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1. Dades bàsiques del projecte. 
 

Aquest estudi d’impacte i integració paisatgística està destinat al projecte de títol 

“Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de 

Lleida”. 

L’autor del present estudi d’impacte i integració paisatgística és el projectista que 

redacta el projecte principal, i la seva motivació i objectiu per redactar l’estudi 

d’impacte i integració paisatgística és definir les mesures per integrar en el paisatge 

una explotació fruitera de 15 hectàrees que conté un magatzem agrícola de 200 

metres quadrats i 6,5 metres d’altura màxima a carener en una parcel·la del terme 

municipal de Sarroca de Lleida.  

A més a més, el pla territorial de les Terres de Ponent fixa la redacció del present 

estudi com a requisit per l’aprovació del projecte de construcció del magatzem 

agrícola, tal i com es descriurà en l’apartat de planejament vigent del present estudi. 

Tal i com es veu en el full 2 del plànol 1: Situació i emplaçament i en el mapa 2: Límits 

comarcals i municipals de l’Annex XII del projecte, l’explotació es troba en una finca 

que engloba les parcel·les 201, 202, 199, 59, 58 i 60 del polígon 3 del terme municipal 

de Sarroca de Lleida, província de Lleida. En aquest estudi, entre d’altres, es decidirà 

en quina de les parcel·les es construirà el magatzem. 

Per accedir a la finca, cal desplaçar-se per la carretera C-12 en direcció Maials fins al 

punt quilomètric 122, en el  que utilitzant la glorieta es creua el carril contrari cap al 

primer camí sense asfaltar que es troba. Un cop al camí, caldrà girar a l’esquerra a la 

primera sortida que hi hagi en aquesta direcció (identificable per la presència d’un 

magatzem) i arribar fins al final del camí en qüestió (veure plànol 1: Plànol de situació i 

emplaçament). 
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2. Planejament vigent. 
 

2.1. Instruments de planificació territorial. 
 

2.1.1. Pla territorial Parcial (PTP) de les Terres de Ponent. 

 

La parcel·la pertany a l’àmbit de planificació territorial de les terres de Ponent degut 

als seus límits comarcals i municipals (representats al mapa 2: Límits comarcals i 

municipals de l’Annex XII), i per tant per a l’avaluació de la possibilitat de construir un 

magatzem agrícola cal consultar el Pla Territorial Parcial de les terres de Ponent (P.T.P) 

(DOGC nº 4982, del 5 d’octubre de 2007). 

Segons mapa 3: Classificació dels sòls segons el PTP de l’Annex XII, que fa referència a 

les diferents àrees de planificació territorial que fixa el Pla Territorial Parcial de les 

Terres de Ponent per als espais oberts, la finca pertany en la seva totalitat al sòl de 

protecció preventiva. 

Al document de normes d’ordenació territorial del Pla Territorial Parcial de les Terres 

de Ponent, en els articles 2.9 i 2.10, s’estableix que la regulació sòl de protecció 

preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al 

règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós 

de la Llei d’urbanisme, aprovat per el Decret 1/2005 (DOGC nº 4436, del 28 de juliol de 

2005). 

Aquest Decret 1/2005 es troba actualment derogat per la Llei 3/2012 (DOGC nº 6077, 

del 22 de febrer de 2012), de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 

pel Decret 1/2010 (DOGC Nº 5686, del 3 d’agost de 2010), que aprova la legislació 

urbanística vigent actualment i que, en l’article 47, assenyala les limitacions per al 

règim de sòl no urbanitzable. 

 

2.1.2. Llei 3/2012. 

 

Un cop en el text d’aquesta Llei 3/2012, en l’article 12, s’especifiquen les modificacions 

de l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme. Les modificacions realitzades per 

aquesta llei, no corresponen a cap dels apartats del text refós als que es fa referència a 

les construccions agrícoles.  
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Per tant, s’interpreta el text del Decret 1/2010 on, en l’apartat 6 a) de l’article 47, 

s’autoritza la construcció d’un magatzem agrícola i en l’apartat 7,  s’especifica que cal 

garantir la preservació del desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental. 

 

2.1.3. Referències paisatgístiques de la normativa del Pla Territorial Parcial de 

les Terres de Ponent. 

 

El Pla Territorial Parcial de les Terres de Ponent fa referència al paisatge en el títol VI 

del document de normes. En aquest apartat, es considera l’edificació que es pretén 

construir en aquest projecte una edificació aïllada, ja que es consideren edificacions 

aïllades les que es poden realitzar en sòl no urbanitzable a l’empara del que estableix 

l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 i llei 3/2012 

citats anteriorment). 

En el punt 3 de l’article 6.3 del títol VI del document de normes del Pla Territorial 

Parcial de les Terres de Ponent, s’estableix que l’estratègia d’integració al paisatge 

preferent de les edificacions aïllades ha de ser l’harmonització, entenent-se aquesta 

com la integració de les edificacions en el paisatge com a components positius, o com 

a mínim neutres, pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge. 

En l’article 6.5 del títol VI del document de normes del Pla Territorial Parcial de les 

Terres de Ponent, s’estableix que les edificacions agràries estan subjectes a la 

realització d’un estudi d’impacte i integració paisatgística per a la seva autorització.  

Aquest estudi d’impacte i integració paisatgística haurà de tenir, segons el punt 3 de 

l’article 6.5 del títol VI del document de normes del Pla Territorial Parcial de les Terres 

de Ponent, les següents parts:  

- Recull d’imatges de l’edificació des d’un conjunt de punts representatius de la 

seva percepció en el territori que permetin avaluar l’impacte visual, derivat del 

seu emplaçament i volumetria, en el paisatge. 

- Propostes de tractament de façanes i cobertes. 

- Mesures complementàries d’integració: vegetació, arbrat (si s’escau). 

- Memòria explicativa i justificativa de la integració paisatgística proposada. 

Un cop analitzada la normativa dels instruments de planificació territorial, no s’observa 

cap impediment per a la construcció d’un magatzem agrícola de 200 metres quadrats 

de superfície i 6,5 metres d’altura màxima a carener tret de la necessitat, per a la seva 

autorització, del present estudi d’impacte i integració paisatgística amb els apartats 

mencionats anteriorment. 
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2.2. Instrument de planejament urbanístic. 
 

Utilitzant els serveis del mapa urbanístic de Catalunya (MUC) i la representació gràfica 

mapa 4: Classificació dels sòls segons urbanisme de l’Annex XII, es determina que la 

classificació del sòl al que pertany la parcel·la amb referència cadastral citada 

anteriorment és sòl no urbanitzable (codi SNU tant a criteri del MUC com a criteri de 

l’Ajuntament), mentre que la qualificació del sòl és: 

- Per al MUC: No urbanitzable, Rústic (codi N1). 

- Per a l’ajuntament: sòls rústics o comuns: sòl rústic (codi 20). 

El instrument de planificació urbanística que regula els sòls del municipi de Sarroca de 

Lleida són les Normes de Planejament Urbanístic dels municipis de Ponent (DOGC nº 

6889, del 10 de juny de 2015). 

En l’article 106 del capítol QUART, s’estableixen les condicions de construcció, 

ampliació o reforma de magatzems agrícoles.  

El primer punt estableix la definició de magatzem agrícola, corresponent a aquella 

instal·lació destinada a la guarda de productes agrícoles, d’eines,màquines i altres 

elements relacionats directament amb l’explotació agrícola, pecuària o forestal, 

d’acord amb lo establert a l’article 48.1 c) del RLU (Reglament de la Llei d’Urbanisme, 

Decret 305/2006; DOGC nº 4682, del 18 de juliol de 2006). Cal dir que el decret citat 

anteriorment es troba derogat actualment pel Decret 1/2010 (DOGC Nº 5686 del 3 

d’agost de 2010), que no incorpora la definició de magatzem agrícola però autoritza la 

construcció en sòl no urbanitzable de les construccions i les dependències pròpies 

d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, 

rústica en el punt 6 a) de l’article 47 sempre que es respectin les incompatibilitats i 

determinacions de la normativa sectorial i municipal.  

Considerant les dues definicions, no s’observen incompatibilitats entre elles i per tant 

es considera que la construcció que es pretén projectar (descrita a l’apartat 1 d’aquest 

informe) entra dins la definició de magatzem agrícola. 

En el punt 2 de l’article 106 del capítol QUART de les Normes de Planejament 

Urbanístic dels municipis de Ponent s’estableix que les dimensions de la construcció 

han de ser proporcionals a l’explotació existent a la finca. Seguint aquest punt, es 

considera que un magatzem de 200 metres quadrats de superfície i 6,5 metres d’altura 

màxima a carener, amb teulada a dues aigües és adequat per emmagatzemar la 

instal·lació de filtres d’aigua i maquinària necessàries per a una explotació fruitera de 

15 hectàrees de Kiwi. 
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En el punt 3 de l’article 106 del capítol QUART de les Normes de Planejament 

Urbanístic dels municipis de Ponent, s’estableixen les condicions constructives 

següents: 

a. Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i 

tradicionals de l’entorn, amb els materials, acabats i colors tradicionals. Les 

construccions tindran una composició volumètrica simple preferentment 

horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i construïts de 

l’entorn. Les edificacions tindran un tractament exterior comú a la resta 

d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn. Cal evitar ocupar 

els terrenys amb major pendent. 

b. Les edificacions es separaran més de 6,00 metres dels límits de propietat. En el 

cas d’ampliacions es valoraran individualment en funció de les seves 

característiques. 

c. L’alçada màxima preferent serà de 10,00 metres a carener respecte la rasant 

natural del terreny, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui 

tècnicament necessària una major alçada, sens perjudici que per necessitats 

d’emmagatzematge o maquinària es precisi una alçada superior. La coberta 

serà amb pendent màxima del 30%. 

d. El sostre haurà de tenir les mínimes dimensions d’acord a l’explotació de la 

finca. 
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2.3. Instruments de planificació sectorial. 
 

2.3.1. Decret 153/2019 (DOGC nº 7911, del 3 de juliol de 2019) de gestió de la 

fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del 

programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

 

Aquest decret designa, en l’Annex 19, el municipi de Sarroca de Lleida (on està ubicada 

la finca) com a zona vulnerable ubicada en l’àrea 6 en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries. Concretament, l’Annex 20.1 classifica el municipi 

com a zona vulnerable A, lo qual, per a una explotació fructícola implica que: 

- Segons l’article 14, els equips de transport de dejeccions han d'anar equipats 

amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat de 

recepció, registre i transmissió telemàtica de les dades que s'especifiquen a 

l'Annex 15 que no en permeti la modificació. Aquestes dades s'han de 

transmetre telemàticament en temps real a la plataforma que posi a disposició 

el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia. 

- Segons l’article 16, la persona titular de les instal·lacions de maduració en 

destinació ha de ser la mateixa que la de l'explotació agrícola on s'aplicaran els 

materials que generi l'activitat. La superfície on es realitza la maduració de 

dejeccions ha de respectar les distàncies establertes a l'Annex 3.1 i ha de 

complir els mateixos requisits d'impermeabilitat i control de lixiviats que el 

decret estableix per als emmagatzematges de dejeccions sòlides en l’Annex 2.2. 

- Cal respectar els períodes d’aplicació establerts en l’Annex 4 d’aquesta llei per 

als diferents tipus de fertilitzants, establerts a l’article 3. En el cas de fruiters no 

es podrà aplicar fertilitzants de tipus 1 en el període maig-novembre, de tipus 2 

en el període juliol-15 de gener i tipus 3 en el període novembre-gener. 

- Segons l’article 20, cal seguir l’Annex 5 alhora de establir el valor màxim de 

nitrogen per hectàrea i any a aplicar. En aquest Annex s’estableix que, per un 

cultiu de regadiu catalogat com “altres cultius llenyosos” en zona vulnerable, la 

dosi màxima de nitrogen és de 170 kg N/ha, podent aplicar-se tot de forma 

orgànica o bé orgànica i mineral (en aquest cas el mineral no pot superar els 

120 kg N/ha). 

- Segons l’article 29, cal controlar que la concentració màxima de nitrogen en 

forma de nitrat al sòl no superi els 30 mg/kg sòl sec a 105ºC.  
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3. Descripció del paisatge a escala territorial. 
 

Tal i com es veu en el mapa 5: Classificació dels sòls segons el Catàleg del paisatge de 

l’Annex XII, la finca es troba emplaçada en la seva totalitat en la unitat del paisatge 

“Secans d’Utxesa” del catàleg del paisatge de les terres de Lleida, creat i aprovat per la 

Llei 8/2005 (DOGC nº 4407, del 8 de juny de 2005) de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge de Catalunya. Aquesta unitat del paisatge està formada per 19.710 hectàrees 

que engloben totalment els termes municipals d’Alfés, Aspa, Alcanó, Sunyer i Sarroca 

de Lleida i parcialment els termes de Montoliu de Lleida, Albatàrrec, Lleida, Artesa de 

Lleida, Castelldans, Cogul, Aitona, Seròs i Torres de Segre.  

El paisatge d’aquesta unitat és, bàsicament, de transició entre el paisatge fluvial 

característic del riu Segre i el paisatge continental interior elevat de les Garrigues.  

En els següents apartats, es descriuen els principals trets del paisatge contemplats pel 

catàleg del paisatge de les terres de Lleida en l’apartat de la memòria corresponent a 

la unitat 22: Secans d’Utxesa. 

 

3.1. Components físiques del paisatge a escala territorial. 

 

3.1.1. Clima. 

 

El clima és de tipus mediterrani semiàrid (amb menys de 400 mm anuals de pluja), 

cosa que condiciona a que predominin els tipus de vegetació que es descriuran en 

aquest apartat. 

 

3.1.2. Relleu. 

 

El relleu del territori és planer, tot i que la presència d’alguns materials ha permès una 

menor erosió de zones que en l’actualitat formen turons i tossals de cim pla que es 

mostren com una illa enmig d’un territori uniforme. Als fons de les valls formades per 

aquestes elevacions es poden acumular sals que dificulten el cultiu. 
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3.1.3. Litologia i hidrografia. 

 

La litologia està formada principalment per una alternança de lutites i gresos del 

terciari. En molts llocs, aquests materials es troben coberts per dipòsits al·luvials dels 

escassos cursos d’aigua circulant, que no van més enllà dels cursos intermitents del riu 

Set i les valls de Secà, Major i Carratalà que desemboquen al riu Segre. La resta 

d’infraestructures hídriques són el pantà d’Utxesa i els canals de Seròs i Segarra-

Garrigues. 

 

3.1.4. Vegetació. 

 

La vegetació que li correspondria al territori és una bosquina alta i densa, 

florísticament una màquia continental de garric i arçot (Rhamno Quercetum cocciferae 

subass. quercetosum cocciferae). Als voltants del pantà d’Utxesa i altres espais humits 

s’hi troba una vegetació permanent formada per canyissars (Phragmition australis), 

jonqueres higrohalòfiles (Juncion maritimi), tamarigars (Tamaricion africanae), 

herbassars (Thero Suaedion) i matollars halòfils (Suaedion braun-blanquetii) i 

halonitròfils (Salsolo-Peganion). En el tram del riu set entre Aspa i Alfés, s’hi troba una 

freixeneda-omeda (Populion albae)  acompanyada pels canyissars mencionats 

anteriorment. 
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3.1.5. Usos del sòl. 

 

En l’actualitat, el paisatge es troba dominat per les terres agrícoles, molt dominants n 

els eixos Alfés-Sunyer, Alcanó-Utxesa i la nova transformació en regadiu de les terres 

de Torres de Segre. 

Així doncs, la zona de Torres de Segre i el marge esquerra del riu Segre (un cop ha 

superat Lleida i la seva depuradora) conté terres humides artificials i terres agrícoles 

posades en regadiu degut a la concentració parcel·lària, que ha eliminat alguns trets 

del relleu i que encara no ha acabat.  

D’altra banda, la franja que correspon a la meitat nord de la unitat té un paisatge 

característic de secans cerealistes (amb un pes relatiu sobre el  total de la unitat del 

50,7%) condicionat per les formes del relleu i el clima mediterrani semiàrid mentre que 

en la meitat sud l’activitat agrícola és principalment de fruiters de secà (amb un pes 

relatiu sobre el  total de la unitat del 27,9%) situats als fons de les valls que formen el 

territori, en els casos en els que la transformació al reg no ha arribat.  

Aquests cultius de secà, comparteixen espai en l’actualitat amb els conreus herbacis 

extensius i els fruiterars de regadius, que tenen un pes relatiu sobre el total de la 

unitat del paisatge del 8,5%.  

A la part est de la unitat del paisatge, lluny del riu Segre, es troben les bosquines i prats 

que queden en el territori, amb un pes relatiu sobre el  total de la unitat del 7,8%. 

La resta d’usos del sòl de pes relatiu menyspreable corresponen a l’ús urbà (0,7%), vies 

de comunicació (1,4%), conreus herbacis de regadiu (0,8%), sòls sense vegetació 

(0,6%), vegetació de zones humides (0,5%), bosc caducifoli (0,2%) i bosc aciculifoli 

(0,1%). 

 

3.1.6. Infraestructures i elements constructius. 

 

Els principals elements arquitectònics històrics del paisatge són els castells de la 

majoria de nuclis de població, ja que aquests nuclis estan formats a partir dels castells. 

A més a més, el límit occidental de la unitat reuneix la majoria de les infraestructures 

de més importància visual, dues línies d’alta tensió, l’abocador controlat de runes 

d’Albatàrrec, la bassa de purins de Torres de Segre, la planta de compostatge de 

Montoliu de Lleida, la deixalleria de Montoliu de Lleida; i l’abocador controlat de runes 

de Montoliu de Lleida. La depuradora d’Alfés i la petita zona industrial i de granges del 

voltant de Sarroca de Lleida són l’única diferència a destacar dins la unitat que conté 

intrusions que poden comportar un risc per a la preservació del paisatge. 
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3.2. Components visuals del paisatge a escala territorial. 

 

Les terres de cultiu de secà segueixen un patró organitzat en el que predominen les 

línies no estrictament rectes. Aquesta estructura està dominada per textures 

contrastades (grossa pels fruiters i fina pels herbacis) entre els límits dels marges de les 

parcel·les. Durant la primavera el paisatge presenta un color verd predominant degut 

al desenvolupament vegetal dels conreus herbacis de secà, mentre que a l’estiu 

s’origina un contrast de colors degut a la seva eliminació mitjançant la sega i el llaurat. 

Les terres de regadiu segueixen un patró més homogeni i ordenat, on la primavera 

suposa un color blanc i rosa degut a la floració dels fruiters i la màxima verdor es dona 

en el període entre l’estiu i la tardor. 

 

3.3. Valors del paisatge a escala territorial. 
 

3.3.1. Valors naturals i ecològics. 

 

Com a valors naturals i ecològics de la unitat es destaquen: 

- Part del jaciment geològic Successió oligocena de la Serra Picarda-Montmeneu 

situat a la part sud de la unitat. 

- Espais d’interès natural com els Erms d’Aitona, Utxesa, Mas de Melons i 

Timoneda d’Alfés. El 33% de la superfície de la unitat està inclosa en la Xarxa 

Natura 2000, on els espais Secans de Mas de Melons-Alfés i Secans del Segrià i 

Utxesa s’inclouen en la zona ZEPA d’aquesta xarxa. Aquestes zones s’inclouen 

en el mapa 5: Classificació dels sòls segons el Catàleg del paisatge de l’Annex XI. 

- La reserva natural de fauna salvatge d’Utxesa i l’espai d’interès natural 

d’Utxesa, que contenen espècies i hàbitats d’interès comunitari com els 

aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) i  els poblaments 

submergits de potamogètons (Potamion) i jonqueres (Molinio Holoschoenion). 

- La ribera del riu Set, que conté una freixeneda-omeda sense protecció per cap 

pla ni altres figures de protecció. 
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3.3.2. Valors històrics. 

 

Dins d’aquesta unitat, es destaquen les pintures rupestres d’Alfés (Patrimoni Artístic 

de la Humanitat), el castell de Vinfaro, el castell de Palau, el castell i església d’Alcanó i 

el castell de Sarroca. 

Pel que fa referència a les esglésies, destaquen l’església de Sant Pere d’Alfés, la 

basílica paleocristiana del Bovalar, l’ermita de la Mare de Déu de Carrassumada i 

l’església de Santa Maria de Sarroca de Lleida.  

 

3.3.3. Valors estètics. 

 

La Reserva Natural d’Utxesa dóna identitat estètica a aquesta unitat que, 

conjuntament amb la formació vegetal de la Timoneda d’Alfés fan efectiva la 

necessitat de conservació de les aus que engloben.  

Els elements morfològics que destaquen són les seqüències d’estretes valls i 

estructures com tossals  que formen part de la transició cap a la unitat de Garrigues 

Altes. 

La unitat es caracteritza per parcel·les de mida petita amb orientació nord-sud. 

Com a patrons lineals d’assentaments destaquen Sarroca de Lleida, que aprofita el 

tossal del Petxango i la ribera de la vall Major per assentar-se com una de les primeres 

poblacions amb una vista privilegiada de la vall de la Socarrada, i Aspa, situada en un 

meandre del riu Set amb vista panoràmica del territori. 

A nivell d’observació del paisatge, l’estructura morfològica varia gradualment de la 

zona sud-oest a la sud-est, de forma que com més s’apropa la zona Garriguenca 

disminueix el terreny pla i comencen a destacar petites plataformes que disminueixen 

la visió oberta del paisatge. Així doncs, a la banda sud-est es pot parlar d’un 

percentatge de visió alt, mentre que a la banda sud-oest la visió és més fragmentada. 

La presència de la riera de Melons i el Tossal de Carrassumada són excepcions que 

dificulten la visibilitat oberta en la banda sud-est, tot i que el Tossal de Carrassumada 

és considerat un mirador important de la unitat. 

Un altre punt d’observació important de la unitat és el camí del riu des de Torres de 

Segre, des del qual es pot observar la fauna de la zona humida d’Utxesa. 
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3.3.4. Valors especials a protegir. 

 

Els principals valors a protegir són: 

- Tossals testimoni d’aspecte estèpic: Carrassumada, Gros, serra de la Pleta i 

serra Blanca. 

- Zona agrícola de la meitat sud-est i entorns del Tossal Gros, al sud de Sarroca 

de Lleida. 

- Bosc de ribera del riu Set, d’Alfés a Sudanell. 

- Jaciment geològic de la Serra Picarda-Montmeneu. 

- Secans tradicionals com els Erms d’Aitona, Mas de Melons, Timoneda d’Alfés i 

etc. 
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3.4. Dinàmica del paisatge a escala territorial. 

 

Tradicionalment, el territori ha estat terra de pastures d’hivern en la transhumància de 

llarga distància catalana, on els camins ramaders, morriadors i zones de descans s’han 

aprofitat per sobreposar les carreteres actuals. A partir del segle XIX, l’activitat 

antròpica d’agricultura i pastura va suposar l’eliminació de la coberta vegetal natural  

La dinàmica del paisatge actual és de canvi degut a la introducció del regadiu (amb la 

construcció del canal de Seròs i la concentració parcel·lària), que si bé d’una banda 

reactivarà econòmicament un territori marcat per despoblació rural, també pot 

comportar la pèrdua de valors ecològics i culturals propis del secà tradicional. Aquesta 

introducció del regadiu ha eliminat relleus suaus i ha fet possible rentar les sals que 

contenien els sòls, augmentant la superfície cultivable sobretot en els municipis de 

Torres de Segre, Sunyer, Sarroca de Lleida i Aitona.  

La dinàmica del paisatge està condicionada per la cerca de l’equilibri entre la 

implantació dels regadius i les necessitats de protecció de les aus estèpiques 

imposades per les zones ZEPA (que representen més del 30% de la superfície de la 

unitat). Tot i això, la superfície ocupada per fruiters de regadiu s’ha vist duplicada en el 

període 1992-2002 i aquesta és la tendència predominant en l’actualitat, de forma que 

la dinàmica consisteix en la reducció dels cultius de secà (destacant la desaparició de la 

vinya) i la introducció de cultius de regadiu de tot tipus. 

A més d’aquesta transformació, també s’observa un augment de les classes naturals de 

vegetació i de sòls amb vegetació escassa degut a l’abandonament de terres. 

 

3.5. Objectius de qualitat paisatgística aplicables a l’activitat. 

 

El catàleg del paisatge de les terres de Lleida, en l’apartat de la memòria corresponent 

a la unitat 22: Secans d’Utxesa (on es troba emplaçada la finca en la seva totalitat), fixa 

uns objectius de qualitat paisatgística per a la unitat. D’aquests objectius, només es 

consideren aplicables a l’activitat els següents: 

- Objectiu amb codi OQP22.1, basat en mantenir un paisatge de secà divers, 

funcional, productiu i representatiu de la diversitat dels ecosistemes de secà a 

Catalunya. 

- Objectiu amb codi OQP22.2, basat en  mantenir unes làmines d’aigua i uns 

cursos fluvials i els seus entorns ben conservats i amb diversitat de fauna i flora. 

- A més a més, en el document es fa menció a la conservació de construccions 

històriques de pedra en un dels objectius i en les àrees de foment de la gestió. 
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4. Paisatge de la finca del projecte. 
 

En aquest apartat es mencionaran els trets característics a destacar del paisatge que 

envolta la finca en la que s’emplaçarà el projecte.  

A nivell d’ubicació, la finca està ubicada al sud-est de la unitat de paisatge Secans 

d’Utxesa, tal i com es veu en el mapa 5: Classificació dels sòls segons el Catàleg del 

paisatge de l’Annex XII. Per a la interpretació del paisatge a escala local, es poden 

utilitzar el full 1 del plànol 6: Magatzem, el full 2 del plànol 1: Plànol d’ubicació i 

emplaçament, el full 2 del plànol 2: Topografia finca i el Mapa 6: Visibilitat de la finca 

de l’Annex XII. 

 

4.1. Programa i requisits del projecte. 
 

4.1.1. Finalitat i justificació del projecte. 

 

L’objectiu del projecte és la posta en funcionament d’una explotació fruitera de Kiwi 

en una finca de 15 hectàrees actualment improductiva. Amb aquesta finalitat, es 

projecta, a més a més de la plantació i els sistemes que aquesta requereix, la 

construcció del magatzem agrícola citat anteriorment per emmagatzemar tota la 

maquinària necessària per a l’explotació, així com les instal·lacions de filtratge i 

fertirrigació. 

 

4.1.2. Components del projecte. 

 

El projecte consisteix en la construcció d’un magatzem agrícola de 6,50 metres d’altura 

màxima a carener, 10,00 metres d’amplada i 20,00 metres de longitud que servirà a 

una finca de 15 hectàrees on es cultivarà Kiwi. La plantació, estarà rodejada per un 

camí perimetral que es construirà quan s’adapti el terreny per a la plantació i constarà 

d’un sistema anti-pedra i de tutoratge així com sistemes hidràulics i de drenatge. 
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4.1.3. Requisits tècnics i funcionals del projecte. 

 

Els requeriments tècnics del projecte consistiran principalment en una preparació del 

sòl que constarà d’un anivellament inicial i una posterior adaptació al cultiu mitjançant 

la realització de cavallons tal i com s’indica en els plànols 2: Topografia finca i 4: 

Instal·lació hidràulica. 

A més a més, tant el plànols 3: Drenatge i evacuació d’escolament com el plànol 4: 

Instal·lació hidràulica, mostren la quantitat i les dimensions de les rases que s’obriran 

per a la col·locació de cadascun dels sistemes enterrats. Aquestes rases quedaran 

posteriorment reomplertes amb la terra extreta, afegint els materials que es mostren 

als plànols corresponents per assegurar el seu funcionament. 

El plànol 5: Malla i tutoratge, mostra els requeriments tècnics i els materials que 

s’utilitzaran per al sistema contra les pedregades i al sistema de sosteniment del cultiu. 

Els requeriments tècnics d’aquests sistemes sobre la finca són pràcticament nuls, tret 

del fet de que els pals de formigó de sosteniment hauran de clavar-se al terreny a una 

profunditat màxima de 80 centímetres. 

Per últim, en el plànol 6: Magatzem, es mostren les dimensions i materials del 

magatzem agrícola, considerat com l’únic element que incideix de forma clara i 

permanent en el paisatge i que per tant serà l’objecte principal d’aquest estudi. Aquest 

magatzem requerirà d’una compactació de 200 metres quadrats sobre els quals es 

disposarà l’estructura i d’una obertura de rases per a la fonamentació i pavimentació 

amb formigó. 

El procediment d’implantació del projecte començarà amb la construcció del 

magatzem, seguida de la col·locació dels sistemes de drenatge i hidràulic per acabar 

amb la preparació del sòl i plantació del cultiu. 

El repartiment de superfícies quedarà fixat en 400 metres quadrats per al magatzem, 

dels quals 200 seran per a la construcció, i la resta de la finca per al cultiu i els camins 

perimetrals de 5 metres d’amplada que es mostren als plànols. 
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4.2. Descripció del paisatge local i visibilitat de l’emplaçament. 

 

4.2.1. Components físiques del paisatge. 

 

4.2.1.1. Relleu. 

 

Com a elements a destacar a nivell físic, cal destacar que la parcel·la es troba 

emplaçada en un fons de vall, concretament, forma part de la part final d’aquesta vall 

que es troba dividida per la carretera C-12. Les finques confrontants segueixen la 

mateixa topografia que la finca del projecte, amb un pendent del 3% 

(aproximadament) en direcció NO. A més a més, la finca es troba propera al Tossal 

Gros, que té uns 250 metres d’alçada enfront als 240 de la finca a la part més baixa. 

A  nivell intern, la finca de 15 hectàrees es troba dividida per un talús de 4 metres que 

divideix la finca en dues parts de 10 i 5 hectàrees aproximadament.  

 

4.2.1.2. Litologia i hidrografia. 

 

Els sòls característics de l’àrea on s’emplaçarà el projecte són sòls poc profunds (0-

30cm), de textura franca i de pedregositat moderada (5-35%). Per sota de l’horitzó de 

30 cm, apareixen roques calcàries i, en els casos en els que l’horitzó calcari tingui poca 

potència o estigui meteoritzat, poden aparèixer lutites amb certa salinitat. 

Aquesta salinitat es veu agreujada per la situació de pertànyer a un fons de vall amb 

dificultats de drenatge per la poca profunditat del sòl, que fa imprescindible la 

presència de sistemes de drenatge i evacuació de les aigües d’escolament. 

 

4.2.1.3. Vegetació i usos del sòl. 

 

La vegetació que forma el paisatge dels voltants de la finca es veu alterada per l’acció 

antròpica i esta formada principalment per cultius fruiters (presseguer i nectarina 

principalment) i alguns cultius de cereal de secà (ordi, blat) combinats amb algunes 

parcel·les de fruiter de secà (ametller).  
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4.2.1.4. Infraestructures i elements constructius. 

 

Les infraestructures més destacables de la zona, tal i com es veu en els ,són els camins 

de les finques, la carretera C-12, el camí de Sarroca i una quantitat moderada de 

magatzems agrícoles a les finques que envolten la finca del projecte. 

 

4.2.2. Components visuals del paisatge i de la ubicació. 

 

A nivell local, la finca està ubicada en un dels punts més baixos de la zona (tal i com 

mostren les corbes de nivell del full 2 del plànol 1: Plànol d’ubicació i emplaçament. 

Per tant, la visibilitat des de la finca és baixa i només s’arriben a observar els següents 

elements: 

- Des de la part baixa de la finca (separada de la resta pel talús central indicat al 

full ) propera a la carretera C-12, només s’observen la carretera mencionada, el 

Tossal Gros i els límits de les parcel·les confrontants. 

- Des de la part alta de la finca es poden observar el Tossal Gros i la superfície 

del Pla d’Alcanó, formada per un paisatge de textura grossa amb fruiters i 

infraestructures, majoritàriament magatzems agrícoles i una granja que es 

mostren a les imatges 1, 2 i 3. 

 

 

 

 

 

  

Imatge 1. Granja situada a 331 metres de la finca. 
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Des del terreny, el paisatge observat té una dominància clara de colors verds foscos 

(fruiters) i terrenys clars, només alterats en períodes plujosos. A la imatge 4 es pot 

observar el paisatge des del camí considerat com un dels punts de visió del magatzem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Magatzem de formigó situat a 350 metres. Imatge 3. Magatzem situat a 350 metres. 

Imatge 4. Vista del paisatge des del camí que comunica les finques. 
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4.2.3. Valors locals del paisatge. 

 

A escala local, es destaca el valor del paisatge d’aspecte estèpic del Tossal Gros i la 

zona agrícola de Sarroca de Lleida mencionats anteriorment en la descripció a escala 

territorial. 

A més a més, com a valor natural i ecològic es destaca la vall dels Corrals Nous sobre la 

qual es troba la finca, amb un pendent descendent en direcció NO i el talús que es 

forma a partir de la carretera C-12. 

 

4.2.4. Visibilitat. 

 

En aquest apartat s’avaluarà la visibilitat del projecte i la finca a partir de la descripció 

de la conca visual i els punts d’observació. El principal element a avaluar serà el 

magatzem de 6,50 metres d’altura màxima a carener. 

 

4.2.4.1. Punts d’observació. 

 

A partir de la conca visual es dedueixen els següents punts d’observació de la finca: 

- Carretera C-12: aquest punt d’observació mòbil es troba a la part nord-est de la 

finca i comprèn un petit tram de la carretera C-12 limitat per dos talussos de les 

finques confrontants indicats al mapa 6: Visibilitat de la finca de l’Annex XII. 

L’altura de l’observador en aquest punt és pràcticament la mateixa que l’altura 

de la finca, de forma que el talús de 4 metres que divideix la finca fa que des 

d’aquest punt només es pugui observar la part baixa de la finca. 

Es considera que aquest punt d’observació és el més freqüentat. 

- Camins propers: tots els camins propers a la finca englobats dins la conca visual 

es consideren punts d’observació mòbils des dels quals es pot veure la finca 

degut a la inexistència d’obstacles en un terreny pla. Aquest punt d’observació 

es troba a la mateixa altura que la finca. 

- Finques confrontants: les finques confrontants són l’únic punt d’observació fix 

de la finca, situat també a la mateixa altura que aquesta exceptuant la part de 

les finques confrontants que delimita amb la part baixa de la finca, des de la 

qual s’observa des d’un punt més alt (aproximadament 5 metres) aquesta part 

de la finca. 
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4.2.4.2. Conques visuals. 

 

A partir dels diferents punts d’observació descrits en l’apartat anterior es crea, a 

l’Annex XII, el mapa 6: Visibilitat de la finca, on es determinen les conques visuals, que 

tenen una forma irregular. Per a determinar aquestes conques, s’ha tingut en compte 

la topografia del terreny (indicada al mapa amb les corbes de nivell) i els obstacles, així 

com també l’altura de l’observador des dels punts que es descriuran en el següent 

apartat. 

Com a obstacles principals, s’identifiquen al mapa talussos entre la carretera i les 

finques i construccions com granges i magatzems. 

 

4.2.5. Alternatives d’ubicació. 

 

4.2.5.1. Criteris d’avaluació de les alternatives d’ubicació. 

 

Els criteris d’avaluació d’alternatives serviran per establir una puntuació per cada 

alternativa i adoptar la millor solució. Aquests criteris tindran un pes específic en tant 

per 1 que multiplicarà a la puntuació de l’1 al 10 que se li atribueixi a cada alternativa 

per a cada un dels criteris. 

Els criteris i el seu pes relatiu en tant per 1 són: 

- Visibilitat des de la carretera C-12: la carretera C-12 es considera el punt de 

d’observació de la finca més transitat, degut a que aquesta carretera arriba fins 

a àrees de platja de Tarragona i per tant té un trànsit relativament important. 

Així doncs, la importància d’aquest criteri en tant per 1 serà de 0,5. 

- Objectius de qualitat paisatgística: degut a que la finca es troba en la vall dels 

Corrals Nous i un dels objectius de qualitat paisatgística és mantenir unes 

làmines d’aigua i uns cursos fluvials i els seus entorns ben conservats i amb 

diversitat de fauna i flora es considera que l’actuació ha d’alterar lo menys 

possible el curs de l’aigua que pugui evacuar aquesta vall. Per tant, la 

importància d’aquest criteri en tant per 1 serà de 0,4. 

- Visibilitat des de les finques confrontants: les finques confrontants són l’altre 

punt d’observació de la finca i, tot i que té menys freqüència d’observació i una 

major contextualització dels observadors que la carretera C-12, es considera 

que cal reduir en la mesura del possible la visibilitat de l’actuació des de les 

finques confrontants i l’alteració del paisatge. Aquest criteri tindrà una 

importància en tant per 1 de 0,1. 
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4.2.5.2. Alternatives d’ubicació de l’actuació projectada dins la finca i valoració. 

 

Tal i com es veu en el full 1 del plànol 6: Magatzem, es plantegen 4 alternatives 

d’ubicació del complex de 400 metres quadrats dins la parcel·la. 

Pel que fa al criteri de reduir la visibilitat des de la carretera C-12, el grau de visibilitat 

de les alternatives queda il·lustrat la imatge 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint la imatge s’atribueix una puntuació sobre 10 d’1 i 2 a les alternatives 2 i 4, 

respectivament, ja que el seu grau de visibilitat des de la carretera és molt elevat. 

Entre les alternatives 1 i 3, es decideix que la puntuació serà de 9 i 6, respectivament, 

atribuint una major puntuació a l’alternativa 1 degut a que es troba a una distància 

molt gran (gairebé 1km) de la finca. 

Pel que fa a la visibilitat des del camí (situat a l’esquerra de la imatge 4), l’ordre 

s’inverteix, de forma que les alternatives més ben puntuades seran les més properes a 

la carretera C-12 tal i com es mostrarà a la taula resum més endavant. 

Per últim, pel que fa al criteri de mantenir unes làmines d’aigua i uns cursos fluvials i 

els seus entorns ben conservats, si s’observa el full 1 del plànol 6: Magatzem, queda 

clar que l’alternativa que altera més el flux natural de la vall dels Corrals Nous és la 4, 

per tant és la que se li atribuirà una puntuació més baixa. 

 

 

 

 

Imatge 5. Grau de visió de les alternatives d’actuació projectada des de la carretera C-12. 
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A la taula 1 es mostra la matriu de decisió amb les alternatives, ponderacions, 

puntuacions i resultat final. 

Taula 1. Anàlisi d’alternatives. 

Alternativa 
Visibilitat C-12 (pes 

0,5) 
Objectiu qualitat paisatgística 

(pes 0,4) 
Visibilitat camí (pes 

0,1) 
Resultat 

1 9 6 2 7,1 

2 1 6 4 3,3 

3 6 6 10 6,4 

4 2 3 10 3,2 

 

Tal i com es veu a la taula, l’alternativa amb més puntuació i per tant la solució 

adoptada serà la 1. A més a més, la primera alternativa té l’avantatge de tenir dos 

magatzems agrícoles i una granja a una distància no superior a 1 km amb terreny pla, 

lo qual afavoreix una estratègia de contextualització en un terreny rural amb 

construccions relacionades amb el sector agrari. 

D’aquesta manera, el magatzem no s’observaria des de la carretera C-12 i, des d’un 

punt de vista situat als plans del camí de Sarroca, no suposaria una alteració molt gran 

del paisatge. Per tant, el magatzem agrícola es construirà a la parcel·la 201 del polígon 

3 del terme municipal de Sarroca de Lleida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document VI: Estudi d’impacte i  
integració paisatgística 

 

23 
 

4.3. Visió integral del projecte. 

 

4.3.1. Inserció del projecte a la finca i visió global de l’ordenació. 

 

Un cop establert l’emplaçament exacte de la ubicació del magatzem, es conclou que 

l’emplaçament del magatzem es troba situat en un terreny pla amb visibilitat en els 

360º des dels camins i finques confrontants, punts d’observació poc freqüentats. 

A la imatge 6 s’observa la vista i el tipus de paisatge des del punt on s’emplaçarà el 

magatzem agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Alternatives d’ordenació dels elements que formen l’actuació projectada. 

 

Dins de les alternatives d’ordenació dels elements que formen l’actuació projectada, es 

poden considerar dos elements que es poden col·locar de forma diferent. En primer 

lloc, hi ha el magatzem agrícola i la seva porta orientada en direcció al segon element, 

que és l’esplanada que servirà per emmagatzemar palets de fruita durant la 

recol·lecció o bé per a l’aparcament de maquinària i vehicles. 

Dins de les alternatives d’ordenació, es considera que l’opció més òptima és orientar 

l’esplanada cap a l’interior de la finca. D’aquesta forma, des del punt d’observació del 

camí el magatzem no ocuparà tant el camp visual (ja que la seva dimensió més llarga 

es situa orientada a la finca i no al camí). A més a més, es col·locaran mesures 

correctores de l’alteració de la visió que es descriuran en apartats posteriors. 

Imatge 6. Vista des del punt exacte de construcció del magatzem, amb el punt senyalat a la imatge. 
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A més a més, per temes funcionals, la porta es col·locarà a la façana 2 del magatzem, 

de forma que només serà possible observar-la des de l’interior de la finca. 

Des del punt d’observació de més important, la carretera C-12, no serà possible veure 

el magatzem sigui quina sigui la seva ordenació dins de la ubicació escollida. En el full 1 

del plànol 6: Magatzem, es mostra el detall de la solució adoptada en quant a la 

ordenació dels elements. 

 

4.3.3. Valoració global dels canvis induïts. 

 

Vistes les actuacions a projectar, la morfologia i les conques visuals es conclou que 

l’actuació suposa una alteració del paisatge que consisteix en un obstacle per a 

l’observació de l’horitzó des dels camins i finques confrontants. 

 

4.4. Anàlisi sistemàtica de les actuacions. 

 

En aquest apartat es valoraran i descriuran els efectes de l’actuació, que es descriuen a 

la següent taula: 

Taula 2. Anàlisi dels efectes i impactes. 

Impacte/Efecte Causa Factor d’avaluació Grau d’afectació 

Obstacle en la conca 
visual 

Construcció del 
magatzem 

Dimensions del 
magatzem 

Moderat 

Alteració de la 
cromatografia original 

del paisatge 

Color dels materials 
de construcció 

Diferència entre colors 
naturals i dels materials 

Alt (prèvia 
valoració de 

mesures i 
estratègies) 

Alteració del paisatge 
rural 

Construcció del 
magatzem 

Compatibilitat entre la 
funció del magatzem i 

l’ús típic del sòl 
Baix 

Alteració de la 
topografia del terreny i 

el curs natural de l’aigua 

Condicionament 
del sòl 

Diferència entre la 
morfologia de la finca 
anterior al projecte i 

posterior 

Moderat 
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5. Estratègia, criteris i mesures d’integració 

paisatgística. 
 

Degut a la presència d’altres magatzems agrícoles i granges a la zona, es descarten les 

estratègies de singularització, ja que no té sentit donar una importància afegida a un 

element comú a finques properes, i ocultació, ja que ocultar aquesta construcció 

darrera d’estructures o arbres no faria més que destacar-la en un terreny pla. 

Per tant, es seguiran les estratègies de contextualització, tenint en compte l’entorn 

natural i les construccions properes, i mimetització. Amb aquest propòsit, s’adoptaran 

les mesures següents seguint els criteris especificats: 

Taula 3. Criteris i estratègies adoptades. 

Criteri Estratègia 

Mantenir el caràcter agrari de 
l’àmbit de l’actuació 

1. Construir amb material de formigó, de forma que 
s’adeqüi a les construccions agrícoles de la zona i als 
elements del sistema de tutoratge de la plantació 
que albergarà la finca. 

Minimitzar l’exposició visual 
de l’actuació 

2. Adoptar la menor altura possible tenint en compte 
les necessitats i el límit màxim establert per 
normativa de 10m. 

Minimitzar l’alteració 
topogràfica 

3. Emplaçar el magatzem a la parcel·la de la finca amb 
un pendent més baix i uns voltants més plans. 

Protegir el sòl de fenòmens 
erosius i mantenir els cursos 

originals d’aigua 

4. Col·locar, a la part baixa del talús de la finca, un 
element per dissipar l’energia provinent del sistema 
d’evacuació d’aigua d’escolament, que evacuarà 
l’aigua de la part més alta de la finca cap a la part 
baixa seguint amb el pendent en direcció NO de la 
vall on està emplaçada. 

5. Realitzar l’aplanament de la finca seguint el full 2 del 
plànol 2: Topografia finca, de forma que es respecti 
el pendent longitudinal del 3% i es doni un pendent 
transversal que permeti evacuar l’aigua 
d’escolament de pluja cap als laterals i cap a la part 
baixa de la finca, de forma que es segueixi el curs 
original de l’aigua. El camí perimetral, tindrà una 
inclinació lleugera cap a l’interior de la finca, per 
concentrar l’aigua en una mateixa línia. 

Integrar la construcció dins el 
paisatge (harmonització) 

6. Escollir acabats en els materials dels laterals del 
magatzem amb colors terrosos o edàfics clars, de 
forma que s’adaptin al color típic del terreny de la 
zona (ja que des del camí es poden observar els 
tossals típics de la unitat) i als materials de les 
construccions tradicionals del municipi. 

7. Escollir un acabat de la coberta i porta de color verd 
fosc amb una textura sense brillantor (mat). 
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A més a més, com a mesura addicional, es trasplantaran 12 oliveres (Olea europaea) 

separades a 3 metres en el perímetre del magatzem que no limita amb la plantació. 

D’aquesta forma, el magatzem quedarà integrat en un paisatge que típicament 

contenia fruiters de secà.  

En tots els fulls del plànol 6: Magatzem, es mostren els detalls de les aplicacions 

d’aquestes mesures. Com a conclusió final, el magatzem tindrà un aspecte similar al 

magatzem agrícola que es presenta a la imatge 2: Magatzem situat a 350 metres. 

 


