

és adient l’adaptació i millora de part de les seves actuals instal·lacions i, per aquests fet, resulta 
imprescindible el poder formalitzar el canvi a una nova clau d’ús industrial que s’adapti a la 
morfologia de les preexistències, per tal de tenir el planejament vigent adaptat als usos reals i 

tipologies de les parcel·les, de manera compacta i coherent. 

Davant d’aquesta proposta de Modificació de les NNSS, s’han avaluat les possibilitats de trasllat 
de l’actual activitat del Molí d’Oli de la Cooperativa als terrenys qualificats com a industrials al 
sector industrial nord de l’altra banda de la Carretera C-45, però els costos i dificultats pel 

trasllat de l’activitat, fan aquesta opció econòmicament inviable. Aquests terrenys del nord del 

nucli es reservarien per a la futura implantació d’activitats relacionades amb la Cooperativa, 
però per a d’altres sistemes productius o usos. 

https://www.arku3.com/
https://www.lallena.cat/
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Figura 1. Sectors actuals segons el planejament vigent. 

 
Font: ICGC i Arku3 Urban. 

1.3. Objecte de la Modificació de les NNSS 

L’objectiu de la present Modificació de les NNSS, és el canvi de qualificació urbanística d’uns 
terrenys per tal d’ajustar-ne l’ús a les edificacions i activitats de les preexistències.  

Com ja s’ha indicat, les NNSS qualifiquen de Clau 2 Zona d’Eixample (ús residencial) el seguit 

d’illes on actualment es troben les instal·lacions de la Cooperativa.

Així doncs, es proposa fer el canvi de qualificació a una clau industrial de nova creació. L’adopció 
d’una nova clau es justifica pel fet que la Clau 7 Zona d’indústria aïllada, pròpia de les NNSS, no 
es correspon amb la tipologia actualment implantada en l’àmbit de la present Modificació. 

1.4. Justificació i marc legal 

Aquest document es realitza d’acord al conjunt de normativa amb incidència ambiental1, en 

base a l’observança de la LU i el Reglament que la desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), i en especial la Llei 21/2013, de desembre de 2013. Aquesta normativa estableix una 

diferència entre l’avaluació ambiental estratègica ordinària i l’avaluació ambiental simplificada.  

 
1 https://territori.gencat.cat/ca/inici/ (veure apartat normativa). 

https://territori.gencat.cat/ca/inici/
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D’altra banda, la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat, en la seva disposició addicional 8a, en l’apartat 6.b) tercer indica que “són objecte 
d’avaluació ambiental simplificada” “Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats 

primer i segon que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 

propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la 

zona d’influència”.  

En el cas d’avaluació ambiental simplificada cal aportar la documentació a què fa referència 
l’article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor 

presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, 

una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador 

del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente 

información: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 

Altrament, el DAE s’estructurarà i recollirà els continguts esmentats als art. 70 a) i 70 b) (capítol 
4) del Reglament d’urbanisme, concretament: 

➔ Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, és a dir: 
 Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit del terme. 
 Els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental que hi són aplicable. 

 Els objectius i criteris ambientals que han d’inspirar la modificació de planejament. 
 Relació amb altres plans, programes i projectes. 

➔ La justificació ambiental de l’elecció de les alternatives, és a dir: 
 La descripció de les alternatives considerades, 

 L’anàlisi global dels impactes de les alternatives considerades, 
 La justificació ambiental de l’alternativa seleccionada. 
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1.5. Objectius del Document Ambiental Estratègic  

L’objectiu del DAE, d’acord amb a la normativa que regula aquesta figura i al marc legal 

urbanístic que el fa preceptiu en aquest cas, és aportar la informació necessària perquè l’òrgan 
ambiental, atenent les consultes corresponents emeti l’informe ambiental estratègic, que podrà 
determinar una de les següents consideracions:  

➔ El pla o programa s’ha de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària 

perquè pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

➔ El pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, en els termes 

establers a l’informe ambiental estratègic.  

1.6. Objectius ambientals generals del planejament 

L’actual planejament de Maials, atès el moment en què va ser aprovat, no disposa d’una 
avaluació ambiental o una definició expressa d’objectius ambientals. Amb tot, en aquesta 

avaluació de la Modificació s’introdueix una proposta d’objectius generals a considerar.  

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

l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, i sigui energèticament 

eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de contaminació i residus, conservi 

la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida de la població. Més concretament, les 

pautes generals que han d’orientar la planificació són les següents: 

1. Optimització del teixit urbà existent 

Cal posar l’èmfasi de la gestió urbana en la revitalització dels barris o parts antigues i en la 
recuperació i renovació de zones de la població degradades i obsoletes. 

2. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl 

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

motoritzat és la principal causa de l’efecte hivernacle i un gran consumidor d’energies fòssils. 
Els models expansius, difosos i en baixa densitat i les distribucions rígides dels usos comporten 

més desplaçaments i deriven en l’adopció d’opcions individuals. Per això, cal una planificació 
integrada dels usos i el transport que minimitzin la mobilitat obligada. Això condueix a models 

urbans compactes, densos, policèntrics i amb mixtura d’usos, on és possible prioritzar els 
itineraris per als vianants. 

3. Ús eficient i reutilització del sòl i altres recursos naturals 

Cal fomentar el model que comporti un menor consum de sòl i un estalvi d’altres recursos, 
atesa la possibilitat de reciclatge dels recursos consumits o no utilitzats (reutilització d’aigües 
pluvials i depurades i extensió de les xarxes separatives, compostatge de la matèria orgànica, 

planificació lumínica, etc.) i impulsant la implantació d’energies renovables. En relació a l’aigua 
és important protegir els espais de recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació 

hidrològica i la planificació d’usos. 

4. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació 
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La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica, lumínica, 

electromagnètica, de sòls, etc.) ha de ser un dels objectius de l’ordenació. 

5. Prevenció de riscs naturals i tecnològics  

Cal considerar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: zones 

inundables, zones de risc geomorfològic, amb risc industrial, ..., així com regular acuradament la 

implantació d’activitats de risc. 

6. Permeabilització i desfragmentació del territori 

És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència la connectivitat 

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

teixits i paisatges rurals. 

7. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients rurals i urbans 

Cal fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents en el territori 

inclòs les àrees urbanes i en particular els espais de transició entre el sòl urbà o urbanitzable i el 

no urbanitzable. 

8. Foment de la construcció sostenible 

És important introduir criteris bioclimàtics en l’edificació i l’ús de materials amb l’aplicació de 
solucions constructives eficients, la introducció d’energies renovables, la prevenció de residus, 
la prevenció de la contaminació lumínica, etc. En definitiva, es tracta d’allargar el cicle de vida 
dels materials i de l’edificació. 

9. 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 de recollida i transport i instal·lacions 

per a la recollida selectiva, etc. 

1.7. Objectius ambientals específics de la Modificació  

El DAE haurà de considerar tots aquells àmbits o vectors ambientals sobre els quals la 

Modificació del planejament pot incidir, així com la incidència ambiental global del model 

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

Taula 1. Objectius ambientals específics per a la Modificació. 

SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ 

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

1. Optimització del teixit edificatori existent 

2. Contribuir a mantenir elements funcionals de l’ús del territori. 

CICLE DE L’AIGUA  

3. Sanejament de les aigües i evitar la contaminació dels aqüífers  

4. Garantir la gestió adequada de les aigües pluvials i residuals 
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QUALITAT ATMOSFÈRICA I CANVI CLIMÀTIC 

Millora de l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reducció de la seva contribució al canvi 

climàtic 

5. Evitar les expansions innecessàries de les poblacions i els models urbans dispersos i/o difusos, i 

fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals  

6. Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir l’accessibilitat 
i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de transport. 

Prevenir i corregir la contaminació acústica i lumínica  

7. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació. Considerar els mapes 

de soroll en aquells municipis que en disposin 

8. Evitar la dispersió i el caràcter extensiu en els assentaments urbans 

QUALITAT DEL PAISATGE 

Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori 

9. Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i la identitat dels 
municipis, i incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions 

s’adaptin a l’ambient on estiguin situades. 

1.8. Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en l’àmbit 

1.8.1. Pla Territorial Parcial de Ponent  

El Pla General Territorial de Catalunya qualifica l’àmbit territorial de Catalunya en diferents 
àmbits funcionals, concretament el municipi de Maials se situa a l’àmbit de Ponent (Terres de 
Lleida), i marca les bases i criteris per als futurs plans territorials. 

En aquest sentit, el Pla territorial parcial de Ponent (en endavant, PTPP) va ser aprovat 

definitivament en data 24 de juliol de 2007 i publicat al DOGC núm. 4982, de 5 d’octubre de 
2007.  

De forma sintètica, a continuació es detallen els objectius ambientals aplicables al PTPP, els 

quals s’han integrat en els principis rectors o objectius específics, en relació als tres sistemes 

d’ordenació (sistema d’espais oberts, sistema d’assentaments i sistema d’infraestructures de 
mobilitat i transport), són els següents: 

1. Biodiversitat:  

1a): Protegir els espais naturals de valor intrínsec a escala nacional, regional i comarcal i 

garantir la seva connexió territorial i ecològica mitjançant un sistema d’espais oberts de 
protecció especial.  

1b): Garantir la permeabilitat ecològica del conjunt de la matriu territorial.  

2. Sòl:  

2a): Eficiència en el consum de sòl, especialment de sòl de valor intrínsec i funcional.  

2b): Protegir els sòls més fèrtils i de major valor agrícola.  

2c): Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat, protecció del sòl i funcions 

hidrològiques.  
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2d): Deixar lliures les zones subjectes a majors riscs naturals, així com minimitzar els efectes 

hidrològics derivats dels desenvolupaments urbans.  

3. Aigua:  

3a): Protecció de les zones actives en el cicle de l’aigua, amb una atenció especial a les àrees 
de recàrrega dels aqüífers, així com promoció d’un ús eficient i sostenible de l’aigua basat en 
la protecció a llarg termini dels recursos hidrològics disponibles.  

4. Canvi climàtic:  

4a): Frenar el creixement de la mobilitat obligada i afavorir modes de transport més eficients 

per a no incrementar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i contribuir a un ús 

eficient i sostenible dels recursos energètics.  

5. Paisatge:  

5a): Protegir els paisatges d’excel·lència i donar directrius paisatgístiques per al conjunt del 
territori. 

En el cas del municipi de Maials, el PTPP estableix les següents estratègies i determinacions: 

➔ Sistema d’espais oberts: a nivell de sòl de valor natural i de connexió, destaquen dues 

clapes, a l’extrem NO del terme, del següent espai. 

4. Secans de Sunyer-Sarroca. Espai estèpic de màxima importància, que connecta els 

espais del PEIN dels Erms d’Aitona i Utxesa. Conté vegetació natural, com màquia de 

garric i arçot amb llentiscle, brolles de romer i maleïda amb esteperola i prats de teròfits 

i hemicriptòfits mediterranis, als vessants amb major pendent. A les vessants sud hi ha 

espartars amb siscallars. Es tracta d’un àrea de gran importància per a la fauna 

estèpica: acull la principal població de xurra de Catalunya i també hi ha ganga, torlit, 

gaig blau, calàndria, terrerola vulgar, terrerola rogenca i altres espècies. 

Pel que fa a la resta del sòl no urbanitzable, es classifica com a sòl de protecció 

preventiva. 

➔ Sistema d’assentaments urbans: ubicat dins el sistema Lleida, el PTPP aposta per a que 

Maials (polaritat subcomarcal) esdevingui una polaritat que “prengui prou dimensió i 

vertebri i doti de funcions urbanes tota aquesta àrea. Integren aquest subsistema els 

municipis d’Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses”. Així doncs, 

donades les circumstàncies de disponibilitat de sòl i accessibilitat notable, li assigna una 

estratègia de creixement potenciat, fet que implica un canvi d’escala notable donada la 
seva reduïda dimensió. Addicionalment, a la banda nord de la C-45, s’aprecia una 
notable reserva de sòl industrial. 

➔ Sistema d’infraestructures i mobilitat: Les actuacions proposades a la xarxa de vies 

integrades de les Terres de Lleida consisteix en el condicionament de les dues vies 

principals que transcorren pel terme: la carretera C-12 i la carretera C-45. 



  

Pàgina 12 de 60 

DAE per a la Modificació de les NNSS de Maials en uns terrenys de sòl urbà per canvi de clau residencial a clau industrial 

Figura 2. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del TM al PTPP. 

 

 

 

Font: Pla Territorial Parcial de Ponent 
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1.8.2. Relació amb altres plans, programes i projectes 

Actualment es tendeix a què l’ordenació del territori defineixi un marc de referència per 
l’actuació col·lectiva i en conseqüència, la planificació urbanística ha d’integrar la planificació 
territorial a tots els nivells. Aquesta interrelació, fruit de la presa de consciència de la 

complexitat de la realitat social, econòmica i territorial s’ha de tenir en compte a l’hora de 

definir un territori. En aquest sentit, la recerca és en establir una fusió entre els diversos plans i 

programes que afecten un àmbit determinat. 

Alhora, el pla ha d’harmonitzar-se amb els plans territorials sectorials existents, ja que el 

contingut i les determinacions d’aquests plans poden afectar en cada cas segons la naturalesa 
de la matèria a planificar. Els plans territorials sectorials comprenen l’àmbit de tot Catalunya, 
però d’acord amb el seu caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen a un o alguns 

aspectes de la realitat territorial: carreteres, espais d’interès natural, equipaments 
comercials,..., que són analitzats i projectats, en cada cas, de manera especialitzada pel 

departament de la Generalitat responsable de la matèria de què es tracti. No endebades, en 

desenvolupament de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, la Generalitat 

ha elaborat i aprovat diversos plans territorials sectorials, entre altres: 

➔ Normes Subsidiàries de Planejament de Maials (2002). 

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

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

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

➔ Proposta catalana de Natura 2000 aprovada pel Govern de la Generalitat (2006). 

➔ Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais protegits de la plana 

de Lleida (2010). 

➔ El Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. 

➔ Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 

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

➔ Pla territorial sectorial de la implantació de l’energia eòlica de Catalunya (2002). 

➔ Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 

(PRECAT20). 

➔ Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU II). 

➔ Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT). 

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

➔ Pla sectorial d’abastament d’aigua a Catalunya PSAAC (pendent d’aprovació). 

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

➔ Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya. 

➔ Pla del transport de viatgers de Catalunya 2020 (aprovat 7 de març de 2017). 

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

➔ Altres 
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2. REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

2.1. Medi físic  

2.1.1. Situació i característiques generals  

El municipi de Maials es troba a la província de Lleida, al sud de la comarca del Segrià, limitant 

amb la comarca de la Ribera d’Ebre per la banda sud. Confronta amb els termes de la Llardecans  
per la banda est i nord, Seròs i Almatret per l’oest, Flix (Ribera d’Ebre) pel sud i sud-est i Riba-

roja (Ribera d’Ebre) per la banda sud-oest.   

Maials és l’únic nucli de població del terme i ocupa el vessant d’un suau tossal que s’eleva sobre 
la planícia, a semblança d’altres petits tossals de la zona. Situat a 37 km de la ciutat de Lleida i a 

25 km de Fraga, forma part del Partit Judicial de Lleida i del bisbat homònim. L’any 2021 la 

població de Maials era d’un total de 926 habitants. 

Figura 3. Encaix territorial del terme municipal de Maials. 

 
Font: ICGC i pròpia.  

El terme té una extensió de 57,08 Km2 i s’ubica en una zona de transició entre la Depressió 
Central i les valls del Segre i l’Ebre i la serralada Pre-litoral. Les plataformes garriguenques són 

formades aquí per planells ondulats amb relleus estrets i allargats i valls profundes, com el 

barranc de la Vall Major, el qual rep les aigües de diferents valls i rieres que drenen el terme 

(Vall Empedrada, riera de la Vall dels Horts). 

Taula 2. Característiques del municipi (2021). 

Municipi Comarca Superfície Habitants Densitat 

Maials Segrià 57,08 Km2 926 16,22 hab./ Km2 

Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 
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2.1.2. Descripció de l’àmbit d’estudi 

L’àmbit objecte de la Modificació es correspon a un sector de sòl urbà qualificat com a sòl d’ús 
residencial (clau 2 Zona d’Eixample). El sector s’ubica vers el NE del nucli urbà. Amb una 

superfície de 1.741,93 m², té forma irregular i presenta els següents límits: 

- al nord, amb la Cooperativa de Maials (nau principal). 

- a l’est, amb el carrer del Sindicat; 

- al sud, amb el carrer Trentaclaus; 

- a l’oest, amb un vial sense sortida i un conjunt de cases amb façana al carrer 
Trencaclaus. 

Figura 4. Ortofotomapa de l’àmbit. 

 
Font: Memòria de la Modificació. 

2.1.3. Geomorfologia i orografia 

El municipi s’emmarca en l’anomenada plataforma Garriguenca, en el límit meridional de la 

Depressió Central catalana. L’entorn del nucli urbà (excepte la Vila Closa) s’ubica sobre un 
planell lleugerament per sota els 400 m suaument ondulat que s’estén a est i oest. Aquest 
planell constitueix una posició de domini sobre les terres de la Ribera d’Ebre. 
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Pel que fa la zona del nucli, la vila closa i el seu entorn resten elevats sobre l’esmentat planell. 
En aquest sentit, el punts culminants de la vila closa es situen en els 397 m mentre que la 

carretera C-45, al seu pas proper al nucli urbà registra una alçada al voltant dels 370 m.  

En l’àmbit de la Modificació s’hi donen alçades de 374-376 m, sense desnivells significatius. 

Figura 5. Altimetria de l’àmbit de Modificació a Maials. 

 
Font: ICGC i pròpia.  

D’altra banda, pel que fa als pendents, aquest són majoritàriament suaus (<10%), exceptuant 

els marges d’algunes finques on els pendents, puntualment, pot arribar superar el 20% (sud-

oest) i el 15% (nord i meitat sud) de pendent, tal com s’observa en la següent figura:  
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Figura 6. Pendents de l’entorn i àmbit de Modificació. 

 
Font: ICGC i pròpia. 

2.1.4. Climatologia 

El clima de la zona es pot classificar del tipus mediterrani continental sec. Segons l’índex 
d’humitat de Thornthwaite, el terme s’emmarca en la tipologia semiàrid. En efecte, Maials, es 
caracteritza per un clima amb marcat dèficit hídric, precipitacions màximes a la primavera i 

tardor i estius molt secs. A l’hivern són habituals les gelades i les precipitacions tendeixen a ser 
baixes, si bé es poden donar anys excepcionals com el 2020 en que es va registrar un gener 

plujós. Les precipitacions responen majoritàriament a un règim TPEH si bé el terç sud 

respondria a un règim TPHE. El volum mitjà anual es situaria en 350-400 mm anuals. Les 

temperatures són extremes tant a l’hivern com a l’estiu amb un valor mitjà anual al voltant dels 
14°C. El vent dominant és de component oest. 
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Figura 7. Diagrama ombrotèrmic de l’estació de Maials (2020). 

 
Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

La taula mostra el conjunt de dades referents a l’estació del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) ubicada al propi municipi de Maials pel període 2017-2020.  

Taula 3. Dades climàtiques a l’estació de Maials (2017-2020). 

 2017 2018 2019 2020 Mitjana 

Precipitació total acumulada (mm) 261,9 478,3 266,0 471,5 369,4 

Temperatura mitjana (°C) 14,5 14,6 14,6 14,5 14,6 

Mitjana de les temperatures màximes (°C) 21,4 21,2 21,6 21,2 21,4 

Mitjana de les temperatures mínimes (°C) 8,2 8,6 8,0 8,5 8,3 

Temperatura màxima absoluta (°C) 
38,5 

(03/08) 

38,6 

(02/08) 

41,7 

(28/06) 

38,3 

(31/07) 
39,3 

Temperatura mínima absoluta (°C) 
-6,2 

(04/12) 

-6,3 

(13/02) 

-4,5 

(08/01) 

-4,9 

(12/01) 
-5,5 

Velocitat mitjana del vent (m/s) 1,5 1,3 1,4 1,2 1,4 

Direcció dominant del vent (a 2 m) O O O O   

Humitat relativa mitjana (%) 69 73 68 74 71,0 

Irradiació solar global diària (MJ/m2) 17,9 16,9 17,7 17,0 17,4 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya i pròpia. 

Les dades mostren valors mitjos de precipitacions i temperatura ajustats al patró esperable, si 

bé els de precipitacions presenten una marcada irregularitat a nivell interanual: hi ha anys en 

que es queda per sota el valor esperable i d’altres que es situa per sobre. Igualment, destaca 

l’increment de les temperatures mínimes màximes en els anys 2019-2020 respecte dels anys 

2017-2018. 
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2.1.5. Geologia i sòls 

El municipi de Maials es localitza a la conca de l’Ebre, una conca  
sedimentària d’edat terciària que es va desenvolupar en el context de l’orogènia Alpina. Es  
tracta d’una conca d’avantpaís associada a l’origen i evolució dels Pirineus, que  
en constitueixen el límit nord. Limita pel sud i sud-est amb la serralada Costanera Catalana  

i pel sud-oest amb el Sistema Ibèric.  

La conca de l’Ebre està constituïda per materials corresponents al Paleogen i al Miocè  
fonamentalment detrítics i evaporítics d’origen continental, donat el caràcter endorreic que  
va presentar durant gran part de la seva evolució. Aquests materials es troben gairebé  

exempts de deformació i es distribueixen de forma concèntrica en el context de la conca,  

d’acord amb els diferents ambients sedimentaris.  

Així, els marges de la conca estaven dominats per la presència de sistemes de ventalls al·luvials 

que donaren lloc a materials fonamentalment grollers que es dipositaren a partir de fluxos 

hiperconcentrats, tals com el complex del Montsant. Per sobre dels materials terciaris hi ha els 

dipòsits quaternaris d’origen al·luvial i col·luvial.   

En l’àmbit de la Modificació s’hi troben dues tipologies quant al camp de la litologia: 

- Materials quaternaris, concretament dipòsits sedimentaris. L’epígraf geològic que hi correspon 
és Qco: Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè. Aglutina dos terços 

nord. 

- POmgc6. Argiles i llims amb intercalacions de gresos conglomerats i calcàries. Aglutina el terç 

sud. 
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Figura 8. Unitats geològiques en l’àmbit de la Modificació. 

 
Font: ICGC i pròpia. 

Pel que fa a sòls, en l’àmbit de la Modificació, l’ICGC identifica els sòls Calcaric Leptosol i Haplic 

Calcisol, codi W10Q, segons la World Reference Base. Es tracta de sòls desenvolupats a partir de 

calcàries, travertins, gresos i lutites i els dipòsits procedents de la seva meteorització als voltants 

dels estanys de Basturs, en algunes valls tributàries del riu Anoia i en algunes planes estructurals 

de les Garrigues altes. De superficials a molt profunds, ben drenats, amb textures mitjanes i 

pocs o molt pocs elements grossos. Poden presentar acumulacions secundàries de carbonat 

càlcic en forma de nòduls i/o revestiments dels elements grossos que donen lloc a un horitzó 

càlcic. Els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat 

càlcic, d’alts a molt alts. 

Per altra banda, segons dades de Territori, en l’àmbit del terme no es localitza cap Àrea 

d’interès geològic.  

2.1.6. Atmosfera 

a. Qualitat de l’aire 

L’àmbit d’estudi es troba en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) núm. 14, corresponent a les 

Terres de Ponent, la qual s’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió. En aquesta ZQA, 
les àrees rurals representen la major part del territori. En contrast, també presenta nuclis 

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

Els nivells mitjans d’emissions difuses provenen de les activitats domèstiques i el trànsit urbà i 
interurbà. Hi ha focus industrials aglutinats a l’entorn de l’autovia A-2. Respecte a la mitjana 
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diària de vehicles (IMD) de les vies urbanes i interurbanes hi ha trams amb trànsit escàs, 

moderat i intens. 

Pel que fa a nivells d’immissió, cal indicar que les estacions actuals estan orientades a valors de 
fons i en menor mesura a les indústries.  

En l’informe anual de 2017 del portal web de Qualitat de l’Aire de la Generalitat, s’indica el 
següent:  

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

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

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

valors límit establerts per la normativa vigent. 

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

establerts a la legislació. 

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

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

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

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

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

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

Segons dades més recents, l’informe de qualitat de l’aire de 2020 assenyala la ZQA 14 com una 
de les 5 zones on s’ha superat el valor objectiu de protecció de la vegetació (VOPV) per ozó. 
L’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica més propera és als 
Torms, a uns 18 km de l’àmbit en línia recta, corresponent a un tipus d’àrea Rural (tipus 

ocupació de sòl) – Fons (tipus de font emissora), assimilable a Maials: 

Taula 4. Nivells mitjans de contaminants mesurats a l’estació dels Torms. 

Contaminant Tipus 
d'avaluació 

Mitjana anual Unitat (máx. 
valor) 2019 2018 2017 2016 2015 

Diòxid de nitrogen (NO2) F 2 3 3 0 4 µg/m³ (máx. 40) 

Ozó troposfèric (O3) F 79 74 77 0 75 µg/m³ 

Partícules en suspensió 
<10 micres (PM10) 

I 
13 12 12 0 14 

µg/m³ (máx. 40) 

Partícules en suspensió 
<10 micres (PM10) 

F 
8 7 7 - 8 

µg/m³ (máx. 40) 

F: mesurament fix; i: mesurament indicatiu.  

Font: adaptada del portal web qualitatdelaire.cat. 

Segons la taula, l’ozó troposfèric presenta valors considerablement alts, tot i que allunyats 
encara dels llindars d’alerta. Tanmateix cal recordar que es tracta de valors mitjos, fet que no 

treu l’existència d’episodis puntuals amb valors alts (tal com assenyala l’informe anual de 2017). 
Pel que fa a la resta de contaminants analitzats, els valors son considerablement baixos, més 

que en d’altres estacions de la mateixa Zona de Qualitat (p. ex. Juneda) 

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

Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora 
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de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la 

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

d’ozó troposfèric que es realitza cada any del 15/05 al 15/09. 

Finalment, convé notar que segons el “Registre Estatal d’Emissions i fonts contaminants, en les 

immediacions de Maials (dins un radi de 2.000 m de l’àmbit) no hi ha activitats incloses en 

aquest registre. La més propera, la granja Maials, es troba a uns 2900 m de l’àmbit vers el NO. 

En el conjunt del municipi de Maials n’hi ha tres. 

b. Qualitat acústica 

En aquest àmbit de regulació, cal tenir en compte el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 

qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, i se n'adapten els annexos (DOGC núm. 5506- 16/11/2009). El decret 

estableix en l’art. 10 la delimitació dels diferents tipus d’àrees acústiques: 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B). 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C). 

d) Zones de soroll. 

e) Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). 

La següent taula recull les subzones en què es divideixen les tres primeres zones: 

Taula 5. Valors límit d’immissió segons els usos del sòl en les diferents subzones. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en 
dB(A) 

Ld (7 h- 

21 h) 

Le (21 h- 

23 h) 

Ln (23 h- 

7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini de l’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures 
de transport existent 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures 
de transport o altres equipaments públics 

- - - 

Nota: Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
Font: Annex A del Decret 176/2009. 
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Maials disposa actualment de Mapa de capacitat acústica. L’àmbit d’estudi s’emmarca en una 

zona amb dues zonificacions en relació a la capacitat acústica: 

- B1. La zona de la meitat nord, és a dir, la més externa respecte el nucli. Respon a coexistència 

entre usos residencials i activitats econòmiques. 

- A4. La zona de la meitat sud, és a dir la més interna respecte del nucli. Respon a un ús 

residencial. 

Figura 9. Mapa de capacitat acústica a Maials. 

 
Font: Territori i pròpia. 

c. Contaminació lumínica 

En aquest camp d’anàlisi, cal considerar la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que divideix el territori en 4 zones. 

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

Zona Descripció 

E1:  

Protecció màxima 

Àrees incloses en PEIN o àmbits territorials que hagin d’ésser objecte d’una 
protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor 

astronòmic especial, en els quals només es pot admetre una brillantor 

mínima.  

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

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

E4: Protecció menor Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.  
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Segons el mapa de protecció envers la contaminació lumínica (Resolució TES/1536/2018), 

l’àmbit de la Modificació es classifica actualment en zona E3 (protecció moderada), és a dir, 

àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana. Això es degut a que es 

tracta d’un àmbit plenament integrat en la trama urbana. 

Figura 10. Zonificació protecció contra la contaminació lumínica entorn de l’àmbit de la Modificació. 

 
Font: DTES i pròpia. 

En tot cas, els criteris que es tindran en compte per al disseny de l’enllumenat exterior són 
aquells que estableix el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el citat Decret es 
concreten diferents característiques de les instal·lacions en funció de l’ús al què es destina 
l’enllumenat (art.12 i 13), entre els que s’inclou l’enllumenat exterior industrial. 

2.1.7. Hidrologia i hidrogeologia  

El municipi és inclòs de ple a la conca hidrogràfica de l’Ebre, tot i que s’adscriu a dues 
subconques. La meitat nord, a la subconca del riu Segre, i la meitat sud directament a la 

subconca de la vall Major que, una vegada conflueix amb la vall de Sant Joan tributa a l’Ebre, a 
Flix. Val a dir que la divisòria d’aigües talla pel nucli urbà de Maials, afectant l’àmbit d’estudi. 
Majoritàriament, aquest restaria en el cantó de la vessant de l’Ebre. 

No s’enregistra presència de circulació d’aigua natural superficial en cap punt de l’àmbit 
d’estudi ni del terme. Així mateix, pel que fa a masses d’aigua superficial, l’ACA no n’hi ha 
identificat cap. 

Quant a la xarxa hidràulica del municipi, Maials s’integra a dos àrees de regadiu. 
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• Regadiu del Segrià Sud 

Sistema de regadiu de suport (2000 m3/Ha/any) que comprèn principalment els termes de 

Seròs, Maials i també de Llardecans i Almatret. L’aigua que s’impulsa a tot el sector sud, terme 
de Llardecans procedeix d’una estació ubicada a Maials. Irriga la zona sud del terme, per sota de 
les Pereroles i la punta de Cabús, gràcies a la Fase II. La Fase III, finalitzada el 2011, mitjançant la 

construcció de dos embassaments de gran capacitat a la serra del Penjat, va permetre ampliar 

el perímetre regable gairebé fins a la vall dels Horts. No s’hi ha efectuat la concentració 
parcel·lària per bé que a nivell funcional s’han ajuntat finques i s’han efectuat replantacions 
amb la qual cosa l’aspecte territorial ha variat en forma ostensible. El 2020 va sortir a concurs la 

redacció del projecte de l'ampliació del regadiu del Segrià Sud, zones M5 i M5 i als TTMM de 

Flix, Llardecans, Maials i Torrebesses. 

• Canal Segarra-Garrigues 

La zona nord del terme se situa dins del sector 13 del sistema que es rega per elevació des del 

Baix Segre mitjançant una estació de captació al TM d’Aitona. El regadiu del Segarra- Garrigues, 

pot implicar dotacions totals (6500 m3/Ha/any) o bé dotacions de suport (1500 m3/Ha/any). En 

l’esmentat sector 13, segons dades recents (2021) s’ha implantat en 326 ha (termes d’Aitona, 
Seròs i Llardecans).   

Pel que fa a la hidrogeologia, i segons la zonificació d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya del 
Servei Geològic de Catalunya, actualitzat l’any 2017, el municipi de Maials és en el sector segon 

(Àrees Centrals) i en la unitat hidrogeològica núm. 211, corresponent a l’Àrea de l’oligocè 
lacustre del Segrià.  

Figura 11. Unitats hidrogeològiques en l’àmbit d’estudi. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 
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Quant a formacions hidrogeològiques, en l’àmbit de la Modificació s’hi identifiquen formacions 

de calcàries i dipòsits detrítics lacustres de l’oligocè (D10A). 

Pel que fa a la naturalesa dels aqüífers, l’àmbit es correspon amb la següent tipologia: C1. Zones 

poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de dipòsits detrítics i margocalcaris. 

Concretament, es tracta de l’aqüífer anomenat “Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat 
a les calcàries, margues i gresos del Segrià-Garrigues”. 

Pel que fa a masses d’aigua subterrània, l’ACA no n’hi ha identificat cap. 

Cal assenyalar que el municipi no està afectat per la delimitació de zones vulnerables per 

contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i de gestió de les fonts ramaderes.  

D’altra banda, segons la informació cartogràfica disponible, en el municipi es compten fins a 11 

pous autoritzats, la majoria en la meitat sud del municipi. 

Amb tot, un aspecte crític en relació a la qualitat de l’aigua subterrània és la gestió del nitrogen 
procedent de residus de l’activitat ramadera. Les dades de Maials (2017) indiquen que el 

municipi genera un volum de dejeccions que pot aplicar atesa la gran extensió del terme 

municipal. Pel que fa al valor de l’Índex de Càrrega Ramadera (ICR) no s’ha calculat donat que el 

municipi no es troba en zona vulnerable. 

Taula 7. ICR i dades relatives a la gestió del N de fonts ramaderes a Maials. 

ICR 
Generació de dejeccions al municipi 

(kg N bestiar intensiu) 

Superfície fertilitzable al 

municipi (ha) 

Dejeccions aplicables al 

municipi (kg N) 

- 190.551 3.332 497.411 

Font: pròpia a partir de dades del DARPA. 

D’altra banda, en el terme o en llurs proximitats no s’hi localitza cap aqüífer protegit segons el 
Decret 328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 
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2.2. Medi biòtic  

2.2.1. Context biogeogràfic i vegetació 

Des del punt de vista biogeogràfic, la vegetació climàcica en aquesta àrea hauria de correspondre al 

carrascar (Quercetum rotundifoliae) i a les obagues, hauria de predominar la pinassa, indicant el pas 

progressiu a condicions submediterrànies. La vegetació potencial es localitza coincidint amb els 

reductes amb pendents més acusats i no hi ha possibilitat de conreu. Fins i tot en aquests casos, la 

no massa llunyana explotació per fusta i carbó, a part de la seva conversió com a pastures, ha 

determinat que la teòrica vegetació climàcica quedés reduïda a reductes. 

Actualment, al lloc del carrascar trobem una pineda de pi blanc amb brolla de romaní i bruc 

d’hivern (Rosmarino-ericion) –anomenat localment sepell–, i claps de garriga (Quercetum- 

cocciferae). Es tracta d’un comunitat amb presència a tot el terme però sobretot a la banda sud.  

Les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb llentiscle, càdec i argelaga, s’enriqueixen a les 
obagues i fondals amb diverses espècies d’afinitat marítima (Viburnum tinus, Arbutus unedo, 

Phyllirea latifolia, ...). Així, en condicions normals el sotabosc de la pineda és constituït per màquies 

continentals de garric i arçot (Rhamno-Cocciferatum pistacietosum) i brolles calcícoles de romaní 

(amb perdiguera i maleïda -Rosmarino-Linetum suffruticosi- i esteperola Genisto-Cistetum clussi) 

amb abundància de foixarda (Globularia alypum). Les pinedes poden constituir comunitats 

permanents d’indrets especialment secs i sobre sòls esquelètics.  

Sobre el terreny de l’àmbit i donat que es tracta d’una zona urbana, no hi ha vegetació. En tot cas, 

es poden registrar zones properes (solars sense edificar, zones verdes, marges) on hi prolifera 

vegetació espontània o espècies plantades, com en el cas de la zona verda adjacent a la C-45 amb 

una plantació ornamental formant una el·lipse de moreres blanques (Morus alba).  

2.2.2. Hàbitats d’interès comunitari i altres elements singulars 

Dins el terme municipal de Maials es localitzen 3 comunitats vegetals classificades com a 

Hàbitat d’Interès Comunitari (en endavant, HIC), segons la Directiva 97/62/CE: 

- Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea). Se’n localitzen algunes clapes puntuals, dues 
d’aquestes molt properes al nucli urbà. La que es troba a la banda nord es situa a uns 230 m de 
l’àmbit. 

- Pinedes mediterrànies. Es la comunitat d’HIC més estesa al terme. Molt abundant a la banda 

sud del terme. 

- Alzinars i carrascars. Clapes menors en un indret de la banda oest del municipi. 
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Figura 12. Hàbitats d’interès comunitari a l’entorn de l’àmbit. 

 
Font: DTES i pròpia. 

Pel que fa a arbres monumentals d’acord amb el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre 
declaració d'arbres monumentals, dins el municipi no hi consta cap. Tanmateix es té constància 

de la presència d’un alzina centenària vers l’oest de la població (accés des de la carretera 
d’Almatret), anomenada l'Alzina de Gabrielet (Quercus ilex subsp. ballota). 

2.2.3. Fauna 

L’àmbit objecte d’estudi  s’emmarca en un context de paisatge típic del mediterrani continental, 

caracteritzat per un mosaic agroforestal. Amb tot l’àmbit específic es situa en el sí de la trama 
urbana de Maials i per això s’hi pot trobar una fauna típica dels entorns urbans i periurbans 
d’entorns rurals. 

Entre les espècies més típiques i destacables d’aqueests ambients hi ha el dragó comú (Tarentola 

mauritanica), petits rosegadors com el ratolí domèstic (Mus musculus), ocells com l’òliba (Tyto 

alba) sobretot en edificacions aïllades, el mussol comú (Athene noctua), l’oreneta cuablanca 
(Delichon urbica) i l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el falciot (Apus apus), l’estornell vulgar 
(Sturnus vulgaris), el colom roquer (Columba livia), la cigonya (Ciconia ciconia), la tórtora turca 

(Streptopelia decaocto), i el pardal comú (Passer domesticus). 

D’altra banda, per la seva importància a nivell de municipi també es pot destacar fauna del següent 

ambient: 

➔ Mosaic agroforestal: 

En tot cas, algunes espècies que es poden trobar en aquests ambients són, quant a mamífers, el 

porc senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), la geneta (Genetta 

genetta), el teixó (Meles meles), la mostela (Mustela nivalis), la llebre (Lepus granatensis) i el 
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conill (Oryctolagus cuniculus). Dins d'aquest mateix grup, també hi són presents les espècies 

considerades espècies presa, principalment micromamífers com ara el talpó comú (Microtus 

duodecimcostatus). 

Altres espècies d’interès que es poden trobar són rèptils com la sargantana bruna (Podarcis liolepis) 

i la serp d’aigua (Natrix maura); amfibis com la granota verda (Pelophylax perezi), el gripau 

d’esperons (Pelobates cultripes) i el gripau corredor (Bufo calamita). Alguns d’ells requereixen 
d’ambients aigualosos en les proximitats (p. ex basses de reg). 

Cal fer notar que el grup de les aus és el més divers i nombrós. Així doncs, es poden destacar 

espècies del grup dels rapinyaires com per exemple el xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot 
(Buteo buteo), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), el xoriguer 

petit (Falco naumanni), l’esparver comú (Accipiter nisus) i l’astor (Accipiter gentilis). Pel que fa a 

la resta d’aus són comunes la guatlla (Coturnix coturnix), la garsa (Pica pica), la puput (Upupa 

epops), la cogullada vulgar (Galerida cristata), la merla (Turdus merula), la carderola (Carduelis 

carduelis), el picot verd (Picus viridis), etc. 

2.2.4. Figures de protecció i/o gestió 

A dins el municipi de Maials no s’hi troba superfície inclosa en espais naturals protegits. 

Únicament inclou fragments menors de sòl de valor natural i connexió del PTPP ubicats vers el 

NO. 

En tot cas, ja s’ha esmentat que l’àmbit de la Modificació es troba íntegrament en sòl urbà pel 

que no s’hi pot donar l’existència de figures de protecció. 

Figura 13. Figures de protecció i/o gestió que afecten a l’entorn de l’àmbit de Modificació. 

 
Font: DTES i pròpia. 
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Ni en les proximitats de l’àmbit, ni tampoc en el conjunt del terme, no es registra cap àrea 
d’interès florístic i faunístic ni zona humida. 

D’altra banda, pel que fa a forests públiques, al terme municipal s’identifica el forest la Devesa, 

ubicada vers el NE i que també es localitza parcialment en terme de Llardecans. Respon al codi 

de forest 1493 i es propietat de la Diputació de Lleida. Aquest forest es troba a uns 210 metres 

al nord de l’àmbit de la Modificació, tal com s’observa en la següent imatge: 

Figura 14. Forest públiques de l’entorn de l’àmbit de Modificació. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 

2.2.5. Paisatge 

El 10 de setembre de 2008 s’aprovà definitivament el Catàleg de Paisatge de les Terres de 

Lleida, amb l’objectiu d’inventariar aquells elements que configuren el paisatge de Ponent, 
alhora que en destaca les potencialitats i posa damunt la taula les problemàtiques i perills a què 

és sotmès, establint també unes directrius de conservació. El Catàleg defineix 22 Unitats de 

Paisatge, les quals volen catalogar la diversitat paisatgística de la zona de la plana de Lleida.  

El terme de Maials queda repartit entre dues unitats: núm. 10. Garrigues Altes i núm. 11. 

Costers de l’Ebre. Específicament, l’àmbit de la Modificació resta en la unitat núm. 10. Garrigues 

Altes. 
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Figura 15. Unitats del paisatge. 

 
Font: Observatori del Paisatge. 

El Catàleg defineix una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística (OQP) i a la vegada, assenyala 

aspectes a tenir en compte en termes de valors a protegir, àrees de foment de la gestió i 

d’accions d’ordenació per a cada unitat: 

UNITAT 10. GARRIGUES ALTES. Sector nord i central 

Objectius de qualitat paisatgística 

 OQP10.3 Uns nuclis alineats a les valls i assentats a les parts altes del vessant que mantinguin la 

compacitat i una façana paisatgística de qualitat. 

La major part dels nuclis urbans s’assenten sobre un o altre vessant de les tres grans valls que drenen la 

unitat. Es tracta d’un patró d’assentament comú, amb el nucli antic i l’església a la part alta de la unitat i 

els eixamples seguint el pendent en direcció al fons de la vall. L’èxode rural i el despoblament són els 

factors que expliquen el manteniment de la compacitat dels nuclis urbans, on les alteracions són mínimes. 

En conseqüència, la façana dels pobles vers la vall, generalment es conserva. 

OQP10.4 Uns accessos a les poblacions amb unes infraestructures i granges ordenades i integrades que no 

afectin a la façana paisatgística d’aquests pobles caracteritzats per la seva compacitat. 

La perifèria de les poblacions de les Garrigues Altes ha estat sovint ocupada per granges, naus o altres 

indústries, que alteren el patró d’assentament tradicional i l’harmonia visual d’un model en el qual, la 

verticalitat dels pobles, en sentit ascendent permet destacar amb més força les estructures que són 

alienes o estranyes. Les immediacions i accessos de Juncosa de les Garrigues, Soleràs o Torrebesses, són 

exemples de devaluació paisatgística per la implantació desordenada de granges i aus, afavorides per la 

petita grandària de les parcel·les, la proximitat de la població i la possibilitat d’aigua.  

Àrees amb valors especials a protegir 

- Medi nocturn d’alta qualitat (poca contaminació lumínica). 
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2.3. Medi social 

2.3.1. Població 

Les dades dels censos i padrons de població del municipi de Maials en els darrers cent anys 

presenten l’evolució següent: 

Taula 8. Evolució de la població en habitants (1920–2021). 

Any Núm. d’habitants % sobre la comarca Segrià 

1920 2.579 3,06 84.211 

1930 2.366 2,80 84.585 

1940 1.988 2,36 84.278 

1950 1.983 2,00 99.377 

1960 1647 1,45 113.748 

1970 1551 1,09 142.444 

1981 1262 0,79 159.434 

1991 1083 0,64 169.472 

2000 985 0,60 165.198 

2010 1006 0,49 205.724 

2020 909 0,43 211.840 

2021 926 0,44 211.609 

Font: IDESCAT. 

La figura i la taula mostren una clara tendència al descens. Aquesta tendència s’ha mantingut 
més o menys constant en el conjunt del període estudiat si bé amb interrupcions puntuals 

(1940-1950 i 1960-1965). A partir del segle XXI, la població es va estabilitzar entre els 900 i 1000 

habitants, però igualment amb tendència decreixent. Tot i així, en el darrer cens s’ha trencat 

aquesta tendència donat que del mínim històric de la sèrie (909) s’ha passat a 926 habitants 
censats. 

Figura 16. Evolució de la població a Maials (1920-2021). 

 
Font: IDESCAT i pròpia. 
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D’altra banda, la pèrdua poblacional també s’ha traduït en una pèrdua de pes relatiu al respecte 
del conjunt comarcal: si a principis del segle XX el pes poblacional de Maials era del 3%, en els 

darrers anys s’ha situat a l’entorn del 0,44%.  

Pel que fa a la distribució de la població resident, la gran majoria (890) habita al nucli urbà i 

només 19 ho fan en disseminats del municipi (IDESCAT, 2020). 

2.3.2. Usos del sòl 

El municipi de Maials presenta una coberta de sòl destinada majoritàriament a olivera i altres 

conreus llenyosos, bàsicament ametller. També hi ha una gens menyspreable superfície forestal 

entre matollar i boscos clars i densos d'aciculifolis (pi blanc bàsicament). 

Així doncs, segons la cartografia actualitzada (ICGC) del mapa de cobertes del sòl del CREAF 

l’àmbit de la Modificació, es troba en una zona de casc urbà, pròxima a una zona industrial o 

comercial (nau principal de la cooperativa) i també de sòl nu urbà. 

Figura 17. Cobertes del sòl. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 

La configuració actual de la Cooperativa és la següent: 

a. Els edificis i instal·lacions que incorpora l’activitat es desenvolupen en un conjunt de 
parcel·les agrupades que actualment abasten part de dues illes emplaçades en la zona 

urbana del municipi: 

b. En part de la illa sud, s’hi emplacen les instal·lacions destinades a l’administració i gestió 
de l’activitat, 
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c. En l’altra illa (nord, objecte de la present Modificació, s’hi emplacen les instal·lacions de 
l’activitat principal consistents en la producció d’oli d’oliva, tals com:  

- zona de recepció de l’oliva, 
- molí, 

- tolves, 

- envasat, 

- expedició. 

Figura 18. Configuració actual de la cooperativa. 

 
Font: Memòria de la Modificació. 

2.3.3. Activitat econòmica 

La base econòmica del municipi de Maials és agrària. No en va, el municipi compta amb 3226 ha 

de conreu (DARPA, 2020) on es combinen secà i regadiu però amb clar predomini del primer 

(67% vs. 33%). D’aquestes, la gran majoria són fruiters de secà i concretament, oliveres, molt 

més abundant que l’ametller i la resta de cultius llenyosos (pistatxo, albercoquer, presseguer, 
etc.).  

Quant al sector ramader, es comptabilitzen 39 explotacions (2020), majoritàriament dedicades 

a cria d’aviram (gallines i pollastres, perdius i guatlles) i bestiar porcí i boví. També hi ha 

explotacions menors d’abelles i èquids.  

ADMINISTRACIÓ 

I GESTIÓ 

PRODUCCIÓ 
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Quant a ocupació per sectors, el sector primari ocupa el 37% del treballadors locals. Tot i així, 

en línia general amb la terciarització de l’economia, el sector del municipi que més treballadors 

aglutina és el sector serveis (48%). Pel que fa a la indústria i la construcció, tot just aglutinen el 

17% dels treballadors. En aquest sentit, la poca activitat industrial present es vincula a la 

transformació dels productes del sector primari. Segons l’INE (2021) al municipi hi consten 52 

empreses. 

Taula 9. Afiliacions a la SS per sectors a Maials (11/2021). 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Nombre 148 53 14 181 396 

 % 37,4 13,4 3,5 45,7 100,0 

Font: IDESCAT. 

Recentment, des del municipi s’ha apostat pel foment de rutes vinculades al patrimoni històric i 
cultural i al paisatge. Pel que fa a allotjament turístic, no disposa de cap allotjament turístic 

(IDESCAT, 2020).  

El poble compta amb cert nombre de serveis i establiments: alimentaris, sanitaris, educatius, 

esportius, llar de jubilats i centre de serveis, sala de vetlles, i altres com tallers, una oficina 

bancària i una estació de servei. 

2.3.4. Xarxes d’abastament i infraestructures 

A. Subministrament d’aigua 

A nivell de l’abastament d’aigua, el municipi es troba integrat en la Mancomunitat de les 
Garrigues, ens que gestiona l’abastament en alta. L’aigua es capta de l’embassament d’Utxesa 
des d’on es bombeja a la potabilitzadora ubicada a Torrebesses, gestió de la qual n’és titular 
l’empresa Sorea. 

Pel que fa a l’abastament municipal (en baixa), el servei públic d’explotació i manteniment del 
servei d’aigua potable i clavegueram, es troba concessionat des del 2008, amb el servei 
prorrogat fins el 2023 a l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya. 

B. Sanejament 

A nivell de sanejament, Maials compta amb una EDAR des de l’any 2009. S’ubica vers el SE del 
nucli, al peu de la carretera C-12 i aboca les aigües a la vall de les Alzinetes. Respon a un 

tractament biològic amb eliminació de nitrogen i un disseny per a 1.080 habitants-equivalent. 

2.3.5. Patrimoni arqueològic, arquitectònic i civil 

Segons l’Inventari del patrimoni arquitectònic a Maials s’identifiquen 30 elements 

arquitectònics entre els quals 1 BCIN i 3 BCIL. Donat que l’àmbit es troba integrat en la trama 

urbana i es localitza proper a la vila closa, en les seves proximitats es troben molts d’aquests 
elements inventariats del patrimoni arquitectònic. Així doncs, es troben a menys de 100 m vers 

l’oest, el dipòsit d’aigua per a molins d’oli del carrer Trinitat (BCIL) i la casa familiar al carrer 
Barceloneta, 13.  

Segons l’Inventari de patrimoni arqueològic hi ha 20 jaciments arqueològics, tots en SNU, i per 

tant, allunyats de l’àmbit de la Modificació. 
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Figura 19. Elements de l’Inventari arquitectònic i arqueològic de l’entorn a l’àmbit de la Modificació.  

 

Font: ICGC, Inventari de Patrimoni de Catalunya i pròpia. 

 Carrerades i camins ramaders 

Segons la informació disponible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya, al municipi de Maials no hi consten camins ramaders classificats. 
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2.4. Riscos 

Un dels objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc. Així, en l’article 
10.3 RLUC, s’estableix que l’anàlisi ambiental preceptiu en la documentació i tramitació d’un pla 
urbanístic, ha de comportar la delimitació de les àrees de risc per a la seguretat i el benestar de 

les persones, prèviament identificades per les administracions sectorials competents.  

Taula 10. Obligacions/recomanacions de planificació municipal per Maials. 

Risc Pla Titular Afectació 
Criteri Data 

homologació 

Inundacions PAM INUNCAT Generalitat Recomanat Risc moderat  

Incendis PAM INFOCAT Generalitat Obligatori Perill molt alt 03/10/1997 

Nevades PAM NEUCAT Generalitat Recomanat -  

Sísmic PAM SISMICAT Generalitat Recomanat - - 

Vent VENTCAT Generalitat Obligatori >10 d/any, ratxa 20 m/s - 

Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial de Lleida · Direcció General de Protecció Civil (05/05/2021). 

El municipi de Maials té obligació de redactar dos plans d’actuació municipal (PAM) i 
recomanació de disposar de plans sobre tres àmbits de risc més. A continuació, es desglossen 

els riscos concrets amb detall dels quins el municipi ha de fer front. 

a) Risc d’inundacions 

Segons l’última actualització favorable del Pla Especial d’Emergències per Inundacions 
(INUNCAT), del setembre de 2017, el municipi de Maials té un nivell de perillositat de conca lleu 

i un risc moderat, pel que té com a recomanació d’elaborar el PAM INUNCAT. No consta que 

hagi estat redactat. 

No s’identifica risc d’inundabilitat més enllà de les valls i fondos per on discorre l’aigua en 
episodis puntuals de forta precipitació ubicats principalment en la zona central i oriental del 

terme. 
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Figura 20. Inundabilitat entorn de de l’àmbit de Modificació. 

 
Font: ICGC, CHEBRO i pròpia. 

b) Risc d’incendis forestals 

Segons l’anàlisi de risc que es va realitzar en l’actualització del Pla Especial d’Emergències per a 
incendis forestals de Catalunya (INFOCAT Acord GOV/141/2014) aprovat el 21 d’octubre de 
2014 el municipi de Maials està inclòs en la relació de municipis amb un perill molt alt i 

vulnerabilitat baixa. El fet de presentar un perill molt alt suposa la obligatorietat de redactar el 

PAM per risc d’incendis forestals. Segons consta, aquest pla fou homologat el 1997 i per tant, 

està pendent de revisió. 

La figura mostra com les zones de risc alt i molt alt es concentren al sector sud i en menor 

mesura, al nord-est del terme. Aquesta distribució del risc coincideix amb la presència de 

masses forestals, principalment pinedes i brolles denses. Cal finalment, fer notar que l’incendi 
del 2019 conegut com “de la Ribera d’Ebre” va afectar una part de la banda sud del terme. 
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Figura 21. Risc d’incendi forestal al terme municipal de Maials. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 

c) Risc per nevades 

L’anàlisi de risc de l’última actualització del Pla Especial d’Emergències per nevades a Catalunya 
(NEUCAT), octubre 2017, considera com a factors més importants la vulnerabilitat de la 

mobilitat, el nombre d’habitants (>20.000), població flotant i alçada del municipi, que en aquest 

cas no és rellevant ja que es troba per sota dels 400 metres d’alçada. Per tant, el municipi de 

Maials té com a recomanada la redacció del PAM NEUCAT, però no hi està obligat. No consta 

que s’hagi elaborat. 

En cas de nevada, es consideraran potencialment afectats els centres sanitaris, d’ensenyament, 
etc. Finalment, els serveis que podrien quedar afectats a conseqüència de la nevada i originar 

més problemes, serien els serveis de recollida d’escombraries en cas què la nevada dificultés 
l’accés als contenidors i es produís una sobreacumulació d’escombraries, també en podrien 
quedar afectats els serveis com els funeraris si a conseqüència del gruix de neu, hi hagués 

dificultats per accedir al cementiri. 

d) Risc d’emergència per vent 

Segons el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT, 2017) s’obliga al 
municipi de Maials a dur a terme la redacció del document, ja que tot i que el municipi tingui 

menys de 20.000 habitants i s’ha donat la casuística de >10 dies de superació del llindar de vent 

de 20 m/s, tot i això, el municipi resta pendent de l’homologació del document. 
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e) Risc sísmic 

Segons el mapa de perillositat sísmica que figura en la revisió del Pla SISMICAT, Acord GOV/14 

d’octubre de 2014, el municipi de Maials té com a recomanada la redacció del PAM SISMICAT. 

Aquest fet ve donat, perquè el municipi no té una intensitat sísmica prevista igual o superior a 

VII en un període de retorn associat de 500 anys, ni tampoc es preveu la superació del llindar de 

referència de dany en el parc d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme 
esperat en l’esmentat període de retorn de 500 anys, que és el que el condicionaria a la 

redacció obligada. Tot i així, a tots aquells municipis que no compleixen els condicionants 

d’obligatorietat, els hi està recomanat. No consta que Maials l’hagi redactat. 
 

f) Altres riscos 

➔ Risc geològic 

El mapa de riscos geològics 1:25.000, es troba  procés d’elaboració per part de l’ICGC. Pel que fa 
al municipi de Maials, no es hi ha informació disponible.   
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ 
PROPOSADA 

El desenvolupament de la Modificació no implica qüestionar la classificació del sòl. Tal i com 

s’ha comentat en l’apartat 1.3 Objecte de la Modificació, l’objecte de la Modificació és re-

qualificar uns terrenys de sòl urbà a l’ús industrial, per tal d’adaptar el planejament a les 

preexistències.  

En l’actualitat, l’àmbit d’estudi, de 1.743,91 m2 respon a una qualificació d’ús residencial (2 l 

Zona d’Eixample). Per la seva banda, la clau industrial de sòl urbà, actualment existent, es 

correspon amb la Clau 7 Zona d’indústria aïllada (ús industrial). 

En aquest apartat es realitza l’avaluació ambiental de la proposta de Modificació de qualificació 

i d’ordenació i ús i s’analitza l’adequació d’aquesta amb els objectius ambientals del 
planejament municipal i a les directrius ambientals fixades per la normativa sectorial. En 

l’exercici, es tenen en compte diferents alternatives.   

3.1. Estudi d’alternatives 

3.1.1. Alternativa 0 

Aquesta primera alternativa suposa considerar el manteniment del planejament vigent de les 

NNSS de Planejament de Maials. 

L’alternativa comportaria mantenir l’ús residencial íntegre en l’àmbit esmentat, relatiu a 

instal·lacions de la Cooperativa de Maials. 

Conseqüentment, es renuncia a adaptar el planejament a les preexistències i a facilitar que la 

Cooperativa, un agent essencial en l’economia del municipi, pugui emprendre accions 

d’adaptació i millora de part de les seves actuals instal·lacions. 

3.1.2. Alternativa 1 

L’objectiu de la Modificació és el canvi de qualificació urbanística per tal d’adaptar millor el 
planejament a les preexistències del lloc i a les possibilitats de millora.  

Davant d’aquesta proposta de Modificació de les NNSS, s’han avaluat les possibilitats de trasllat 
de l’actual activitat del Molí d’Oli de la Cooperativa als terrenys qualificats com a industrials al 
sector industrial nord de l’altra banda de la Carretera C-45, però els costos i dificultats pel 

trasllat de l’activitat, fan aquesta opció econòmicament inviable. Aquests terrenys del nord del 

nucli es reservarien per a la futura implantació d’activitats relacionades amb la Cooperativa, 
però d’altres sistemes productius o usos. 

Per tant, la present Modificació ha de permetre consolidar una clau industrial per a les 

parcel·les del mateix propietari, per tal de garantir una ordenació coherent del conjunt, i 

permetre ordenar i consolidar els futurs creixements d’una manera homogènia i contínua. 

De forma adjacent a les parcel·les de la Cooperativa, però, existeixen dues parcel·les d’altres 
propietaris que han manifestat la voluntat de mantenir l’ús residencial i, per tant, queden forma 
de l’àmbit de Modificació. La present Modificació, de totes maneres, obre la porta a que, en un 
possible futur (i un cop adquirits els terrenys de les dues parcel·les en clau 2 que donen front al 
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carrer del Sindicat), es pugui unificar tot el conjunt en la nova clau; mitjançant la corresponent 

tramitació urbanística. 

Concretament, amb l’alternativa 1 es durien a terme els següents canvis en el planejament: 

➔ Canvi de qualificació del conjunt de l’àmbit a ús industrial. 

➔ Assignació d’una clau de nova creació 7.1. Zona d’indústria entre mitgeres. 

Figura 22. Estat actual dels sectors i proposta de Modificació. 

 
Font: Memòria de la Modificació. 

Aquest canvi comporta destinar a sòl industrial els 1.741,93 m² qualificats actualment com a sòl 

residencial, la qual cosa; per aplicació dels paràmetres de cada clau, implica una reducció de 

sostre per a aquest àmbit de sòl urbà; i una reducció de sostre residencial per al conjunt del 

municipi. 

Tot i així, cal destacar, que el creixement d’un municipi va directament lligat a la potenciació de 
les activitats econòmiques que s’hi poden desenvolupar i, en el cas de Maials, aquestes es 
troben vinculades al sector agrari, tant pel que fa a la producció, manipulació, conservació i 

comercialització de productes agraris, com ara la Cooperativa de Maials (veure apartat 2.3.3. 

d’activitat econòmica). 
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En aquest sentit, les NNSS de Maials delimiten sectors d’ús industrial al nord del nucli urbà del 

municipi i sectors de creixement residencial al sud del nucli urbà. Així doncs, la Modificació seria 

coherent amb aquest criteri. 

3.2. Justificació ambiental de l’alternativa escollida 

L’ordenació proposada per a la Modificació de les NNSS de Maials es pot ajustar als objectius 

ambientals específics establerts pel present document DAE (capítol 1.7). 

La Modificació permet: 

➔ Evitar el trasllat de les instal·lacions de la Cooperativa al sector industrial ubicat al nord 

de la C-45. A nivell ambiental es notable que s’eludeixin les emissions associades al 
trasllat i la mobilitat que generaria el canvi d’ubicació tenint en compte que la nau 
principal de la Cooperativa es troba just al costat de l’àmbit. 

➔ No s’ocupa cap nou sector de sòl lliure o sense edificar. Es manté la compacitat urbana 

existent en general, i entre les instal·lacions de la Cooperativa, en particular. 

➔ Reforç d’un agent clau en la economia del municipi. Conseqüentment, aquest suport a 

la consolidació de l’activitat econòmica del municipi pot contribuir a revertir el descens 
poblacional experimentat en les darreres dècades.  

La proposta de Modificació s’ajusta a la regulació que estableix el planejament de rang superior 

i, concretament, el Pla Territorial Parcial de Ponent. En aquest aspecte cal assenyalar la 

consideració que les determinacions del PTPP, al ser planejament de rang superior, continuaran 

tenint un caràcter prevalent. 

Així doncs, com s’ha comentat amb anterioritat, la proposta s’ajusta als objectius ambientals 
específics, segons els diferents criteris i ordenació que es preveuen a la Modificació i que es 

poden desgranar en la taula següent:   

  



   

Taula 11. Anàlisi i justificació de l’ordenació prevista respecte els objectius ambientals específics. 
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Objectiu ambiental Criteris d’ordenació i reglamentació ambiental en la MP Ordenació prevista a la MP  
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Minimitzar l’ocupació 
de sòl i racionalitzar-

ne l’ús 

Optimització del teixit edificatori existent 

 

 

 

 

Contribuir a mantenir elements funcionals d’explotació 
tradicional del territori 

S’adapta el planejament a les preexistències ajudant a 

completar el teixit industrial d’aquesta zona municipi. 

S’evita una dispersió en els creixements industrials 
del municipi i l’ocupació de sol nu. 

Es reforça la posició de la Cooperativa com a agent 

clau en l’econòmica del municipi. Conseqüentment es 
facilita la continuïtat i creixement de l’activitat agrària 
vinculada a la mateixa 

Alta 
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A Sanejament de les 

aigües i evitar la 
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aqüífers 

Garantir la gestió adequada de les aigües pluvials i 

residuals. 

La proposta preveu connexió a la xarxa de 

sanejament municipal  
Moderada S 
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Objectiu ambiental Criteris d’ordenació i reglamentació ambiental en la MP Ordenació prevista a la MP  

Adequació de 

l’ordenació de la 

MP a criteris 

ambientals* 

El DAE 

proposa 

mesures 

(S/N) 
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 Millora de l’eficiència 
energètica dels 

sistemes urbans i 

reducció de la seva 

contribució al canvi 

climàtic 

 

 

 

 

 

Prevenir i corregir la 

contaminació acústica 

i lumínica 

Evitar les expansions innecessàries de les poblacions i els 

models urbans dispersos i/o difusos, i fomentar les 

estructures urbanes compactes i plurifuncionals  

 

Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport 

amb l’objecte d’afavorir l’accessibilitat i reduir la mobilitat 
obligada i, en general, la demanda de transport. 

 

Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos 

per la legislació. Considerar els mapes de soroll en aquells 

municipis que en disposin 

 

Evitar la dispersió i el caràcter extensiu en els 

assentaments urbans 

Es manté la compacitat del sector evitant la generació 

de nova mobilitat. 

 

 

 

També s’eludeixen les emissions que implicaria el 
trasllat de l’activitat a la banda nord de la carretera C-

45. 

 

 

 

S’ha considerat el mapa acústic del municipi. S’ha 
indicat que es manté l’ús residencial en algunes 

parcel·les que no són propietat de la Cooperativa. Es 

mantindrà la tipologia de zona B1 que implica 

coexistència d’usos. 
 

 

Es remarca que s’ha mantingut la compacitat de la 
trama urbana. 

Moderada S 
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 Conservar i/o 

millorar la qualitat 

del paisatge en la 

totalitat del territori 

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, 
el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i 

incorporar les prescripcions adequades perquè les 

construccions i les instal·lacions s’adaptin a 
l’ambient on estiguin situades. 

La Modificació no preveu un canvi en la fesomia del 

teixit urbà. EN tot cas, les actuacions sobre les 

preexistències hauran d’atendre’s a criteris 
d’integració paisatgística. 

Alta S 

(*) Molt alta / Alta / Moderada / Baixa. El grau d’adequació baix no suposa incompliment de normativa urbanística o ambiental. 
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3.3. Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible 

Respecte a la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte del planejament que 

es tramita, cal esmentar que aquesta és coherent amb el concepte de desenvolupament 

sostenible contingut en l’article 3 del text refós de la Llei d’urbanisme i de forma més particular 
en els articles 1 i 2: 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el 

medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 

recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 

qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la 

configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la 

millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 

globalment eficient. 

La present Modificació compleix amb els principis anteriors, de fet, no suposa una ampliació 

sense condicionants de les possibilitat d’utilització racional del territori, ja que, tot i que es 

proposa un canvi en la qualificació, a la pràctica suposa mantenir uns usos ja existents. En altres 

paraules s’adapta el planejament a les preexistències del sector. 

D’aquesta manera, s’afavoreix la possibilitat de consolidació i millora de l’activitat de la 
Cooperativa, motor econòmic del municipi de Maials, podent donar resposta a les actuals 

necessitats de creixement i demanda del mercat.  

En definitiva, amb la Modificació es pretén consolidar activitats existents, les quals afavoreixen 

el creixement econòmic del municipi, pel que s’equilibren els interessos públics i privats de 
Maials. No en va, es fa compatible el creixement econòmic amb les directrius definides pel 

planejament general i, en conseqüència, es possibilita la consolidació d’aquesta zona del 
municipi com a teixit urbà d’ús industrial. 

La Modificació resulta justificada i ambientalment amb escassos efectes atès que d’una banda 
es tracta d’un sòl urbà consolidat. De l’altra, el plantejament concorda amb els objectius 

ambientals específics fixats i també amb al regulació específica del PTPP,  concretament: 

a) A nivell de sostenibilitat global del model d’ordenació, permet optimitzar el teixit 

edificatori existent i els usos existents en sòl urbà. En paral·lel, contribueix a mantenir 

elements funcionals d’explotació del territori, en especial, l’activitat agrícola que deriva 
de la pròpia Cooperativa. 

b) La Modificació recull i adapta les necessitats reals del municipi constatades aquests 

darrers anys d’ençà de l’aprovació de les NNSS. En efecte, el que es dona és una 

necessitat de consolidació i millora de les activitats vinculades a la Cooperativa, i en canvi 

la demanda d’habitatges és significativament molt més baixa de la que preveu l’oferta 
potencial del planejament vigent.  
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c) La proposta es coherent amb el model previst en el planejament de sectors d’activitats a 
la banda nord i sectors residencials a la banda sud. 

d) Quant a ocupació o consum de sòl la Modificació permet evitar un trasllat de l’activitat a 
la banda nord de la carretera C-45 fet que implicaria promoure un model d’urbanisme 
dispers.   

e) L’ordenació es limita a l’àmbit del sòl urbà pel que es descarta qualsevol tipus d’actuació 
en sòl urbanitzable sense edificar i en sòl no urbanitzable. 

f) A nivell del cicle de l’aigua la Modificació no ha de generar efectes importants, atès que el 

nou desenvolupament haurà de garantir l’abastament i la gestió adequada de les aigües 

pluvials i residuals. 

g) A nivell d’emissions de gasos i de canvi climàtic, la Modificació propicia eludir tot un 

paquet d’emissions vinculat al trasllat de l’activitat i així mateix a la nova mobilitat que es 
donaria donada la separació entre les instal·lacions traslladades i la nau principal (en 

costats oposats de la C-45). 

h) A nivell de riscos naturals, l’ordenació no en resulta afectada, tot i que Maials està obligat 

a redactar els següents plans de protecció: INFOCAT i VENTCAT. 

i) A nivell paisatgístic, la Modificació ja recull les característiques d’edificabilitat tant pels 
usos residencials com industrials, per tal d’adaptar-se el millor possible amb l’entorn i no 
generar grans contrastos amb la trama existent.  
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4. IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

4.1. Identificació d’aspectes susceptibles de produir impactes 

Per a la correcta identificació de les accions potencialment impactants causades pel 

desenvolupament de la Modificació de les NNSS de Maials en uns terrenys de sòl urbà, s’ha 
procedit a reconèixer de forma sistemàtica els aspectes ambientals, és a dir, aquelles 

operacions o elements d’una acció, comportament o activitat relacionades amb el medi 
ambient o que pot interactuar amb aquest. Aquesta mecànica s’ha realitzat per a cadascuna de 
les fases en què es pot descompondre la vida de la Modificació, que implica bàsicament, 

distingir entre la fase de modificació del planejament i la fase en que es desenvolupen accions 

sobre el terreny. 

Pel que fa a la segona part, tractant se d’una o vàries actuacions, en el moment de 

materialitzar-se requereixen d’un projecte, en relació a la qual es pot llistar ordenadament les 
accions i elements que resultaran rellevants ambientalment, és a dir, que a priori són capaces 

de desencadenar efectes notables. Les fases en què es pot descompondre les accions derivades 

de la figura de planejament que s’analitza, serien les següents: 

➔ Fase d’estudis previs 

Moment de realització de mostreigs de l’aptitud geològica dels terrenys, determinació del nivell 
freàtic, aixecaments topogràfics, etc. que precedeixen l’inici dels treballs d’adequació i 
urbanització dels sectors. 

➔ Fase d’execució o construcció 

En aquesta fase té lloc els moviments de terra per a l’adequació del terreny, la urbanització de 
vials i xarxes bàsiques (col·lectors, xarxa elèctrica i enllumenat, ...), el condicionament de les 

parcel·les i la construcció de les edificacions per a la seva destinació als usos previstos en la 

modificació proposada. 

➔ Fase d’explotació o funcionament 
És el moment a partir del qual el sostre edificat, vials o equipaments esdevenen útils per als 

ciutadans i activitats econòmiques. Els impactes ambientals en aquesta fase són molt diferents 

de la fase anterior, fonamentalment perquè tenen un efecte reiterat i dilatat en el temps. 

Fase Accions o operacions 

Estudis previs 
Treballs geotècnics qualitatius de sondeig i retirada de mostres prèvies 

Abandonament de les finques. 

Execució 

Trasllat rodat continuat de maquinària pesant  

Retirada de materials del terreny 

Replanteig del terreny, moviments de terres i condicionament d’accessos 

Utilització d’equips energètics autònoms  

Abassegament de materials d’obra, peces metàl·liques, cables, suports, etc. 

Emmagatzematge d’estris i maquinària sobre el terreny 

Canvis/obres en les edificacions segons usos especificats en la Modificació 

Presència i activitat d’operaris, promotors i tècnics 

Explotació Presència dels edificis (tallers, oficines, serveis tècnics), etc. 
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Freqüentació i activitat de les persones 

Activitat productiva i social: serveis i maneig de les activitats econòmiques presents 

Mobilitat de treballadors, proveïdors, clients 

Subministrament energètic a les edificacions 

Afectacions en l’entorn 

4.2. Identificació i caracterització dels impactes significatius 

4.2.1. Atmosfera i canvi climàtic 

No s’identifiquen impactes rellevants sobre aquest vector derivats del desenvolupament de la 
Modificació, sobretot pel que fe a la fase de planejament i d’estudis previs.  

En especial, i atenent la consideració dels efectes afegits sobre la problemàtica del canvi 

climàtic, la iniciativa no ha de suposar un impacte negatiu significatiu tenint en compte que ja 

s’hi dona activitat. Aquest impacte dependrà de les actuacions de millora i renovació de les 
instal·lacions que es puguin registrar. En tot cas aquesta activitat generarà un volum moderat 

d’emissions derivada de les obres i la mobilitat que aquestes impliquin.   

Pel que fa a la contaminació acústica i lumínica generada per la Modificació proposada en els 

sectors, aquesta es veurà afectada relativament. Per una banda, el desenvolupament de la 

Modificació tindrà com a efecte un augment en els nivells de soroll de la zona en la fase 

d’execució per l’ús de maquinària i presència d’operaris, i per altra banda, en fase d’explotació, 
dependrà del tipus d’activitat que s’hi doni i de si creix respecte la que es dona en l’actualitat. 

Aquestes fonts de soroll antropogèniques poden comportar molèsties sobre la població 

resident situada a menys distància. 

Quant a contaminació lumínica, donat que l’àmbit es localitza íntegrament en sòl urbà (zona 
E3), la millora o canvi en l’enllumenat no ha de tenir majors repercussions sempre que es faci 
d’acord amb la normativa aplicable. 

4.2.2. Aigües 

No s’identifiquen impactes rellevants sobre aquest vector derivats de la Modificació, ja sigui per 

l’increment del risc en front riuades, el consum de recursos o l’abocament incontrolat d’aigües 
residuals.  

D’altra banda, les activitats del sector, hauran d’incloure en els respectius projectes, mesures 

d’estalvi d’aigua per tal d’evitar-ne el malbaratament  i garantir la gestió adequada de les aigües 

pluvials i residuals.  

4.2.3. Sòls i usos 

En aquest cas, un dels objectius de la Modificació és el canvi d’usos de sòl previstos pel 

planejament de Maials. Amb tot, es tracta d’una activitat que ja s’hi dona en l’actualitat. 

En cas d’actuacions en el sector caldrà prendre les mesures pertinents per evitar vessaments 
sobre el sòl a fi i efecte que no es produeixi un episodi de contaminació. S’entén que les 
activitat que s’hi duen a terme no tenen un efecte directe donat que es troba impermeabilitzat. 
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4.2.4. Vegetació 

En el sector no hi ha presència de vegetació. 

4.2.5. Fauna 

La fauna que habita la zona es veurà relativament afectada, tant en fase d’execució com 
d’explotació, per un eventual increment del soroll i la mobilitat, en aquest cas, però, no es 

preveu que generi una afecció rellevant o notable, atès el grau d’antropització de l’entorn (sòl 

urbà). 

4.2.6. Paisatge 

El canvi de qualificació del sòl no preveu un canvi significatiu en la morfologia urbana que pugui 

alterar els valors paisatgístics existents en aquesta part del nucli de Maials.   

4.2.7. Socioeconomia 

L’impacte sobre l’economia local que generarà la Modificació es valora positiu donat que es 

permet que la Cooperativa de Maials (agent clau en l’economia del municipi) actualitzi i 
introdueixi millores en les instal·lacions preexistents. Això li ha de permetre adaptar-se millor al 

mercat i esdevenir més competitiva.  

D’altra banda, el manteniment de l’activitat primària fomenta el model d’assentament humà 
que pretén garantir la població en aquests nuclis menors que en moments determinats es 

poden arribar a trobar en retrocés (el cas de Maials en les darreres dècades). 
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5. AVALUACIÓ DELS IMPACTES I MESURES CORRECTORES  

Segons es desprèn de la identificació i avaluació dels principals impactes ambientals cal establir una 

sèrie de mesures correctores de les quals unes tenen caràcter preventiu i altres de minimització de 

l’impacte de les actuacions que poden derivar-se de la Modificació de les NNSS de Maials Totes les 

mesures es descriuen en funció del factor ambiental o impacte que es pretén corregir. Cal 

assenyalar que:  

Les mesures que s’indiquen per a la fase d’execució: 
➔ es recomana introduir-les i si cal, detallar-les en el Projecte constructiu. 

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

Les mesures indicades per a la fase d’explotació: 
➔ mitjançant la pràctica i gestió ambiental de l’activitat. 

En qualsevol cas per l’execució dels projectes es designarà un responsable ambiental de 
coordinació i vigilància.  

5.1. Atmosfera i canvi climàtic 

El projecte pot presentar un impacte sobre l’atmosfera en els aspectes d’emissions 

atmosfèriques, sorolls i emissions lumíniques. 

Pel que fa a emissions atmosfèriques cal garantir el manteniment adequat dels equips i la 

implantació de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) ja sigui en la fase d’execució, com en 
la fase d’explotació, per exemple amb els equips de climatització d’oficines i naus industrials. Al 

seu torn, i també en les dues fases, caldrà dur a terme un manteniment adequat dels equips i 

maquinària. En fase d’execució també es proposen els regs periòdics per tal d’evitar les 
partícules en suspensió quan la maquinaria treballi en els moviments de terres, i limitar la 

velocitat a 20 km/h. I, per acabar, en fase d’explotació caldrà incorporar progressivament 
energies netes en les diferents seccions. 

Caldrà incentivar l’ús de vehicles menys contaminants, especialment els vinculats a les tasques 

de logística. L’adequació de les empreses a la Llei 20/2009, ja comporta automàticament 

l’observança d’aspectes per a la maquinària i els equips.   

Quan a mesures de mitigació d’emissions i d’adaptació al canvi climàtic s’adoptaran els criteris 
següents:  

a) Edificis dissenyats i construïts amb criteris de reducció de la demanda energètica 

tenint en compte els nous criteris bioclimàtics i d’autoconsum energètic dels edificis, 
baixos en emissions de CO2. 

b) Disseny eficient dels sistemes que cobreixen la demanda energètica. 

c) Aprofitament dels recursos locals que abasteixen energèticament l’àmbit. 

d) Generació d’energies renovables per autoconsum aprofitant els sostres industrials, 
residencial i d’equipaments. 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/Llei-20-2009-consolidada-31-01-2014.pdf
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e) Compensació de l’impacte energètic generat.  

Pel que fa sorolls, la velocitat de circulació interior de vehicles, durant la fase executiva i 

d’explotació es limitarà a 20 km/h i 30 km/h respectivament. A més a més, en la fase d’execució 
es compliran els horaris laborals, s’instal·larà senyalització de limitació de velocitat, també 
s’evitaran activitats més sorolloses els mesos de febrer i maig i, finalment, caldrà l’observança 
dels valors guia d’emissions vigents.  

En tot cas, caldrà garantir el compliment dels límits d’emissió de soroll segons la normativa de 
referència, que segons el mapa de capacitat acústica de Maials és “B1. Coexistència de sòl d’ús 
residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existent amb valors límit d’immesió 
de 65 dB(A), excepte 55 dB(A) de 23 h a 7h“. A més cal recorda que l’àmbit limita amb zones A4 
(us residencial) amb valors més restrictius. 

Per altra banda, segons la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn i el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn l’àmbit es troba en una zona E3, àrea inclosa en àmbits territorials de protecció 

moderada.  

Les característiques de les naus o tallers en fase d’explotació impliquen l’existència d’un cert 
nombre de focus de contaminació lumínica, per la qual cosa cal imposar les següents condicions 

a la il·luminació exterior de les instal·lacions: 

• Les làmpades del tipus I: que tinguin menys del 2% de radiància per sota dels 440 nm, dins del 

rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de 
l’1% per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. 

• Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència 
energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió 

Europea, amb l’excepció de les làmpades instal·lades en enllumenats de seguretat, senyals i 
anuncis lluminosos i en l’enllumenat de nadal. 

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

• Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari, 10 %. 

• Alçada del llum (A) en m i índex d’enlluernament (I) en lux: A=4,5 m correspon I=4.000 lux, 
A=4,5-6 m correspon I=5.500 lux i A=6 m correspon I=7.000 lux. 

• Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals, expressada en lux: 2 lux en horari de 

vespre i 1 lux en horari nocturn. 

• Intensitat lluminosa màx. Direcció àrees protegides (cd): 2.500. 

• Luminància màxima de rètols, expressada en cd.m-2: 50. 

• Luminància màxima d'edificis, d'aparadors i de finestres, expressada en cd.m-2: 5 horari de 

vespre i 0 horari nocturn. 

• Il·luminació zona de vehicles (lux): trànsit elevat 35, trànsit moderat 25, trànsit baix 15 i trànsit 

escàs 10. 
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• Il·luminació zona de vianants (lux): trànsit elevat 20, trànsit moderat 10, trànsit baix 6 i trànsit 

escàs 5.  

5.2. Consum d’aigua, aigües residuals i gestió de pluvials  

Aquest impacte s’ha de considerar bàsicament en fase d’explotació, sobretot pel que fa a 
necessitats d’abastament, que encara que estiguin garantits els volums necessaris per al 

funcionament regular de les activitats i habitatges, s’adoptaran mesures d’estalvi i reutilització 
en la neteja de les naus i altres.  

a) Abastament d’aigua  

Les condicions referents a l’abastament d’aigua que ha de complir el sector discontinu SUD 2-14 

són les següents: 

➔ L’Ajuntament de Maials serà responsable de garantir el subministrament 

(qualitat/quantitat) al present sector urbanístic. 

➔ El consum d’aigua no podrà superar les dotacions establertes en l’Annex 2 “Dotacions 

d’abastament i industrials” de l’Ordre del 13 d’agost de 1999 per a la que es disposa la 
publicació de les determinacions de contingut normatiu del Pla Hidrològic de la conca 

de l’Ebre, aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de 24 de juliol. 

➔ Les despeses necessàries, si fos el cas, relatives al finançament de les noves 

infraestructures d’abastament (o bé per l’ampliació de les ja existents) corresponen als 
propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb la normativa 
urbanística relativa a les obres d’urbanització. 

Quan a previsió de demanda d’aigua d’abastament, es planteja una estimació a l’alça mitjançant 
un càlcul realitzat amb els paràmetres de l’INCASÒL (0,3 l/s/ha). El resultat obtingut és de 4,5 
m3/ dia. 

Quant a mesures correctores per tal de reduir les necessitats de consum d’aigua es proposa:  

 Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua i reductors de cabal a les oficines i tallers, per 

minimitzar el consum d’aigua amb cisternes dotades de sistema de doble descàrrega en els 
sanitaris i difusors de baix consum als rentamans (la reducció en el consum s’estima en un 
40%). 

b) Residuals 

El tractament de les aigües residuals, degut a la possibilitat de connexió del sector amb la xarxa 

d’aigües residuals municipal, serà directa.  

Les condicions de sanejament seran les següents: 

➔ Tal i com s’estableix en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme), el promotor haurà 
d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de 
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bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 
terrestre. 

➔ Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures de 

sanejament (o bé l’ampliació de les ja existents) corresponen als propietaris 
afectats per la nova actuació urbanística. 

Les aigües residuals dels sector es connectaran a la xarxa municipal. Aquestes aigües 

segons l’ACA es tracten a l’EDAR de Maials. El cabal de disseny d’aquesta depuradora és 
de 180 m3/d i una població eq. disseny (h-e) de 1080.  

El municipi ha de tenir capacitat suficient per satisfer la demanda d’aquest àmbit. 

 La totalitat de les aigües residuals es tractaran a través del sistema de sanejament i l’EDAR 
de Maials, per tal de garantir que l’abocament posterior a la Vall de les Alzinetes es realitzi 

garantint el compliment dels nivells de qualitat. 

c) Pluvials 

L'evacuació d’aigües pluvials i el seu redireccionament a la xarxa hidràulica ha de ser objecte de 

previsió en el projecte d’urbanització. Addicionalment, es proposa d’incorporar un sistema 

d’aprofitament de les aigües pluvials en pro d’incrementar l’optimització en l’ús de recursos. 

5.3. Vegetació 

No es preveuen mesures per aquest vector.  

5.4. Fauna 

Els impactes significatius sobre la fauna es produeixen a través de les molèsties potencials que pot 

generar l’activitat humana i els treballs de maquinària, principalment durant la fase d’execució i en 
la d’explotació, per la remor que pot generar l’accés rodat de vehicles pesants i no pesants. Entre 

altres mesures es proposa: 

➔ Realitzar les obres amb intervenció de maquinària o més sorolloses evitant els mesos de 

febrer i maig, atès que és una de les èpoques més sensibles per moltes espècies 

presents. 

➔ Limitar la velocitat de circulació a l’interior de l’àmbit a 20 km/h i instal·lar la 

senyalització corresponent, per tal d’evitar atropellaments. 

➔ Formar i sensibilitzar al treballadors que formin part del procés d’execució de l’obra, 
com d’aquells que formin part de l’explotació de les activitats que s’hi instal·lin. 

➔ Minimitzar les emissions acústiques, amb mesures de reducció del soroll, principalment 

en fase de construcció. En fase d’explotació aquesta reducció ha de contemplar-se dins 

de les bones pràctiques de les activitats. 
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5.5. Paisatge 

L’impacte paisatgístic es pot manifestar per l’alteració de la trama urbana consolidada i de 
fesomia més o menys homogènia, absent d’estridències visuals. De cara a minimitzar aquests 

impactes es preveuen les següents mesures: 

 Integració paisatgística dels materials constructius i paràmetres bàsics estètics admissibles 

en materials constructius (cobertes, paraments, etc.). En aquest aspecte és important que 

els tancaments i cobertes de la zona industrial aïllada prevegin la utilització de materials no 

reflectants i amb acabats de color gris o ocre, evitant el color blanc.  

 El projecte d’urbanització ha de preveure la instal·lació de contenidors i papereres en 
nombre suficient per reduir al mínim el llançament i la dispersió de brossa per part 

d’operaris, transportistes i visitants que tenen accés a l’àmbit. 

 Minimització de l’enllumenat per evitar la contaminació lumínica del paisatge nocturn.  

5.6. Gestió de residus 

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

es generin durant la urbanització del sector es recolliran de manera sistemàtica i selectiva i 

es localitzaran en l’àrea d’abassegament de residus, d’on periòdicament es conduiran a les 
instal·lacions apropiades, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009. L’emmagatzematge 
temporal es realitzarà en contenidors i els plàstics i papers s’emmagatzemaran en 
contenidors específics amb xarxa o tela per evitar la dispersió pel vent. La gestió adequada 

dels residus durant la construcció rebrà una especial vigilància per part del responsable 

ambiental. 

 Gestió adequada dels excedents de materials d’excavació o replè per aconseguir un balanç 

de terres el màxim neutre possible. L’excavació necessària i les necessitats de replè (on 

s’aprofita material d’excavació) no sempre s’ajusten, de manera que es poden generar 
sobrants que cal portar de forma controlada a dipòsits autoritzats o, a àrees abandonades 

on s’han realitzat activitats extractives. Amb tot, la millor solució resulta ser evitar aquest 

tipus de sobrants reutilitzant-los a l’obra o destinant-los a ús agrícola en finques veïnes. La 

topografia de l’indret no fa preveure l’existència de volums de terra que impliquin grans 
necessitats d’aportació o generació de sobrants. 

  



  

Pàgina 56 de 60 

DAE per a la Modificació de les NNSS de Maials en uns terrenys de sòl urbà per canvi de clau residencial a clau industrial 

5.7. Resum de les mesures correctores  

En síntesi les mesures correctores d’aquest DAE es resumeixen a la següent taula: 

Taula 12. Principals mesures preventives i correctores. 

 

Designació d’un Responsable Ambiental de l’obra i de l’establiment 

Manteniment adequat dels equips i la implantació de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) 

Limitació a 20 km/h de la velocitat interior de la maquinària pesant i vehicles en general 

Regs periòdics quan es duguin a terme els moviments de terres 

Moviments de terres i treballs de construcció evitant mesos de febrer i maig 

Edificis dissenyats i construïts amb criteris de reducció de la demanda energètica 

Generació d’energies renovables per autoconsum aprofitant els sostres industrials, residencial i 

d’equipaments 

Compliment dels límits d’emissió de soroll segons la normativa de referència 

Mesures per evitar la contaminació lumínica amb requeriments pel que fa a làmpades, flux lluminós, alçades i 

intensitats, il·luminació de zones, etc. 

Adopció de sistemes d’estalvi i eficiència en el consum d’aigua als edificis  

Separació i gestió de pluvials i aprofitament d’aigües grises  

Integració paisatgística dels materials constructius i paràmetres bàsics estètics admissibles en materials 

constructius (cobertes, paraments, etc.). 

Minimització de l’enllumenat per evitar la contaminació lumínica del paisatge nocturn 

Gestió adequada dels residus de construcció 
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6. SÍNTESI I AVALUACIÓ GLOBAL 

La present Modificació promou un canvi de qualificació d’uns terrenys de sòl urbà del municipi 
de Maials (Segrià). Concretament es proposa un canvi de clau urbanística d’un àmbit de 1741,93 
m2. En l’actualitat està qualificat amb la clau 2 – Zona d’Eixample. Donades les preexistències i 

un ús vinculat a l’Activitat de la Cooperativa de Maials, es proposa una qualificació industrial. 
Donat que la clau 7 – Indústria aïllada no s’ajustaria a la tipologia de teixit existent, es proposa la 
creació d’una nova clau 7.1 – Zona d’indústria entre mitgeres. 

La Modificació es justifica en base als següents aspectes: 

- s’afavoreix el desenvolupament d’aquesta zona del municipi amb la compleció del 
teixit industrial existent, impulsant així l’activitat econòmica i, per tant, possibles 
creixements residencials pendents de desenvolupar.  

- es minimitza l’impacte de l’aplicació del planejament possibilitant l’adaptació de la 
proposta d’ordenació de les Normes a les necessitats actuals i reals de la població. 

- s’atorga coherència a l’estructura de la propietat, unificant la clau urbanística en 

parcel·les amb activitats preexistents en funcionament. 

La Modificació resulta justificada i ambientalment amb pocs efectes atès que si es duen a terme 

les finalitats o accions que preveu, concordarà amb els objectius ambientals específics fixats i 

també amb al regulació específica del PTPP 

A nivell de sostenibilitat global, el model d’ordenació permet optimitzar el teixit edificatori i 

d’usos existent, sense necessitat d’augmentar la classificació de nous sòls actualment no 

urbanitzables o recórrer a sòl urbanitzables però sense edificar. L’ordenació limita la seva 

actuació al sòl urbà conolidat. 

A nivell ambiental es valora positivament el fet de mantenir la compacitat del teixit urbà i la 

continuïtat de les zones d’activitat de la Cooperativa. Aquest fet eludeix emissions de gasos en 

termes d’obres de trasllat i de mobilitat generada per discontinuïtat entre sectors.  

D’altra banda, amb el desenvolupament del sector caldrà implementar les mesures correctores 

que es descriuen en l’apartat 5 d’aquest document que fan referència principalment a la 

minimització d’emissions atmosfèriques, sonores i lumíniques i l’adaptació i mitigació respecte 
el canvi climàtic; la gestió eficient del cicle de l’aigua; la protecció de la fauna; la integració 

paisatgística i, la gestió adequada de tots els residus tant de la fase de construcció com durant 

el funcionament habitual del sector. 

Així doncs el desplegament de la Modificació produirà en el medi un conjunt d’impactes que 
poden valorar-se globalment com a compatibles si s’observen els criteris d’ordenació proposats,  

la implementació de les mesures i les recomanacions previstes expressament en aquest informe 

i en la normativa sectorial de referència. 

 

Maials, febrer 2022 
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Toni Costa Pedrós 
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Júlia Segalàs Roca 

Llicenciada Ciències Ambientals              
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Alfred Burballa Nòria, PhD 
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LA LLENA ambiental, scp (C.A 1126) 

 

 
                                

  



  

Pàgina 59 de 60 

DAE per a la Modificació de les NNSS de Maials en uns terrenys de sòl urbà per canvi de clau residencial a clau industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P L À N O L S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pàgina 60 de 60 

DAE per a la Modificació de les NNSS de Maials en uns terrenys de sòl urbà per canvi de clau residencial a clau industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC

01ENCAIX TERRITORIAL
Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC

02EMPLAÇAMENT
Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC

03ORTOFOTOMAPA
Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i MET2X2

04MODEL D'ELEVACIONS
DEL TERRENY

Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

<= 372 m

372 - 374 m

374 - 376 m

376 - 378 m

> 378 m

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i MET2X2

05PENDENTS
Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

<= 2%

2 - 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 20%

> 20%

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i DTES

06GEOLOGIA
Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

POmgc6: Argiles i llims amb intercalacions de

gresos, conglomerats i calcàries. Ca à.

Qco: Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols

angulosos dispersos. Holocè.

Qr: Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels

torrents. Holocè.

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i ACA

07HIDROLOGIA I 
INUNDABILITAT

Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

Zones potencialment inundables segons criteris

geomorfològics (INUNCAT)

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i CREAF 2018

08 COBERTES DEL SÒL
Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

228. Prats i herbassars

341. Casc urbà

347. Zones indutrials, comercials i/o de serveis

351. Xarxa viària

352. Sòl nu urbà

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i HICS 2018

09 HÀBITATS D'INTERÈS
COMUNITARI

Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)

Pinedes mediterrànies

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i PTPP

10 FIGURES DE PROTECCIÓ
I GESTIÓ

Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

XN2000 i PEIN

Sòl de protecció preven va

Sòl de valor natural i connexió

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de

l'ICGC i MUC

11 ORDENACIÓ VIGENT
Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

TM de Maials

Àmbit modificació

Clau D2. Desenvolupament ac vitat econòmica

Clau 2. Eixample

Clau V: Sistema de Parcs i Jardins públics

Clau ST. Sistema de Serveis Tècnics

Clau L. Sistema de Zones Verdes

Clau SX2. Sistema Viari - Altre viari sòl urbà

Clau SX1. Sistema Viari - Eixos estructurants

Clau VP. Verd Privat

Clau 7. Zona d'indústria aïllada

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL



Febrer 2022

Projecció UTM, fus 31, Datum ETRS 1989

Elaboració pròpia amb cartografia de
l'ICGC i MUC

12 COMPARATIVA NNSS-
PROPOSTA

Escala (A3):

Promou:

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Ajuntament de Maials

Redactor: Arku3 Urban, SLP

DAE: LA LLENA ambiental

Àmbit modificació

Clau D2. Desenvolupament ac vitat econòmica

Clau 2. Eixample

Clau V: Sistema de Parcs i Jardins públics 

Clau ST. Sistema de Serveis Tècnics

Clau L. Sistema de Zones Verdes

Clau SX2. Sistema Viari - Altre viari sòl urbà 

Clau SX1. Sistema Viari - Eixos estructurants 

Clau 7. Zona d'indústria aïllada

Clau 7.1. Zona d'indústria entre mitgeres

PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS
MAIALSDE

PER  CANVI  DE CLAU RESIDENCIAL A
EN UNS TERRENYS DE SU

CLAU INDUSTRIAL

7.1

PPLLAANNEEJJAAMMEENNTT  VVIIGGEENNTT::  NNNNSSSS  ((CCLLAAUU  22)) PPRROOPPOOSSTTAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓ  ((PPAASS  AA  CCLLAAUU  77..11))


	01. Encaix_territorial
	02. Emplaçament
	03. Ortofotomapa
	04. MET
	05. Pendents
	06. Geol
	07. Hidrologia_inundabilitat
	08. Cobertes_del_sòl
	09. HICS
	10. Figures de protecció i gestió
	11. Ordenació_vigent
	12. Comparativa_NNSS_Proposta

		2022-02-07T12:08:06+0100
	43719836X ANTONI COSTA (R: J25506809)




