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1. Introducció  
 
El present estudi d’impacte i integració paisatgística, en endavant EIIP, s’emmarca en el 
procediment d’avaluació del document anomenat “Projecte d’Actuació Específica en sòl no 
urbanitzable per a la legalització de les instal·lacions de Club Tennis Balaguer. TM de Camarasa 
(Noguera, Lleida)”, i pretén donar compliment a les prescripcions legals derivades de 
l’aplicació del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i al Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega. 

 
Aquest EIIP es redacta d’acord amb el contingut establert en l’article 21 del Decret 343/2006, 
de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.  
(DOGC núm. 4723 de data 21 de setembre de 2006). Text consolidat vigent des del 4 de juny 
de 2014. 
 
L’àmbit del Club Tennis Balaguer s’inclou íntegrament en el terme municipal de Camarasa, 
situat en la comarca de la Noguer, província de Lleida.  
 
 
1.1. Marc legislatiu 
 
El marc legislatiu que determina la redacció del present document és: 
 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya (DOGC núm. 5686 de data 05/08/2010), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer. 

 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

 

 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, 
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística (DOGC núm. 4723 de 21 de setembre de 2006). 

 
 Directiva europea 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de determinats plans i 

programes en el medi ambient. 
 

 Directiva 2011/92/UE del parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, relativa a 
l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi 
ambient. 

 

 Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, per la qual 
es modifica la Directiva 2011/92/UE (pendent de transposició). 
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1.2. Promoció i redacció de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) 
 
La iniciativa de la redacció del present document és privada, essent-ne el promotor l’empresa 
Club Tennis Balaguer, que respon a les següents dades:  
 

Club Tennis Balaguer     N.I.F. G-25020082     Carretera del Doll, Km. 5 (25613 – Camarasa) 
Telèfon: 973.292.083     e-mail: club@tennisbalaguer.com 

 
La redacció del present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), que complementa al 
Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la legalització de les instal·lacions 
del Club Tennis Balaguer, en el T.M. de Camarasa (la Noguera, Lleida), es a instància del mateix 
promotor i realitzat per part de MAlab Enginyeria S.L.P.U., que respon amb el NIF. B-
25712225, i amb domicili social a “Casa Florensa”, carrer Baixada de la Trinitat, núm. 1, 4rt 3a, 
de Lleida (25007), i inscrita al Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.   
 
Signa el present document l’Enginyera Agrònoma Lourdes Cirera Plancheria, col·legiada núm. 
1276 pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, juntament amb l’Arquitecta Tècnica 
Núria Farreny Gasol, col·legiada núm. 505 pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Lleida.  E-mail:  lourdes@malab-enginyeria.cat              n.farreny@caatlleida.net 
 
 

2. Presentació del Projecte d’Actuació Específica (PAE) 
 
La finca on es troben les instal·lacions del Club Tennis Balaguer es correspon amb la parcel·la 
urbana de referència cadastral privada 001200100CG23C0001OB:  
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La parcel·la cadastral té una superfície de 28.843 m2, essent l’àmbit real del Projecte 
d’Actuació Específica (PAE) de 27.001,15 m2. 
 
Els terrenys que constitueixen el PAE es troben classificats com a sòl no urbanitzable dins del 
terme municipal de Camarasa, i qualificats com a Sòl No Urbanitzable Ordinari (Clau 7) pel Text 
refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Camarasa.   
 

 
Font: RPUC  
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L’ús principal del Club de Tennis Balaguer, és l’ús esportiu, on actualment hi trobem les 
següents instal·lacions esportives:  9 pistes de tennis (de les quals 7 son de terra batuda i 2 són 
de greenset), 4 pistes de pàdel, una pista de frontó, un camp de futbol de gespa artificial, una 
pista poliesportiva-bàsket i dues piscines. Complementa les edificacions del Club, el club social 
(bar-restaurant, local social, els vestidors), l’edifici de gimnàs – oficines, i un magatzem per a 
diferents usos. Com a  instal·lacions annexes, destaquem els dos dipòsits d’aigua, la caseta de 
les bombes i l’estació de tractament de la piscina. 
 
Les condicions específiques de l’activitat esportiva que s’hi desenvolupa, tennis, pàdel i 
natació,  té nivells molt baixos d’ocupació i la seva implantació és molt respectuosa amb els 
valors ambientals i paisatgístics de l’entorn.   
 
El PAE té per objecte la redacció i tramitació dels documents tècnics necessaris que han de 
permetre la legalització d’aquelles construccions i instal·lacions que formen part de  l’àmbit del 
Club Tennis Balaguer.  
 
A continuació observem el quadre de superfícies construïdes del club de tennis: 
 

Superfícies construïdes 

Magatzem petit varis usos 71,62 m2st 

Edifici vestidors, local social i bar-restaurant 743,43 m2 st 

Edifici d’oficines i gimnàs 197,15 m2 st 

Porxada aparcament vehicles 250,00 m2 st 

Superfície total construïda 1.262,15 m2 st 

 
A continuació observem el quadre de superfícies de joc de les diferents instal·lacions 
esportives a l’aire lliure, que formen part del complex de tennis: 
 

Superfícies de joc de les instal·lacions esportives a l’aire lliure 

Instal·lacions esportives Nombre Superfície unitària Superfície total 

Pistes de tennis de terra batuda  7 648,00 m2 4.536,00 m2 

Pistes de tennis Greenset 2 648,00 m2 1.296,00 m2 

Pistes de Pàdel 4 200,00 m2 800,00 m2 

Pista de frontó de dos parets 1 288,00 m2 288,00 m2 

Pista de futbol sala de gespa artificial 1 648,00 m2 648,00 m2 

Pista poliesportiva bàsquet a l’aire 
lliure 

1 648,00 m2 648,00 m2 

Espais de petanca i bitlles 1 34,50 m2 35,50 m2 

Piscina gran a l’aire lliure 1 325,00 m2 325,00 m2 

Piscina petita a l’aire lliure 1 25,00 m2 25,00 m2 

Superfície total instal·lacions esportives a l’aire lliure  8.601,50 m2 

 
Dins del recinte tancat del complex de tennis diferenciem les següents zones:  
 

Zones Ocupació en planta 

Zona de les pistes de terra batuda 4.536,00 m2 

Zona de les pistes de Greenset 1.296,00 m2 

Pista poliesportiva bàsquet a l’aire lliure 648,00 m2 

Pistes pàdel 800,00 m2 

Camp futbol gespa artificial 648,00 m2 

Piscina (làmina aigua) 350,00 m2  
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Zones Ocupació en planta 

Piscina (zona pavimentada) 472,73 m2 

Zona de Graderies tennis 345,65 m2 

Pista de frontó 288,00 m2 

Zona de jocs 265,63 m2 

Espais de petanca i bitlles 35,50 m2 

Local social (bar-restaurant, vestidors) 522,32 m2 

Oficines1  98,65 m2 

Magatzem1  71,62 m2 

Zona del porxo aparcament vehicles 250,00 m2 

Zona tanc gas 25,33 m2 

Zona aparcament (acabat grava) 2.181,67 m2 

Vialitat2 4.066,54 m2  

Zones verdes3 10.099,51 m2 

Superfície total Club Tennis Balaguer 27.001,15 m2  

Superfície cadastral  28.842,78 m2 

 
El present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), complementa al Projecte d’actuació 
específica en sòl no urbanitzable per a la legalització de les instal·lacions del Club Tennis 
Balaguer, en el T.M. de Camarasa (la Noguera, Lleida), reflectint-se en aquest darrer document 
totes les dades tècniques i urbanístiques del club de tenis Balaguer. 
 

 

3. Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida 
 
Els catàlegs de paisatge són un dels instruments previstos per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, amb l’objectiu de preservar els valors 
naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics del paisatge en un marc de 
desenvolupament sostenible. Aquests instruments són documents de caràcter descriptiu i 
prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i 
l’estat de conservació i proposen un horitzó de futur d’acord amb les aspiracions de la 
ciutadania per mitjà d’uns objectius de qualitat. En efecte, els catàlegs de paisatge són les 
eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors 
expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre 
paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, 
defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo.  
 
El Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, va ser elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat 
a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006 i aprovat 
definitivament el 5 d'agost de 2008 (Edicte de 10 de setembre de 2008, sobre una Resolució 
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de 
Paisatge de les Terres de Lleida). 
 
Objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya  
El Conveni europeu del paisatge insta les diverses societats europees a definir uns objectius de 
qualitat paisatgística. Com a punt d'encontre entre les aspiracions de la ciutadania, l'opinió 
dels experts i les polítiques públiques en relació amb el paisatge, els objectius de qualitat 
paisatgística plasmen, de manera fidedigna i després d'un intens procés de consulta i 
participació pública, la meta final que una societat es marca a si mateixa en termes de millora 
dels seus paisatges.  
 

(1) Ocupació en planta, no es 
tracta del sostre edificat. 
(2) 3.522,04 m2 de vialitat 
construïda amb paviment dur 
(formigó, etc.) +  544,50 m2 amb 
paviment tou (terra, grava, etc.) 
(3) 7.902,93 m2 zones 
enjardinades amb plantacions 
(gespa, arbrat, etc)  + 1.221,96 m2 
zones actualment en terres 
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Els objectius de qualitat paisatgística tenen, un rang estratègic i faciliten l'avenç cap a una nova 
cultura de la gestió i l'ordenació del territori que exigeix grans dosis de sensibilitat paisatgística 
per part de tots els agents que hi intervenen i de la societat en general. 
 
 
Els 10 objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya 
 
La llista d'aquests deu objectius de qualitat paisatgística completa l'estructura dels catàlegs de 
paisatge, tal com es pot observar a la figura següent: 

 
 
1. Uns paisatges ben conservats, gestionats i ordenats, independentment de la seva 

tipologia (urbans, periurbans, rurals o naturals) i del seu caràcter. 
 

2. Uns paisatges vius i dinàmics -els existents i els de nova creació a través de la intervenció-
. Capaços d’integrar les inevitables transformacions territorials sense perdre la seva 
idiosincràsia. 

 
3. Uns paisatges heterogenis, que reflecteixin la rica diversitat paisatgística de Catalunya i 

que s’allunyin de l’homogeneïtzació. 
 
4. Uns paisatges endreçats i harmònics, que evitin el desordre i la fragmentació. 
 
5. Uns paisatges singulars, que s’allunyin de la banalització. 
 
6. Uns paisatges que mantinguin i potenciïn els seus referents i valors, tangibles i intangibles 

(ecològics, històrics, estètics, socials, productius, simbòlics i identitaris). 
 
7. Uns paisatges sempre respectuosos amb el llegat del passat. 
 
8. Uns paisatges que transmetin tranquil·litat, lliures d’elements dissonants, de sorolls 

discordants i de contaminació lumínica i olfactiva. 
 
9. Uns paisatges que puguin ser gaudits sense posar-ne en perill el patrimoni i la 

idiosincràsia. 
 
10. Uns paisatges que atenguin la diversitat social i contribueixin al benestar individual i 

social de la població.   
 
L’àmbit del PAE, dins del municipi de Camarasa està inclòs en la unitat núm.19. Baix Sió, 
d’acord amb el Catàleg del paisatge de les Terres de Lleida:   
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Imatge de la Unitat de paisatge núm. 19. Baix Sió del Catàleg del paisatge de les Terres de 
Lleida. 
 
Objectius de qualitat paisatgística generals dels catàlegs 
Cadascun dels Catàlegs de Paisatge estableix uns objectius formulats per a tot el seu àmbit 
territorial considerant els aspectes relacionats amb el paisatge que són més significatius per al 
conjunt del territori o que són aplicables a més d’una unitat de paisatge, i són tots ells 
coherents amb els objectius generals de qualitat paisatgística que l’Observatori del Paisatge ha 
definit per a tot Catalunya. En general, aquests objectius fan referència a la necessitat 
d’aconseguir:  
 

o Paisatge urbà rehabilitat i valoritzat en la seva part històrica, 
o Nuclis amb creixements urbanístics ordenats i dimensionats a les necessitats reals,  
o Paisatges naturals que facin compatible l’activitat agropecuària, l’explotació de recursos 

naturals i l’ús turístic,  
o Sòl no urbanitzable endreçat i amb construccions rurals adaptades a l’entorn,  
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o Vies de comunicació integrades paisatgísticament,  
o Accessos als nuclis urbans endreçats i que reforcin la seva identitat,  
o L’emplaçament d’àrees industrials i d’activitats ubicades en zones no preferents o 

notòries, 
o Paisatge fluvial ben conservat amb funcionalitat connectora d’acord amb la seva 

dinàmica i accessible per les activitats d’oci,  
o Xarxa de miradors i itineraris que posi en valor les panoràmiques més rellevants, 
o Paisatges capaços de sustentar iniciatives turístiques arrelades al territori i basades en 

els seus valors naturals, culturals i estètics.   
 
Objectius de qualitat paisatgística específics de la unitat 
Alhora de concretar objectius per a la zona d’estudi i voltants, els Catàlegs estableixen uns 
objectius de qualitat paisatgística específics de cada unitat de paisatge. A més també es 
complementen amb un recull de criteris i accions que han de ser més executives per a 
l’ordenació del territori i aplicables als projectes i plans que es desenvolupin.  
 
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) que s’exposen a continuació són específics 
d’aquesta unitat de paisatge. Igualment, també són d’aplicació els objectius de qualitat 
paisatgística definits per a tot l’àmbit territorial de Terres de Lleida:  
 

 OQP19.1 Unes omedes, salzedes i plantacions de pollancres i carrascars del riu Sió ben 
conservats. La unitat està vertebrada pel tram final del riu Sió vorejat de boscos de ribera 
(salzedes, plantacions de pollancres,...) i zones d’horta que es reguen mitjançant una 
xarxa de canals i sèquies. És important conservar la vegetació del curs fluvial del Sió i les 
zones d’horta.  
 

 OQP19.2 Unes poblacions disposades seguint el curs fluvial del riu Sió ben conservades i 
ordenades. El curs del riu Sió és l’eix de referència on es disposen les poblacions d’aquesta 
unitat (la Sentiu de Sió, Montgai, Preixens i Agramunt). Concretament se situen en 
modestos relleus que s’aixequen per sobre del riu. D’aquí deriva la fragilitat visual 
d’aquests nuclis i tota la vall del riu Sió. Per tant, qualsevol creixement d’aquestes 
poblacions s’ha de realitzar ordenament perquè en respecti la façana paisatgística. 
igualment, la rehabilitació i gestió de la trama urbana ha de permetre la millora del perfil 
paisatgístic de les poblacions.  

 

 OQP19.3 Uns conreus herbacis de secà que mantinguin la seva condició d’hàbitats 
d’interès per a la connectivitat d’aus estèpiques. A la zona de la Pedrissa l’agricultura està 
basada en conreus herbacis de secà distribuïts, quan el desnivell dels costers ho 
requereix, en bancals de pedra seca. Aquestes zones, que també comprenen petites 
bosquines de carrasca entre conreus, esdevenen hàbitats idonis per espècies com 
l’esparver cendrós. 

 
 
Els trets distintius de la Unitat 19. Baix Sió son:  
 

 El factor principal de definició d’aquesta unitat és el geomorfològic: la unitat està 
vertebrada longitudinalment pel tram final del riu Sió, que discorre d’est a oest, des 
d’Agramunt fins arribar al Segre. La vall està aïllada pels sistemes muntanyencs de la serra 
Blanca, pel nord, i les serres de Bellmunt i Almenara, pel sud.  
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 El territori està fonamentalment cobert de cultius herbacis de regadiu i secà, que formen 
un mosaic productiu bastant homogeni visualment.  

 

 Les parcel·les agrícoles s’organitzen, d’una banda, segons l’estructura típica de les 
terrasses baixes dels rius (hortes), i de l’altra, mitjançant un lleu pendent ondulat que 
connecta el fons de la vall amb les serres septentrionals i meridionals de guixos (unitats 
Vall del Llobregós i Serres de Bellmunt i Almenara), on les parcel·les no segueixen un patró 
tan regular i sovint es troben abancalades.  

 

 És una unitat amb una baixa densitat d’assentaments, bona part dels quals són d’origen 
castral. Actualment, el poblament és de tipologia rural i està alineat al llarg del curs del riu 
Sió. Paisatgísticament, són nuclis associats a zones d’horta i plantacions de xops.  

 

 La ruta de Montgai a la Sentiu de Sió és òptima per a l’apreciació dels valors paisatgístics 
de la unitat 

 

 
Mapa de situació de la Unitat 19. 
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4. Descripció del medi 
 
4.1. El medi físic 
 
4.1.1. Geografia  
 
El municipi de Camarasa es troba situat a la comarca de La Noguera, pertanyent a la província 
de Lleida. La superfície de tot el municipi és de 157,13 km2, amb una població de 807 
habitants, comptant amb nombrosos nuclis de població repartits pel terme municipal  
(l’Ametlla del Montsec, la Baronia de Sant Oïsme, Camarasa, Figuerola de Meià, Fontllonga, la 
Maçana i Sant Llorenç de Montgai). 
 
La seva estructura econòmica és principalment agrícola i ramadera, i destaca la producció 
d’electricitat. També es tracta d’un municipi amb un gran atractiu turístic, tant pel riu Segre i 
l’embassament de Camarasa, com per l’escalada i la seva proximitat a la zona muntanyosa del 
Montsec. 
 
 
 
 

  
 
El Club Tenis Balaguer es situa limitant amb la carretera C-13, a mig camí entre les poblacions 
de Camarasa i Balaguer. 
 

  
 

Club Tenis Balaguer 
X321676 
Y4633699 
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4.1.2. Caracterització climàtica 
 
El clima de la zona on s’ubica el Club Tenis Balaguer, és un tipus de clima Mediterrani 
Continental Sec. La precipitació mitjana anual és escassa (476,2 mm/any), essent les estacions 
més plujoses les equinoccials (sobretot a la primavera). Els hiverns són freds (amb mitjanes de 
3 ºC a 5 ºC) i els estius calorosos (entre 23 ºC i 25 º). El període lliure de glaçades comprèn els 
mesos de maig al setembre. 
 
Les principals variables climàtiques per a la zona d’estudi, són les següents: 
 

Temperatura mitjana 13,4 ºC 

Temperatura màxima absoluta 41 ºC (11/09/1973) 

Temperatura mitjana de les màximes absolutes 25,3 ºC 

Temperatura màxima mitjana 19,5 ºC 

Temperatura mínima absoluta - 20,0 ºC (17/01/1985) 

Temperatura mitjana de les mínimes absolutes 2,2 ºC 

Temperatura mínima mitjana 7,2 ºC 

Amplitud Tèrmica 19,4 ºC 

Precipitació mitjana 476,2 mm 
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I. Incidència del canvi climàtic  

 
A l'atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el vapor 
d'aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte d'hivernacle, és a dir, absorbeixen i remeten 
la radiació infraroja. D'aquesta manera, impedeixen que part d'aquesta radiació escapi de la 
terra i contribueixen que la temperatura mitjana de l'aire superficial del planeta sigui d'uns 15º 
C, una temperatura apta per a la vida. L'efecte d'hivernacle és, per tant, un fenomen natural 
de 
l'atmosfera. 
 
El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb efecte d'hivernacle a 
l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abocat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle no 
presents de forma natural a l'atmosfera. Aquest canvi s'admet que posa en perill la 
composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix 
desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat. 
 
El canvi climàtic, entès com una variació del clima a un ritme mai observat al registre històric i 
geològic de la Terra, està assumit per la totalitat de la comunitat científica internacional i, amb 
el darrer informe de 2007 del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), es confirma 
que la seva causa principal és de caràcter antròpic, per efecte de les emissions de gasos 
d'efecte 
hivernacle emeses per diferents fonts. 
 
Les conseqüències genèriques del canvi climàtic pronosticades són les següents: 
 
o Augment de la temperatura mitjana d'1,4 a 5,8 graus centígrads durant aquest segle, 
o Desertificació de certes zones del planeta, 
o Pluges de caràcter torrencial en d'altres zones, 
o Pujada del nivell del mar d'entre 9 i 88 cm per a l'any 2100, que inundaria zones avui 
o Densament poblades, 
o Difusió de certes malalties de tipus tropical en zones avui de clima temperat. 
 
Efectivament, el marc del problema del canvi climàtic és global però, en canvi, els impactes i 
les eventuals accions d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori. 
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En el cas d’Europa, gairebé totes les regions s’estan preparant per a veure’s afectades 
negativament per algun dels impactes del canvi climàtic i aquests suposaran reptes econòmics 
per a molts sectors. S’espera que el canvi climàtic accentuí les diferencies regionals en els 
recursos i valors del continent. Els impactes negatius inclouran un increment del risc 
d’inundacions torrencials, inundacions costaneres més freqüents i un increment de l’erosió 
(derivada de la recurrència de les tempestes i la pujada del nivell del mar). La majoria dels 
organismes i dels ecosistemes tindran dificultats per a adaptar-se al canvi climàtic. 
 
A Europa meridional, es preveu que el canvi climàtic empitjori les condicions (elevades 
temperatures i sequeres) en una regió ja vulnerable a la variabilitat climàtica, i que es redueixi 
la disponibilitat d’aigua, la capacitat de generació hidroelèctrica, el turisme d’estiu, i en 
general, la productivitat dels cultius. També es preveu un increment dels riscos per a la salut 
degut a onades de calor i a la freqüència dels incendis forestals. 
 
En l'àmbit mediterrani, a més d'un increment de temperatures més acusat que el de la mitjana 
mundial, s'espera una tendència a la reducció de precipitacions i un cert increment de la seva 
variabilitat, equivalent, doncs, a una intensificació del clima mediterrani ja actualment força 
irregular. 
 
Els efectes del canvi climàtic sobre l’agricultura són incerts i complexos, i presenten 
interaccions entre ells i amb factors culturals, polítics i socioeconòmics que s’han d’analitzar en 
cada cas concret i en cada àmbit de treball. L’augment de la temperatura pot conduir a curt 
termini a la ràpida mineralització de la matèria orgànica dels sòls forestals i agrícoles i, a la 
llarga, a una disminució de la disponibilitat de nutrients al sòl i conseqüentment a la 
disminució de la producció. No obstant, a Catalunya, una de les principals amenaces per a 
l’agricultura i la silvicultura és la disminució de la disponibilitat d’aigua. Els canvis en les 
variables climàtiques podrien afectar la productivitat dels conreus i els riscos meteorològics als 
quals estan sotmesos.  
 
A la vegada s’estima un increment de la vulnerabilitat dels conreus i el bestiar a les plagues i 
les malalties. 
 
Pel que fa als efectes sobre els recursos hídrics i al proveïment d’aigua, cal tenir en compte les 
tendències esperades de la zona mediterrània: augment de les temperatures, manteniment o 
lleugera disminució de la precipitació i increment dels episodis extrems. En aquest context, a 
curt o mitjà termini, les variacions en la demanda d’aigua i les transformacions produïdes en 
els usos del territori podrien produir afectacions importants pel que fa als recursos hídrics. Les 
tendències no afavoreixen la recuperació de les deficiències actuals en la disponibilitat de 
recursos hídrics. Donat el desconeixement existent sobre les aigües subterrànies no és pot 
determinar amb precisió els efectes que tindrà el canvi climàtic. Però en tot cas s’han de 
desenvolupar accions, per promoure l’estalvi dels recursos locals. 
 
El canvi climàtic és una més de les pressions a les que ja estan sotmesos els ecosistemes 
terrestres (canvis en els usos del sòl, elevades demandes de recursos, sobreexplotació o 
abandonament, deposició de nutrients i contaminants, entre d’altres). Però entre les 
conseqüències ressaltar que les relacions entre les espècies han variat, ja que responen de 
manera desigual als canvis i es pot esperar que es modifiqui la composició de les comunitats i 
es produeixin desplaçaments en la distribució de les espècies.  
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A més, considerant que la disponibilitat hídrica juga un paper cabdal en la composició de la 
vegetació i en la distribució de les espècies, un increment de l’aridesa com el que es preveu, 
podria tenir conseqüències importants sobre el cicle de vida de les espècies i la seva 
distribució, per tant, produir canvis en l’estructura i el funcionament dels ecosistemes. Tots els 
canvis que es produeixin en aquestes ecosistemes tindran una repercussió directa sobre els 
serveis proporcionats: els productius (subministrament de béns naturals renovables com ara 
aliments, medecines, productes fusters, caça, bolets, pastures, etc.), els ambientals 
(manteniment de la biodiversitat, regulació de la composició atmosfèrica i el clima, 
conservació dels sòl i l’aigua, emmagatzematge de carboni, etc.) i socials (usos recreatius, 
educatius i de lleure, valors tradicionals culturals, turisme i excursionisme, etc.). 
 
La principal iniciativa a nivell català per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és 
el Pacte d’Alcaldes, constituït formalment per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, per 
tal d’aconseguir objectius de reducció ambiciosos de cara al 2020. El Pacte consisteix en un 
compromís oficial de les ciutats adherides de superar els objectius establerts per la Unió 
Europea al 2020, reduint les emissions de CO2 als territoris respectius en almenys un 20% 
mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per l'energia sostenible (PAES). L’Ajuntament de 
Camarasa es va adherir al Pacte d’Alcaldes, però encara no ha publicat el Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi. 
 
 
4.1.3. Geomorfologia i geologia  
 
 Geomorfologia 
 
A partir del Model Digital d’Elevacions construït per al present àmbit urbanístic, es pot 
observar clarament la configuració espacial del terreny, i la inserció de l’àmbit del Club de 
Tenir Balaguer en aquest espai. 
 

 
 
En resum, ens trobem amb un relleu que va incrementant la seva orografia a mesura en ens 
dirigim cap al Nord i cap a l’Est, el qual es troba solcat per fons de vall que desemboquen en la 
plana del riu Segre. 

Club Tenis 
Balaguer 

El Club Tenis Balaguer es troba en 
una zona amb uns relleus ondulats, 
els quals van incrementant-se cap al 
Nord (on hi ha la Serra de 
Monteró). El relleu també es va 
incrementant en direcció Oest  
Est, el qual es veu solcat per un 
conjunt de fons de vall, que 
desenvoquen finalment al riu Segre. 
Tot el límit Oest constitueix el riu 
Segre, amb una extensa plana 
associada a la seva terrassa fluvial.  
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 Geologia 
Segons el Mapa Geològic de Catalunya, observem que el Club Tenis Balaguer es situa sobre 
una zona de gresos i lutites molt extensa, corresponent a l’Era del Cenozoic, Període del 
Paleògen, i Època del Eocè Superior-Oligocè. 
 

 
 
 
4.1.4.  Hidrologia superficial i aigües subterrànies 
 
4.1.4.1. Aigües superficials 
 
No hi trobem cap curs fluvial pròxim a l’àmbit del Club Tenis Balaguer. La llera més pròxima és 
el riu Segre a uns 1.500 m de distància. 
 
Entre el club de tenis i el riu, hi trobem principalment un mosaic de camps de conreu.  Pel que 
respecta a la vegetació de ribera, en aquesta zona s’hi conserva una certa estructura . 
 

 

Club Tenis 
Balaguer 

Club Tenis 
Balaguer 

Riu Segre 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) del Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable per a la legalització de 
les instal·lacions de Club Tennis Balaguer.  TM de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 18 de 118 
 

 
4.1.4.2. Aigües subterrànies 
 
L’àmbit del Club Tenis Balaguer no es troba dintre de cap massa d’aigua subterrània 
classificada. 
 
A nivell d’aqüífers, ens trobem en una zona amb uns aqüífers locals en medis de baixa 
permeabilitat a les margues i gresos de Lleida, el qual presenta les següents característiques: 
 

 Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat detrítics i margocalcaris 
Codi de aqüífer: 206E11 
Codi massa d'aigua associada: 0 
Nom massa d'aigua associada: No pertany a cap massa d'aigua 
Descripció classificació litològica: Formacions de conglomerats, gresos i margues 
Classificació litoestratigràfica: E10 
Descripció classificació litoestratigràfica: Dipòsits detrítics oligocens 
Descripció comportament hidràulic: Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat detrítics i 
margocalcaris 
Litologia predominant: Detrític no al·luvial 
Geometria: Tabular 
Règim hidràulic: Predominantment lliure 
Tipus de porositat: Intergranular 
Extensió total (Km²): 2619.7059 
Extensió aflorant (Km²): 2074.6128 
Extensió no aflorant (Km²): 545.0931 

 

 
 
 

Club Tenis 
Balaguer 
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A nivell ambiental, les aigües subterrànies del municipi de Camarasa, presenten un estat 
químic Bo, i un estat quantitatiu Bo, amb el que s’obté un estat general Bo.  
 

 
 
4.1.4.3. Zones vulnerables com a resultat de la contaminació de nitrats d’origen agrari 
 
En matèria de contaminació d’aigües subterrànies, el Club Tenis Balaguer, es troba fora de les 
zones declarades com a vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 

 
 
 
4.1.4.4. Aqüífers classificats 
 
En termes de protecció de les aigües subterrànies, s’han delimitat els aqüífers protegits a 
través de la interpretació del 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.  L’àmbit del Club Tenis Balaguer, es troba fora de les zones qualificades com 
aqüífers classificats/protegits per aquesta normativa. 
 
 

Club Tenis Balaguer 
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4.2. El medi biològic 
 
4.2.1.    Vegetació 
 
 Interior del Club Tenis Balaguer 
 

 
 
Dintre del club esportiu hi trobem tot tipus de vegetació de tipus ornamental, amb una 
jardineria molt cuidada, un grau de manteniment molt elevat, i amb molta cura pels detalls. 
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Alhora de realitzar tancaments, i delimitacions entre diferents espais, s’ha prioritzat realitzar-
los amb sistemes vegetals tipus seto.  
 

  
 

 
 
Al costat de la pista central hi trobem un petit rocle de pi blanc (procedent també de 
plantació), però que té un aspecte molt naturalitzat. 
 

  
 
 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) del Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable per a la legalització de 
les instal·lacions de Club Tennis Balaguer.  TM de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 22 de 118 
 

 Zona exterior al Cub Tenis Balaguer 
 
La vegetació que envolta les instal·lacions esportives, la podem dividir en els següents grups: 
 

 
 
 

 Camps de conreu herbacis  
Es tracten de camps de conreu plantats amb espècies herbàcies (ja siguin de secà, o de 
regadiu). En aquests camps hi trobem poblacions d’herbes que aprofiten els espais que deixa 
la planta cultivada.  La composició de la flora arvense és diversa, i depèn més del tipus de 
conreu i dels tractaments agrícoles aplicats, que no pas del clima o de la edafologia.  
 
L’entorn immediat al Club de Tenis Balaguer, es troba envoltat per aquest tipus de vegetació. 
 
Entre les principals espècies que hi podem trobar, destaquem: 
 

Camps de conreu herbaci de secà  

Plantes cultivades Hordeum sp Ordi 

 Avena sativa Civada 

 Triticum sp Blat 

Estrat herbaci natural Lolium rigidum Margall 

 Papaver rhoeas Rosella 

 Bromus spp  

 Fallopia convolvulus Fajol bord 

 

Camps de conreu herbaci de regadiu  

Plantes cultivades Medicago sativa Alfals 

 Triticum sp Blat 

Estrat herbaci natural Digitaria sanguinalis Forcadella 

 Setaria pumila / viridis Panissola 

 Cyperus rotundus Castanyola 

 Amaranthus retroflexus Marxant 

 Echinochloa crus-galli Pota de gall 

 Portulaca oleracea Verdolaga 

Ortofotografia mostrant l’entorn vegetal al 
voltant del Club Tenis Balaguer 

Club Tenis Balaguer 
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 Camps de conreu amb arbres fruiters 
Tot i tractar-se de plantacions d’arbres fruiters (ja siguin de secà, o de regadiu), s’hi 
desenvolupa un cert nivell de vegetació espontània (principalment als marges del camp), la 
qual presenta una estacionalitat acusada, i una fàcies d’estiu-tardor rica en plantes al·lòctones. 
La seva composició és diversa, i depèn més del tipus de conreu i dels tractaments agrícoles 
aplicats, que no pas del clima general.  
 
Els camps arboris de secà, són de petites dimensions i es troben repartits per tot el territori, en 
petites clapes. Els camps d’arbres de regadiu, es trobem més cap al Nord i Sud del Club de 
Tenis, i allunyats a més d’1,5 km de distància. 
 
Entre les principals espècies que hi podem trobar, destaquem: 
 

Camps de conreu arboris de secà  

Estrat arbori cultivat Olea europaea Olivera 

 Prunus dulcis Ametller 

Estrat herbaci natural Diplotaxis euricoides Ravenissa blanca 

 Erucastrum nasturtifolium Ravenissa groga 

 Euphorbia segetalis Lleteresa 

 Convolvulus arvensis Corretjola 

 

Camps de conreu arboris de regadiu  

Estrat arbori cultivat Pyrus malus Pomera 

 Prunus persica Presseguer 

 Pyrus communis Perer 

Estrat herbaci natural Rumex obtusifolius / crispus Paradella 

 Setaria pumila Xereix 

 Digitaria sanguinalis Forcadella 

 Echinochloa crus-galli Pota de gall 

 
 

 Matollars 
En zones on el pendent, dificulta la implantació de cultius agrícoles (ja siguin herbacis o 
arboris), s’hi ha desenvolupat matollars. Aquest es troben repartits per l’àmbit d’estudi (en 
funció del tipus d’orografia), però tant al Nord com al Sud del Club Tenis Balaguer, hi trobem 
unes zones de matollar. 
 
Aquests matollars, els podem dividir entre brolles, i coscollars: 
 
Brolles de romaní i timó 
Es tracten de matollars baixos, amb un estrat més baix molt irregular i poc dens (integrat per 
plantes xeròfil·les) 
 

Estrat arbustiu Rosmarinus officinalis Romaní 

 Thymus vulgaris Farigola, timó 

 Globularia alypum Foixarda 

 Thymelaea tinctoria Bufalaga 

 Erica multiflora Bruc d’hivern 

 Cistus clusii Esteperola 

 Helianthemum syriacum Romer blanc 
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Estrat herbaci Helianthemum apenninum Perdiguera 

 Fumana thymifolia  

 Brachypodium retusum Llistó 

 
 
Coscollars 
Matollars densos (fins a 1,5 m d’alçària) dominats pel coscoll. En els espais que deixen els 
arbustos principals, hi apareixen mates més petites i herbes xeròfil·les. Aquests matollars es 
troben adaptats a un eixut estival acusat. 
 

Estrat arbustiu Rosmarinus officinalis Romaní 

 Globularia alypum Foixarda 

 Thymelaea tinctoria Bufalaga 

 Erica multiflora Bruc d’hivern 

 Thymelaea tinctoria Bufalaga 

 Cistus clusii Esteperola 

 Helianthemum syriacum Romer blanc 

Estrat herbaci Helianthemum apenninum Perdiguera 

 Fumana thymifolia  

 Staehelina dubia Pinzell 

 Brachypodium retusum Llistó 

 
 

 Vegetació forestal de vessant 
La vegetació forestal de vessant, la trobem principalment cap al Nord (pròxima a 
l’embassament de Sant Llorenç de Montgai), i a una distància d’uns 2 km respecte al Club Tenis 
Balaguer. 
 
Aquesta vegetació, la podem dividir entre carrascars i pinars: 
 
 
Carrascars amb pinars 
Són boscos dominats per l’alzina carrasca, generalment força densos i no gaire alts, però 
alternats amb un estrat més alt constituït per pins (en aquesta zona, per pi blanc). 
 
A l’estrat arbustiu hi predominen els arbustos alts de fulla perenne, algunes mates i una certa 
predominança d’herbes vivaces, quan l’espai és obert o esclarissat. 
 

Estrat arbori Quercus rotundifolia Carrasca 

 Pinus halepensis Pi blanc 

Estrat arbustiu Quercus coccifera Coscoll 

 Rhamnus alaternus Aladern 

 Prunus spinosa Aranyoner 

 Lonicera etrusca Lligabosc 

Estrat herbaci Rubia peregrina Rogeta 

 Teucrium chamaedrys Camedris 

 Asparagus acutifolius Esparreguera boscana 

 Brachypodium retusum Llistó 
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Pinedes 
Es tracten de pinedes de pi blanc, sovint molt obertes, que duen un sotabosc heliòfil, constituït 
per plantes típiques sobretot dels matollars de romaní. 
 

Estrat arbori Pinus halepensis Pi blanc 

Estrat arbustiu Rosmarinus officinalis Romaní 

 Erica multiflora Bruc d’hivern 

 Genista biflora Ginestera 

 Cistus clusii Esteperola 

 Genista scorpius Argelaga 

Estrat herbaci Brachypodium retusum Llistó 

 
 

 Vegetació de ribera 
Es tracta de vegetació de ribera associada al riu Segre. 
 
Són boscos caducifolis d’àlbers, acompanyats de pollancres i freixes de fulla petita. L’estrat 
arbustiu i herbaci és pobre, on hi té una especial significació la roja. També hi trobem bosquets 
constituïts principalment per sargues i altres arbres de ribera, amb un estrat herbaci poc 
important i poc estructurat. 
 
En les zones esclarissades, hi trobem un matollar espinós molt dens, dominat per l’esbarzer. 
 
En les parts més pròximes a l’aigua hi podem trobar canyissars, amb canyís i també amb canya 
americana 
 

Estrat arbori Populus alba Àlber 

 Populus nigra Pollancre 

 Fraxinus angustifolia Freixe de fulla petita 

 Salix elaeagnos Sarga 

 Salix purpurea Saulic 

 Tamarix canariensis Tamariu 

Estrat arbustiu Rubus ulmifolius Esbarzer 

 Rubus caesius Romegueró 

 Crataegus monogyna Arç blanc 

 Coriaria myrtifolia Roldor 

Estrat herbaci Rubia tinctorum Roja 

 Humulus lupulus Llúpol 

 Saponaria officinalis Sabonera 

 Phragmites australis Canyís 

 Arundo donax Canya americana 

 Typha angustifolia Balca de fulla estreta 

 Typha latifolia Balca de fulla ampla 
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4.2.2. Fauna 
 
L’estudi de la fauna s’ha realitzat a partir d’un recull bibliogràfic exhaustiu de la zona, i de 
recolzament en camp mitjançant visites tècniques.  
 
L’àmbit del Club de Tenis Balaguer es tracta d’una zona fortament antropitzada.  
 
La fauna en l’àmbit d’estudi és correspondria al biòtop agrícola associat principalment als 
conreus agrícoles (principalment herbacis). La mecanització de les feines del camp i l’ús de 
productes fitosanitaris i adobs químics també ha comportat canvis en la fauna, que al llarg dels 
segles d’agricultura tradicional s’havia adaptat a viure entre conreus. Tanmateix, dins l’àmbit 
d’estudi existeix una sèrie de condicionants i característiques que determinen la presència de 
les espècies així com l’estat de les poblacions: 
 
- Marges de conreus. El nivell de parcel·lació existent, implica l’existència de marges no 
cultivats, que ofereixen més heterogeneïtat de l’ambient, zones de refugi, alimentació i cria 
per a moltes espècies. 
 
- Arbres dispersos. L’existència d’arbres dispersos (camins, turons, etc.) determina la presència 
i el nombre de moltes espècies, especialment d’ocells, atès que els ofereix lloc de nidificació, 
descans, alimentació i refugi. 
 
- Zona de ribera del riu Segre. Tot i trobar-se el riu Segre a una distància pròxima als 1.500 m 
respecte el Club de Tenis Balaguer, podem arribar a troba alguna espècie associada als 
ecosistemes aquàtics (principalment avifauna). 
 
Entre les espècies que hi podem trobar a la zona, destaquem les següents: 
  

Mamífers Vulpes Guineu 

 Sus scrofa Senglar 

 Oryctolagus cuniculus Conill 

 Lepus europaeus Llebre 

 Rattus norvegicus Rata comuna 

 Apodemus sylvaticus Ratolí de camp 

 Microtus duodecimcostatus Talpó mediterrani 

 

 
Llebre 

 
Guineu 

 

Rèptils Tarentola mauritanica Dragó comú 

 Psammodromus algirus Sargantaner gros 

 Podarcis hispanica Sargantana ibèrica 

 Timon lepidus Llangardaix ocel·lat 
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Ofidis Rhinechis scalaris Serp blanca 

 Malpolon monspessulanus Serp verda 

 

 
Dragó comú 

 
Serp verda 

 

Ocells Galerida cristata Cogullada vulgar 

 Columba domestica Colom 

 Columba palumus Tudo 

 Corvus monedula Gralla 

 Corvus corone Cornelles 

 Corvus corax Corb 

 Stretopelia turtur Tórtora 

 Turdus philomelos Tord comú 

 Turdus merula Merla 

 Pica Garsa 

 Carduelis Cardenera 

 Carduelis chloris Verdum 

 Merops apiaster Abellerol 

 Serinus Garrafó 

 Melanocorypha calandra Calàndria 

 Hippolais polyglota Bosqueta vulgar 

 Sturnus vulgaris Estornell 

 

 
Merla 

 
Cogullada vulgar 
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4.2.3. Habitats d’interès comunitari 
 
La Unió Europea (UE) considera que la conservació, la protecció i la millora de la qualitat del 
medi ambient, inclosa la conservació dels hàbitats naturals, fauna i flora silvestres, són 
d'interès general tal com ja va ser disposat en l'article 130R del tractat constitutiu de la 
Comunitat Econòmica Europea (CEE). 
 
Aquesta preocupació pel medi ambient es reafirma en els diferents programes d'acció 
comunitaris en matèria de medi ambient impulsats des de la CEE i posteriorment la UE. 
Considerant aquest marc d’acció el 21 de maig de 1992, la UE va aprovar la Directiva 
92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestre, coneguda 
com la Directiva hàbitats. Posteriorment, el 27 d'octubre de 1997, es va aprovar la Directiva 
97/62/UE, en la qual s'adapten al progrés científic els hàbitats naturals i les espècies dels 
annexos I i II definits en l'anterior Directiva. 
 
La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques 
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són 
totalment naturals com seminaturals. Defineix com hàbitats d'interès comunitari aquells que, 
compleixin alguna d'aquestes característiques:  
 
1) Han d'estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural  
 
2) Han de tenir una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o degut al fet 

que tenen un àrea reduïda per pròpia naturalesa.  
 
3) Han de ser un exemple representatiu d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques 

en les quals es troba la UE, és a dir l’alpina, la boreal, la continental, la macaronèsica i la 
mediterrània.  

 
Són, en definitiva, els quals apareixen en l'annex I de la Directiva i és important remarcar que 
no són tots els hàbitats presents en la UE sinó una selecció d’aquests. 
 
Finalment, la Directiva defineix els hàbitats naturals prioritaris, dins de els hàbitats naturals 
d'interès comunitari, com aquells amenaçats de desaparició presents en el territori de la UE., la 
conservació dels quals suposa una especial responsabilitat.  
 
És important recordar que els hàbitats naturals d'interès comunitari no són hàbitats naturals 
protegits sinó catalogats. Per tant encara que hi hagués en la zona espais catalogats com 
hàbitat d'interès comunitari no implica que hagin d'estar protegits, ja que segons la mateixa 
directiva, dels diferents hàbitats seleccionats, s'ha de garantir la conservació d'una mostra 
representativa que passarà a formar part de la Xarxa ecològica Natura 2000”.  
 
L’àmbit del Club de Tenis Balaguer No es troba dintre de cap Hàbitat d’interès Natural. 
 
Únicament limita al Nord i Est amb 2 Hàbitats: 
 
 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). Limitant al Nord. 

 
 Alzinars i carrascars. Limitant a l’Est (al Sud hi trobem la carretera C-13, entre el Club 

de Tenis i l’Hàbitat d’Interès Comunitari). Tot i això, aquest hàbitat (a la zona pròxima 
a les instal·lacions esportives) es troba actualment ocupat per camps de conreu 
herbaci. 
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4.2.4. Espais naturals i figures de protecció i/o gestió 
 
 Pla d’espais d’interès natural  
 
El Club de Tenis Balaguer No es troba inclòs dintre de cap espai pertanyent al Pla d’Espais 
d’Interès Natural. 
 
 Xarxa Natura 2000 
 
El Club de Tenis Balaguer No es troba inclòs dintre de cap espai pertanyent a la Xarxa Natura 
2000. 
 
 Zones humides de l’inventari 
 
El Club de Tenis Balaguer No es troba inclòs dintre de cap espai pertanyent a Zones humides de 
l’inventari. 
 
 Espais naturals de protecció especial 
 
El Club de Tenis Balaguer No es troba inclòs dintre de cap espai pertanyent a Espais naturals de 
protecció especial: 
 

- Reserva Natural de Fauna Salvatge 
- Paratge Natural d’Interès Nacional 
- Reserva Natural Parcial 
- Parc Nacional 
- Parc Natural 
- Reserva Natural Integral 
- Zona de Protecció 

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

Alzinars i carrascars 
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 Arbres monumentals 
 
Segons la informació de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’entorn del Club Tenis Balaguer No existeix cap arbre monumental o d’interès 
declarat per l’Ordre de 8 de febrer de 1990, segons la qual es declaren arbres i arbredes 
monumentals i es dóna publicitat a l’inventari dels arbres i les arbredes d’interès comarcal i 
local. DARP (DOGC  1262 de 02/03/1990). 
 
 Forests gestionats per administracions locals o autonòmiques 
 
L’àmbit del Club de Tenis Balaguer No es troba dintre de cap forest gestionat per 
administracions locals, o per la Generalitat de Catalunya (a través del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural). 
 
Únicament limita al Nord, amb un forest gestionat per l’Ajuntament de Camarasa. 
 

 
 
 Pla de recuperació del Trencalòs 
 
El municipi de Camarasa No es troba dintre del Pla de recuperació del Trencalòs (Decret 
282/1994; DOGC 1972).  
 
 Àrees d’Interès Faunístic i Florístic 
 
En l’àmbit estudiat No s’ha detectat l’existència de cap Àrea d’Interès Faunístic i Florístic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forest gestionat per 
l’Ajuntament de 
Camarasa: “Mont-roig, 
Sant Llorenç, Monteró, 
Sant Jordi i Serra Negra” 
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4.3. El medi humà 
 
4.3.1.    Contaminació acústica 
 
La qualitat acústica d’un municipi és un factor determinant per al benestar dels seus habitants 
i de la resta d’espècies animals. La contaminació acústica, més enllà d'una molèstia, és una de 
les causes dels trastorns de la son, i pot provocar fatiga, estrès i d'altres alteracions que 
pertorben la salut de les persones. 
 
 
Llei 16/2002 
A Catalunya, Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, ja 
establia un marc regulador per a prevenir i corregir la contaminació acústica, que afectava els 
ciutadans i ciutadanes i el medi ambient provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establia 
un règim d’intervenció administrativa que fos aplicable a tot el territori. Aquesta llei és 
d’aplicació per a qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària i activitat generadora de 
sorolls potencialment molestos tal i com indica la Directiva 2002/49/CE d’avaluació i gestió del 
soroll ambiental des de la que es va transposar. La Llei 16/2002, determina la zonificació del 
territori en funció de la sensibilitat acústica, fixa els valors límits d’immissió i els valors 
d’atenció, atorgant competències als Ajuntaments per establir els objectius de qualitat 
acústica en el seu territori mitjançant l’elaboració d’un mapa de capacitat acústica. 
 
Llei 37/2003 
Posteriorment, la Llei Espanyola del Soroll (Llei 37/2003 de 17 de novembre), estableix els 
diferents tipus d’àrees acústiques que es classificaran, en atenció a l’ús predominant del sòl, 
en els tipus que determinin les comunitats autònomes, les quals hauran de preveure, com a 
mínim, els sectors de territori amb predomini de sòl d’ús: Residencial, Industrial, Recreatiu i 
d’espectacles, Terciari (diferent al recreatiu i d’espectacles), Sanitari, Docent i Cultural. 
 
Reial Decret 1367/2007 
El Reial Decret 1367/2007 té objecte establir les normes necessàries per al desenvolupament i 
execució de la Llei 37/2007 de 17 de novembre del Soroll, referent a la zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 
La promulgació de la Llei 37/2003 del Soroll, el Reial Decret 1513/2005 que desenvolupa 
parcialment la Llei estatal i el Reial Decret 1367/2007 que la desenvolupa en allò referent a la 
zonificació acústica, els objectius de qualitat i les emissions acústiques, incideixen en la 
legislació catalana sobre protecció contra la contaminació acústica i dona lloc a la necessitat de 
procedir a la introducció d’aquells ajustos necessaris per a restablir la interrelació i la 
coherència entre ambdós sistemes normatius. 
 
Concretament la nova legislació estatal exigeix analitzar l’adequació de la legislació catalana a 
la zonificació del territori  en funció de l’ús del sòl, als objectius de qualitat acústica i a les 
diferents eines de gestió ambiental del soroll. 
 
Decret 176/2009 
Degut a aquest condicionant, el Decret 176/2009 e 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, té com a principal finalitat el desenvolupament de la Llei 
esmentada i l’adaptació dels seu annexos, i alhora assolir l’adequació a aquells preceptes de 
caràcter bàsic de la normativa estatal que incideixen directament en la normativa catalana.  
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Aquesta adequació ha de consistir en introduir en les zones de sensibilitat acústica l’ús 
predominant del sòl. Cal establir els objectius de qualitat acústica que són d’aplicació a cada 
zona acústica, incloent les zones de soroll i regular els emissors acústics fixant els valors límits 
d’immissió. Dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, correspon a l’administració local, 
elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica, declarar zones acústiques en règim especial 
(ZARE), etc.  
 
El Decret 176/2009 determina els valors límit d’immissió en funció dels usos del sòl, depenent 
de si es tracta de zones urbanitzades existents o zones a urbanitzar, d’acord amb la taula 
adjunta, que recull les zones i els valors límit d’immissió contemplats al Decret 176/2008 i a la 
Llei 16/2002, així com les zones equivalents considerades al Reial Decret 1367/2007. 
 

 

 
 
El municipi de Camarasa disposa d’un mapa de capacitat acústica, però la zona del Club Tenis 
Balaguer no es troba cartografiada. 
 
Per assimilació amb altres zones del municipi (com la zona esportiva de Camarasa1, la qual 
també limita amb la carretera C-13), es decideix adoptar la classificació de “Zona de Sensibilitat 
Acústica Moderada (B)” per al Club de Tenis Balaguer 
 

(1) Classificació a la zona esportiva de Camarasa, amb la carretera C-13 al costat. 

 
Zona esportiva 
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Per a la “Zona de Sensibilitat Acústica Moderada (B)” els objectius de qualitat acústica, són els 
següents: 
 

 

 
 
 
El focus de soroll, en un radi de 1.000 m,  són el següents: 
 
 Xarxa de carreteres principals 
 
El principal focus de soroll és la carretera C-13, la qual limita amb el Club Tenis Balaguer 
 

 
Carretera C-13 

 
 
 Aglomeracions urbanes 
 
En l’àmbit d’estudi no existeixen zones urbanes susceptibles de suposar una contaminació 
acústica en el medi (la població de Camarasa, es troben a més de 4 km de distància). 
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 Zones industrials 
 
En l’àmbit d’estudi no existeixen polígons industrials. 
 
 
 Club de Tenis Balaguer 
 
Existirà un punt de generació de soroll, corresponent a les instal·lacions actuals del Club de 
Tenis Balaguer. Tot i això, es tracta d’una instal·lació esportiva per a la pràctica del tenis, pel 
que el nivell de soroll serà mínim (ja que és un esport que requereix concentració). Es tracta 
doncs, d’una activitat respectuosa amb el medi. 
 
 
4.3.2. Contaminació lluminosa  
 
La contaminació lluminosa es produeix generalment degut a un enllumenament nocturn 
excessiu o defectuós. Els efectes d’aquest tipus de contaminació són molt diversos i afecten 
tant la salut i el benestar de les persones, com a la fauna i la flora, ja que altera les condicions 
de foscor natural dels ecosistemes nocturns.  
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 
de desembre de 2007, el mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya.  
 
El Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya s’ha elaborat seguint els 
criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel 
qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei. La Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, regula l’ordenació 
ambiental de la il·luminació per tal de mantenir les condicions naturals nocturnes. La Llei 
divideix el territori en quatre zones en funció dels requeriments de protecció a la contaminació 
lluminosa. 
 
Aquestes zones es regulen a través del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu del Decret és determinar les 
característiques de les instal·lacions dels aparells d’il·luminació en funció de les zones de 
protecció i regular el funcionament de l’enllumenat.  
 
En la següent taula es mostra la zonificació segons la protecció a la contaminació lluminosa: 
 

Zona Grau de protecció a la 
contaminació 
lluminosa 

Característiques 

E1 Màxima protecció Àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció 

E2 Protecció alta Sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de protecció 

E3 Protecció moderada Àrees qualificades pel planejament urbanístic com a sòl urbà o urbanitzable. 

E4 Mínima protecció Àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o 
turístiques; també els vials urbans principals. No poden classificar-se zones E4 a 
menys de 2 km d’una zona E1. 

 
El principals vectors de generació de llum a la zona es troben molt relacionats amb vectors de 
generació de soroll. El motiu, és que generalment on hi ha un cert nivell de soroll, hi ha 
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activitat humana, i per tant,  il·luminació artificial. D’aquest mode, els principals focus de 
contaminació lumínica en un radi de 1.000 m, són els següents: 
 
 
 Xarxa de carreteres principals 
 
El principal focus seran els cotxes que hi circulin per la carretera, atenent que en aquest tram 
no existeix il·luminació fixa. 
 

 
Carretera C-13 

 
 
 Aglomeracions urbanes 
 
En l’àmbit d’estudi no existeixen zones urbanes susceptibles de suposar un increment dels 
nivells d’il·luminació nocturna en el medi (la població de Camarasa, es troba a més de 4 km de 
distància). 
 
 
 Zones industrials 
 
En l’àmbit d’estudi no existeixen polígons industrials. 
 
 
 Club de Tenis Balaguer 
 
Existirà un punt de generació d’il·luminació, corresponent a les instal·lacions actuals del Club 
de Tenis Balaguer.  
 
El principal element d’il·luminació vindrà donat pels focus de les pistes de tenis/pàdel, i en 
menor mesura pels usos complementaris (futbol sala, bàsket, etc.). En relació a aquest 
aspecte, les instal·lacions han anat substituint els focus per sistemes més eficients (llums led, 
llums de vapor de sodi, etc.) amb l’objecte de reduir el consum energètic i adaptar les 
instal·lacions a uns nivells lumínics mínims necessaris per a la pràctica del tenis/pàdel, 
únicament en aquells moments puntuals on la visibilitat requereix de medis externs per a la 
pràctica d’aquest esport. 
 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) del Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable per a la legalització de 
les instal·lacions de Club Tennis Balaguer.  TM de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 36 de 118 
 

 
Il·luminació pistes de pàdel (al fons) i tenis (davant) 

 

 
Il·luminació pistes de tenis 

 
 

 
Il·luminació pistes usos complementaris (futbol sala, bàsket, etc.). 
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Els sistemes d’il·luminació dels diferents tipus de pistes es troben orientats únicament cap al 
terra, no enfocant cap a l’horitzó. 
 

 
Sistemes d’il·luminació orientats únicament al terra 

 
Sistemes d’il·luminació orientats únicament al terra 

 

 
Sistemes d’il·luminació orientats únicament al terra 
 
Es tracta d’un club de tenis de petites dimensions (9 pistes de tenis, 4 pistes de pàdel, i 2 pistes 
multiusos), amb una superfície total de la parcel·la cadastral de 2,88 Ha. 
 
Un altre element important a tenir en compte, és que el Club de Tenis tanca les seves portes a 
les 22:00 h, pel que fora d’aquest horari no existirà il·luminació de pistes, no existint nivells 
d’il·luminació d’origen artificial en l’entorn.  
 
Es tracta doncs, d’una activitat respectuosa amb el medi. 
 
Consultant el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya s’observa que 
el Club Tenis Balaguer es troba en una Zona E1.  
 
 
 Làmpades 
 
Les làmpades que s’han d’utilitzar són les que emeten majoritàriament radiacions visibles per a 
l’ull humà i, entre aquestes, les de menys impacte ambiental sobre els ecosistemes; per tant, 
cal fer servir làmpades que emetin llum majoritàriament en l’espectre dels grocs i limitin 
l’emissió de llum en l’espectre proper dels blaus. 
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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 a enllumenaments de seguretat, senyals i 
anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc. 
 
A més, pel que fa a les làmpades LED, cal complir amb els requeriments tècnics exigibles per 
llums amb tecnologia LED d’enllumenat exterior publicats pel CEI i IDAE. 
 
Les làmpades que s'han d'emprar, atenent que el Club Tenis Balaguer es troba en una zona E1, 
són les següents 
 

 
 
 Llums 
 
L’estructura i l’orientació del llum és determinant a l’hora de prevenir la contaminació lumínica 
i aconseguir el màxim aprofitament del flux lluminós. 
 
Abans de seleccionar el llum cal estudiar les característiques de l’espai que es vol il·luminar i 
les diferents possibilitats d’instal·lació dels llums (alçada, distribució, etc.) per escollir la 
tipologia del llum que millor s’adapti a les necessitats. 
 
L’elecció del llum s’ha de fer tenint en compte que un cop instal·lat ha d’emetre el mínim de 
llum possible cap al cel i als entorns que no es volen il·luminar. És important també que el seu 
rendiment sigui elevat, i que emeti un alt percentatge de la llum emesa per la làmpada. 
 
En el cas de projectors és important enfocar-los correctament, per evitar la intrusió lluminosa, 
enlluernaments o l'enviament de llum cap al cel. 
 
A més a més han de complir els requisits que estableix el Reial decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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4.3.3. Contaminació atmosfèrica 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat és l’òrgan responsable de l’avaluació de la qualitat 
de l’aire a Catalunya. a principal eina per realitzar aquesta tasca és la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que integra els diferents punts de mesura 
distribuïts al territori. 
 
Fins a l’entrada en vigor del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 
qualitat de l’aire, el marc normatiu per a l’avaluació i la gestió de la qualitat de l’aire ambient 
era definit pel Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre (sobre avaluació i gestió de la qualitat 
de l’aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, el diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, 
partícules, plom, benzè i monòxid de carboni), el Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre 
(relatiu a l’ozó en aire ambient), el Reial decret 812/2007, de 22 de juny (sobre avaluació i la 
gestió de la qualitat de l’aire ambient en relació amb l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i 
els hidrocarburs aromàtics policíclics), la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig (relativa a la 
qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa) i la Directiva 2004/107/CE, de 
15 de desembre (relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics 
policíclics en l’aire ambient). El Reial decret 102/2011 desenvolupa els aspectes relacionats 
amb la qualitat de l’aire de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció 
de l’atmosfera i transposa les directives europees, tot i integrant els reials decrets 
anteriorment aprovats. Per tant, la legislació de referència per a l’avaluació de la qualitat de 
l’aire és la Llei 34/2007 i el Reial decret 102/2011. 
 
D’acord amb aquest marc normatiu, l’avaluació de la qualitat de l’aire es fa per zones. Per 
aquest motiu, es va classificar el territori en 15 zones de qualitat de l’aire (ZQA) i aquestes 
zones estan definides per tal que la seva superfície presenti unes característiques similars pel 
que fa a la qualitat de l’aire considerant elements com: l’orografia, la climatologia, la densitat 
de població, el volum d’emissions industrials i de transport. 
 
 

 Zones de qualitat de l’aire (ZQA) 
 

D’acord amb l’actual marc normatiu sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient, 
definit per la Directiva 96/62/CE, de 27 de setembre, i el Reial Decret 1073/2002, de 18 
d’octubre, el territori es divideix en Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA). Aquestes zones s’han 
definit per tal que la seva superfície presenti unes característiques similars pel que fa a la 
qualitat de l’aire considerant elements com: l’orografia, la climatologia, la densitat de població, 
el volum d’emissions industrials i el transport. 
 
El municipi de Camarasa pertany a la zona de qualitat de l’aire ZQA 13: Prepirineu 
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A continuació es relacionen els resultats del darrer informe publicat sobre la contaminació 
atmosfèrica en aquesta ZQA 13: Prepirineu: 
 
En aquesta zona, els nivells de diòxid de nitrogen, monòxid de carboni i de benzè mesurats en 
aquesta zona són inferiors als valors límit establerts per la legislació. 
 
Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric s’ha detectat 1 cas de superació del llindar d’informació 
horari a la població a un punt de mesurament ubicat a Ponts, i no s’ha detectat cap superació 
del llindar d’alerta. 
 
En relació amb l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari 
d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als 
valors límit. 
 
 

 Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) 
 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, és l’òrgan responsable de 
l’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya. Una de les eines que disposa per realitzar 
aquesta tasca és la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que 
integra els diferents punts de mesura distribuïts al territori i que va ser creada per la Llei 
22/1983, de 21 de novembre, definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986. 
 
Camarasa està situat dins de la Zona de Qualitat de l’Aire núm. 13 anomenada “Prepirineu” i 
que comprèn 26 municipis, amb 2.468 km2.Dins d’aquesta xarxa, el municipi de Camarasa no 
disposa de cap estació, pel que s’agafaran els valors de referència d’aquesta unitat número 13, 
essent aquests els següents: 
 

H2S Sulfur 
hidrogen (1) 

SO2 Diòxid 
de sofre (2) 

O3 Ozó (3) 
Màxim horari 

CO Monòxid de 
carboni (mg/m3) (4) 

NO2 Diòxid de nitrogen 

Mitjana (5) Màxim (6) 

--- 9,0 169,0 0,3 1 13 

 
(1) Màxim de les mitjanes diàries. Valor límit: 40 µg/m³ 
(2) Màxim de les mitjanes horàries. Valor límit: 350 µg/m³ 
(3) Màxim de les mitjanes horàries. Llindar d'informació a la població: 180 mg/m³; llindar d'alerta: 240 mg/m³ 
(4) Màxim de les mitjanes horàries. Valor límit: 10 mg/m³ 
(5) Mitjana anual. Valor límit: 40 µg/m³ 
(6) Màxim de les mitjanes horàries. Valor límit: 200 µg/m³ 

 
 

 Fonts d’emissions atmosfèriques 
 
Les fonts d’immissió a l’atmosfera a la zona d’estudi són les atribuïbles al trànsit de vehicles 
per la xarxa viària, la principal font d’emissions a l’atmosfera, doncs, és el trànsit per la 
carretera C-13 (la qual limita amb el Club Tenis Balaguer). Tot i això, la intensitat mitjana de 
vehicles per aquesta via, no produeix una concentració de contaminants important. 
 
Pel que fa a altres tipus d’emissions (industrials, domèstiques, etc.), el municipi de Camarasa 
actualment no està gaire industrialitzat. 
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4.3.4.   Patrimoni cultural 
 
4.3.4.1. Jaciments paleontològics 
 
No existeix constància de l’existència de Jaciments Paleontològics que puguin veure’s afectats 
dins de l’àmbit del Club Tenis Balaguer. 
 
4.3.4.2. Jaciments arqueològics 
 
No es té constància de l’existència de cap jaciment arqueològic dintre de l’àmbit del Club Tenis 
Balaguer. 
 
4.3.4.3. Patrimoni arquitectònic 
 
No es té constància de l’existència de cap jaciment arqueològic dintre de l’àmbit del Club Tenis 
Balaguer. 
 
 
4.3.5.   Camins ramaders 
 
En l’àmbit estudiat No s’ha observat l’existència de cap camí ramader inventariat. 
 
 
4.3.6.    Patrimoni geològic 
 
4.3.6.1. Espais d’interès geològic 
 
L’àmbit del Club Tenis Balaguer No travessa cap espai d’interès geològic, ni existeixen espais 
d’interès geològics pròxims.  
 
4.3.6.2.   Geozona 
 
L’àmbit del Club Tenis Balaguer No travessa cap geozona, ni existeixen geozones pròximes. 
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5. Riscos 
 
5.1. Risc d’incendi forestal 
 
L'objectiu del Pla d’Emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) és fer front a 
les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els 
avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, 
de les altres administracions públiques i de les entitats privades.  
 
En relació al Perill d’Incendi Forestal, el municipi de Camarasa es troba inclòs, estant obligat a 
elaborar un Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
 

 
 
En relació a la Vulnerabilitat, el municipi de Camarasa es troba classificat amb vulnerabilitat 
Molt Alta. Aquesta escala, representa el valor qualitatiu municipal de vulnerabilitat per risc 
d'incendi forestal a partir de 5 nivells i els exclosos per absència d'elements vulnerables. 
 

 
 
Combustibilitat 
Perquè es produeixi un incendi és necessari, però no suficient, que s’iniciï el foc. Cal també que 
es propagui a la vegetació circumdant. La combustibilitat és el paràmetre que s’utilitza per 
tipificar l’avenç del foc dins d’una estructura de vegetació.  
 
Una de les possibles aproximacions per caracteritzar la propagació del foc és associar 
determinades estructures de vegetació amb el comportament del foc i la seva forma de 
propagació. Aquest és l’enfocament dut a terme al Servei Forestal dels Estats Units (USDA 
Forest Service). Aquesta aproximació considera 13 models de combustible distribuïts en quatre 
grans grups:  
 

 Pastures 

 Matollars 

 Fullaraca sota arbrat  

 Restes de tales i actuacions silvícoles.  
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Dins de cada grup es determinen una sèrie de models: 
 

 Pastures: model 1, 2 i 3 

 Matoll: model 4, 5, 6 i 7 

 Fullaraca sota arbrat: model 8, 9 i 10 

 Restes de tales i operacions silvícoles: model 11, 12 i 13.  

 Zones sense combustible: model R1 i R2.  
 
Finalment, el mapa de combustibles permet establir quines són les zones amb més risc en cas 
d’incendi i planificar les tasques de prevenció. El criteri principal és determinar la classe de 
combustible que primer es crema i, per tant, per on avança el front del foc. Això significa triar 
un grup d’entre els quatre abans esmentats. Els criteris secundaris per acabar de definir el 
model de combustible es basen en l’estructura de la vegetació, la inflamabilitat de les espècies 
principals, la quantitat de combustible verd acumulat, la quantitat de combustible fi mort, el 
grau de compactació de la fullaraca, etc.  
 
Dels resultats, observem que l’àmbit del Club Tenis Balaguer es qualifica com a “Improductiu 
Artificial”. El club limita al Nord amb una zona classificada com a “Matoll”, a l’Oest amb 
“Regadius i vinyes” i a l’Est i Sud amb “Conreus herbacis de secà” 
 

 
 
Inflamabilitat 
La inflamabilitat específica és una mesura de la facilitat amb què una determinada espècie pot 
emetre una flama davant d'un focus calòric constant. El temps d'inflamació (temps d'espera 
fins a l'aparició de la flama) i el percentatge d'assaigs positius permeten construir una taula de 
doble entrada freqüència / temps, a partir de la qual és possible assignar a cada espècie un 
valor indicatiu del seu grau d'inflamabilitat. 
 
La inflamabilitat d'una espècie depèn de factors propis, com ara la seva capacitat per mantenir 
un determinat grau d'humitat, la quantitat i naturalesa de substàncies volàtils inflamables que 
conté i la seva relació superfície-volum, però també depèn de condicions externes com ara el 
clima, les variables meteorològiques actuals i precedents, el tipus de sòl, etc. Un darrer factor 
a destacar és l'estacionalitat en el grau d'inflamabilitat que presenten algunes espècies i que, 
sovint, està relacionat amb la seva fenologia.   
 

Club Tenis Balaguer 
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El grau d'inflamabilitat agrupa les espècies en 4: 
 
1. Espècies inflamables tot l'any 
2. Espècies altament inflamables durant l'estiu 
3. Espècies moderadament inflamables 
4. Espècies poc inflamables 
 
La definició dels models d'inflamabilitat en la segona edició del mapa es basa en el grau 
d'inflamabilitat de les espècies presents en el Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya 
(IFN3, 2000-2001) i en el seu percentatge de recobriment.  
 
Es va determinar la fracció de cabuda coberta (FCC) total i la de les espècies molt inflamables 
per als estrats arbori i arbustiu-herbaci. Si l'FCC de l'estrat arbustiu-herbaci era com a mínim 
del 70% o menor però la fullaraca era compacta, el model d'inflamabilitat es determinava a 
partir de l'FCC de les espècies molt inflamables d'aquest estrat. Si per contra, l'FCC de l'estrat 
arbustiu-herbaci no arribava al 70% o tot i ser superior la fullaraca era laxa el model 
d'inflamabilitat es determinava a partir de l'FCC de les espècies molt inflamables de l'estrat 
arbori.   
 
Els resultats, finalment es van agrupar en un total d’11 models d’inflamabilitat: 
 
0: FCC del 0-9 % espècies molt inflamables 
1: FCC del 10-19 % espècies molt inflamables 
2: FCC del 20-29 % espècies molt inflamables 
3: FCC del 30-39 % espècies molt inflamables 
4: FCC del 40-49 % espècies molt inflamables 
5: FCC del 50-59 % espècies molt inflamables 

6: FCC del 60-69 % espècies molt inflamables 
7: FCC del 70-79 % espècies molt inflamables 
8: FCC del 80-89 % espècies molt inflamables 
9: FCC del 90-99 % espècies molt inflamables 
10: FCC >100 % espècies molt inflamables 
 

 
Dels resultats, observem que l’àmbit del Club Tenis Balaguer es qualifica com a “Improductiu 
Artificial”. El club limita al Nord amb una zona classificada com a Model 8, a l’Oest amb 
“Regadius i vinyes” i a l’Est i Sud amb “Conreus herbacis de secà”. Per tant, es pot considerar 
que el Club Tenis Balaguer presenta una inflamabilitat Baixa. 
 

 
 
 

Club Tenis Balaguer 
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5.2. Risc sísmic 
 
Catalunya es pot qualificar com una zona d’activitat sísmica moderada. En els registres 
històrics hi són descrits fenòmens sísmics de considerable intensitat. Alhora, els diferents 
estudis prediuen zones a on és previsible sismes d’una intensitat igual o superior a VII, per a un 
període de retorn de 500 anys. Ateses les característiques de l’emergència sísmica i de les que 
se’n puguin derivar, i la probabilitat de que es produeixi un fenomen d’aquestes 
característiques, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat el SISMICAT, el qual té l’objecte 
de donar una resposta ràpida i eficaç, dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, 
béns i medi ambient, i que permet restablir els serveis bàsics per a la població en el menor 
temps possible. 
 
Al municipi de Camarasa, se li recomana disposar d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM 
SISMICAT). La intensitat màxima percebuda (segons l’escala MSK) que es pot esperar per a un 
període de retorn de 500 anys a Camarasa, es troba en l’escala VI-VII  
 

 
 
 
Superació llindar de dany sísmic  
 
Per tal d'establir l'obligatorietat per fer el manual d'actuació per a emergències sísmiques 
municipal hi ha dos criteris: superació del llindar d'intensitat en aquest cas superior o igual a 
VII, o per superació de danys de referència , en aquest cas més de 50 edificis inhabitables o 
més d'un 10% del total d'edificis del municipi inhabitables. Els municipis que apareixen en 
blanc vol dir que no superen aquests llindars.  
 
El propòsit és poder establir la obligatorietat a fer el pla municipal per risc sísmic, que en el cas 
de Camarasa no supera el llindar. 
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5.3. Risc de nevades 
 
Parlem de nevades quan la precipitació cau en forma de cristalls de gel, generalment agrupats 
en flocs o volves. Aquest fenomen es produeix quan la temperatura de l’aire és inferior o 
pròxima al punt de congelació. 
 
Les emergències per nevades es caracteritzen més que per causar danys directes a la població, 
per produir interferències més o menys importants en el funcionament dels serveis bàsics, 
salvaguardant els danys a la població crítica. El pla d’emergència, doncs, optimitza els 
mecanismes destinats al manteniment d’aquests serveis, per sobre d’uns mínims, per al seu 
bon funcionament, sobretot pel que fa a la mobilitat. Amb aquesta finalitat, la Generalitat de 
Catalunya ha redactat el NEUCAT, el qual estableix una important component preventiva que 
comporta accions concretes d’avís i posicionament de recursos en estadis molt primerencs 
davant la previsió de precipitacions importants en forma de neu. A l’hora determina quines 
són les vies que haurien de mantenir-se prioritàriament operatives i estableix mecanismes per 
portar a terme les tasques per a fer-ho. 
 
Consultant el NEUCAT, observem que al municipi de Camarasa se li obliga a l’elaboració d’un 
Pla d’Actuació Municipal per nevades. 
 
El Club de Tenis Balaguer es troba limitant amb la carretera C-13, la qual té prioritat d’actuació 
en cas de nevada, amb l’objecte de recuperar la normalitat de circulació. Tot i això, a la zona 
no hi ha risc per allaus. 
 

 
 
 
5.4. Risc tecnològic 
 

Risc Químic en establiments industrials No afectat 

Risc químic en els conductes de mercaderies perilloses No afectat 

Risc nuclear No afectat 

Risc radiològic No afectat 

Risc per transport de mercaderies perilloses Veure desglossament 
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Nivell de perill municipal(1) Mig 

Nivell de perill per a les infraestructures viàries(2) Baix 
(1) Aquesta classificació indica el nivell de perill per a cada municipi en relació al transport de mercaderies 

perilloses per mode viari. El nivell de perill té en compte, a banda del flux de mercaderies perilloses, la 
tipologia de les substàncies transportades. El perill pot venir donat per un tram de xarxa viària que travessi 
el terme municipal o bé per un tram que, sense travessar el territori, es trobi a una distància igual o inferior 
a 500 metres del terme municipal. 

(2) Aquesta classificació indica el nivell de perill per a cada tram de carretera estudiat en relació al transport de 
mercaderies perilloses. El nivell de perill té en compte, a banda del flux de mercaderies perilloses, la 
tipologia de les substàncies transportades i l'índex EuroRAP del tram de la via. S'indica també informació de 
les tones anuals transportades per a cada tram i informació del percentatge de MMPP classificades de 
tòxiques i/o inflamables i/o molt inflamables sobre el total transportat de MMPP del tram. 

 

 
 
 

5.5. Risc d’inundació 
 
El Club Tenis Balaguer no presenta riscos per inundació. 
 
 
5.6. Risc per vent 
 
Per establir la perillositat per vents, s’estableix com a límit el valor de 20 m/s (72 km/h) a partir 
del qual es poden originar danys. En concret, per al municipi de Camarasa, es determina un 
total de 22 dies/any amb vents superiors als 20 m/s. 
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6. Instal·lacions existents – Serveis urbanístics 
 
6.1. Xarxa d’aigua 

Dues sèquies de la Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell travessen les 
instal·lacions del Club de Tenis Balaguer, agafant-se l’aigua mitjançant escomesa a 
l’esmentada xarxa de reg. 
 
L’aigua s’emmagatzema en dos dipòsits soterrats, ubicats  entre la pista principal i les 
pistes de terra batuda. Annexat a aquests dipòsits, hi trobem la sala de bombes, a 
partir de la qual es realitza la distribució per tot el Club. 
 
La distribució interna de l’aigua captada, es divideix en els següents grans grups: 
 
 Aigua per reg de zones verdes. 
 Aigua potable d’abastament per al local social, dotada amb un sistema de 

potabilització. 
 Punts d’aigua associats al manteniment de les pistes de terra batuda. 
 Aigua per a la piscina, dotada amb un sistema de tractament propi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arqueta xarxa de reg a partir de 
la qual es realitza l’escomesa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipòsit soterrat 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipòsit soterrat 2 
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Filtres i sala de bombes 

 
Cloració 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reg de zones verdes 

 

 

 
 
 
 
 
 
Escomesa d’aigua per a 
manteniment de les pistes de 
terra batuda 

 
No es plantegen ampliacions de les instal·lacions, pel que el Projecte d’Actuació Específica no 
suposarà un increment significatiu en la demanda d’aigua respecte la situació actual. 
 
Recordar que l’aigua destinada a consum humà en les instal·lacions haurà de complir amb els 
criteris de qualitat que marca el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 
 
Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, es podran tenir en compte les 
consideracions que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de la Diputació de 
Barcelona (www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf). L’aplicació d’aquesta ordenança 
permet assegurar que tots els edificis, tant públics com privats, disposen de mecanismes 
d'estalvi d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; i de comptadors i reguladors de pressió per a 
cadascun dels habitatges, locals i usos diferents.  
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Justificants: 
 
 2 de juny de 1.982...Autorització de l’Ajuntament Camarasa pel pas de canalització d’aigua 

per un comunal existent a la vora del Club. 
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 13 de novembre de 1.987...Autorització al Club Tennis Balaguer signada pel  President de la 

Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell, a derivar la llera de reg dependent de A-
Sió den. Reg de Palous, per a destinar-la a  abastir la seu social del Club ubicada en la finca 
núm. 156 del plànol parcel·lari de la partida Palous, T.M. de Camarasa.  
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6.2. Xarxa de clavegueram  

 
Les aigües residuals són únicament de tipus domèstic, i es generen a l’edifici del local 
social (bar-restaurant, dutxes, i lavabos). Aquestes aigües són abocades a l’exterior de 
les instal·lacions del Club de Tenis Balaguer, sobre un desaigüe de reg. 
 
Es dissenyarà una nova estació depuradora (que substituirà a l’actual sistema) i es sol·licitarà 
l’abocament de les aigües depurades, subjecte a l’obtenció de l’Autorització d'Abocament a 
llera publica que atorga l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
El Club Tenis Balaguer garantirà el control i el manteniment permanent de l'estació de 
depuració d’aigües residuals, per tal d'assegurar el seu correcte funcionament en tot moment.  
 
A banda del seu control continuat, caldrà dur a terme les següents actuacions de manera 
periòdica: 
 
o Els controls analítics periòdics que determini l’Agencia Catalana de l’Aigua en l’abocament. 
o La retirada periòdica dels llots que es puguin generar en el procés de depuració de les 

aigües residuals a càrrec d'un gestor autoritzat de residus d'acord amb les directrius de 
I‘Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les aigües pluvials caigudes dintre de l’àmbit del Club de Tenis Balaguer s’infiltren directament 
en el terreny. El materials existents són altament permeables (gespa, grava, terra, etc.) 
funcionant de manera correcta. El percentatge de superfície impermeable és molt petit, en 
relació a tota la superfície de la parcel·la, manifestant la propietat que des del funcionament 
de les instal·lacions del club, no han patit fenòmens d’entollament. 
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6.3. Xarxa subministrament elèctric 
 
A l’entorn de les instal·lacions esportives discorren dos línies elèctriques en Mitja Tensió, les 
quals es troben interconnectades entre si. 
 
 Línia Nord 

Pel camí existent al Nord del Club de Tenis (fora de l’àmbit) hi trobem una línia elèctrica en 
Mitja Tensió de caràcter aeri. 

 

 
 
 Línia Sud 

Al Sud de l’àmbit hi trobem una línia elèctrica en Mitja tensió de caràcter aeri. En arribar al 
Club, aquesta línia passa a ser soterrada (sota la vialitat principal del Club). 

 

 
 
En el punt de connexió entre ambdues línies elèctriques, hi ha un transformador, a partir 
del qual es subministra energia a les instal·lacions del Club Tenis Balaguer. El quadre 
general i comptador s’ubiquen dintre de l’edifici del local social. 
 
La xarxa interna de distribució a les diferents instal·lacions (il·luminació pistes de tenis, 
pàdel, etc.), té un traçat soterrat 

 
 
6.4. Xarxa d’enllumenat extern 
 
Les instal·lacions del Club de Tenis disposen de dos tipus d’il·luminació: 
 
 Il·luminació associada a zones comunes (vial, entorn club social, aparcament, piscina, etc.). 
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Il·luminació aparcament i vialitat 

 
Il·luminació zona de la piscina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·luminació vialitat i espais lliures 

 
 Il·luminació associada a zones esportives (pistes de tenis, pàdel, zona poliesportiva) 

 

 
Il·luminació pistes de tenis de terra batuda 

 
 

 
Il·luminació pistes de tenis Quick i pàdel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·luminació zona 
poliesportiu 
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6.5. Xarxa de gas 

Al costat de l’entrada Nord hi ha un tanc de gas aeri, a partir del qual, mitjançant canonada soterrada es subministra energia al local social. 
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6.6. Residus 
 
El Club de Tenis Balaguer realitza una recollida selectiva del residus. Els contenidors s’ubiquen 
darrera del local social, amb accés directe als vehicles de recollida. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dintre de les instal·lacions, també trobem repartides papereres. 
 

   
 
 
6.7. Xarxa de telecomunicacions 
 
El Club de Tennis disposa de xarxa de telecomunicacions, mitjançant sistema inalàmbric a 
través d’una antena pròpia. 
 
 
6.8. Prevenció d’incendis 

 
Les instal·lacions del Club donen compliment a les determinacions expressades en el Decret 
64/1995 i en la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.  
 
Aquesta condició es garanteix a partir dels recursos previstos dintre del sector. 
 
 

Punt d’emmagatzematge 
de residus 
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7. Mesures ambientals 
 
El Club Tenis Balaguer és una instal·lació existent i en funcionament. El Projecte d’Actuació 
Especifica, juntament amb el present document d’EIIP, es redacten amb l’objecte de 
regularitzar i integrar les instal·lacions existents en el medi. 
 
No es proposa doncs, cap ampliació, pel que no existirà “Fase de Construcció”. D’aquest mode, 
es presenten un conjunt de mesures a tenir en compte en la “Fase de Funcionament” per als 
diferents vectors estudiats en els apartats anteriors: 
 
 
7.1. Vegetació 
 

 Es respectarà la vegetació existent del Club Tenis Balaguer. 
 

 Es realitzaran noves plantacions (tant de tipus arbori, com arbustiu) amb l’objecte 
d’incrementar la densitat vegetal. Especialment s’incrementarà la densitat de plantació de 
la pineda, amb pi blanc. 

 
 
7.2. Fauna 
 

 Adoptar sistemes d’il·luminació adequats (veure apartat de contaminació lluminosa) 
 

 Limitar la velocitat de circulació en els vials interns. 
 

 En cas substitució de tancaments, aquests es realitzaran amb tanca cinegètica, que permeti 
el pas de petita fauna 

 

 Potenciació de la pineda existent, que tot i ser procedent de plantació, té un aspecte 
naturalitzat. 

 

 Col·locació de caixes – niu en els arbres. 
 
 
7.3. Soroll 
 

 Potenciació de la mobilitat sostenible. 
 

 Limitar la velocitat de circulació en els vials interns. 
 

 Tancament de les instal·lacions a partir de les 22:00 h. 
 
 
7.4. Atmosfera 
 
Atenent el tipus d’activitat (club de tenis) no es considera que aquesta impliqui afeccions 
significatives a la qualitat de l’aire, no essent necessari establir cap mesura correctora 
particular durant la fase d’explotació. 
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En relació a la circulació rodada, tenint en compte la baixa intensitat de trànsit esperada i la 
velocitat màxima permesa, no fan previsible un increment important de les emissions. 

 
 
7.5. Contaminació lluminosa 
 

 Utilitzar sistemes d'encès com cèl·lules fotoelèctriques de gran qualitat o rellotges 
astronòmics per a assegurar que l'enllumenat no queda encès en hores on existeix llum 
natural.  
 

 A partir de les 22:00 hores, el Club de Tenis tanca les seves instal·lacions, pel que la 
il·luminació de pistes restarà apagada. 
 

 Làmpades.  
Les làmpades que s’han d’utilitzar són les de major eficiència energètica i de mínima 
emissió de flux lluminós en radiacions de longitud d’ona inferiors a 440 nanòmetres. A més, 
han de ser compatibles amb les exigències funcionals i paisatgístiques de cada lloc.  

 

 Pàmpols. 
El flux d’hemisferi superior instal·lat d’un pàmpol d’un llum d’una instal·lació d’il·luminació 
exterior està limitat segons la zona on s’ubica.  
 
En la il·luminació exterior de tipus viari, hi ha un valor màxim permès d’enlluernament 
pertorbador.  
 

 En enllumenats per vianants, s’utilitza l’índex d’enlluernament per valorar els efectes 
pertorbadors que pot produir la il·luminació. Hi ha uns valors màxims permesos d’aquest 
índex per a pàmpols situats a diferents alçades del sòl.  

 
 
 
 
 
 
 

 
La il·luminació produïda per un projector ha de complir els requeriments següents:  
 
El feix lluminós d’un projector s’ha de limitar a la superfície a il·luminar. La intensitat 
lluminosa fora de la superfície a il·luminar ha de ser inferior a 10 candeles per cada 
kilolumen emès per la làmpada. S’han de respectar els valors d’il·luminació intrusa i les 
intensitats lluminoses.  
 
En la il·luminació de superfícies horitzontals amb projectors, l’angle d’enfocament 
corresponent a la intensitat màxima serà inferior a 70º respecte a la vertical. La intensitat 
emesa en angles superiors a 85º serà preferentment nul·la.  

 
En la il·luminació de superfícies verticals amb projectors, sempre que sigui possible, se 
situaran els projectors elevats, enfocant per sota de l’horitzontal. L’enfocament per sobre 
de l’horitzontal es regirà per les condicions descrites a l’article 6.6.a i 6.6.b de la Llei 6/2001, 
i només s’autoritzarà si se’n justifica prèviament la necessitat. 
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La documentació fotomètrica del pàmpol d’un llum ha de contenir: el tipus i la potència de 
la làmpada, el flux d’hemisferi superior instal·lat, el diagrama de distribució de les 
intensitats lluminoses i, si escau, el valor màxim d’enlluernament pertorbador o l’índex 
d’enlluernament. 
 
Per acreditar que un llum compleix els requeriments establerts a la Llei 6/2001 i aquest 
Reglament, una entitat col·laboradora de l’Administració de la Generalitat, degudament 
acreditada, haurà d’haver verificat degudament aquests requeriments.  
 
En la instal·lació i el funcionament dels llums, caldrà respectar les condicions de: posició, 
angle d’enfocament, làmpada, enlluernament i accessoris en què s’ha realitzat l’acreditació.  

 

Paràmetres Il·luminació exterior 

 Zones 
E1 

Zones 
E2 

Zones 
E3 

Zones 
E4 

Làmpades vespre sodi (*) sodi (*) sodi (*) sodi 

nit sodi sodi (*) sodi (*) sodi 

Flux de l’hemisferi superior (%) vespre 1 5 15 25 

nit 1 1 15 25 

Enlluernament pertorbador (%) 10 10 15 15 

Il·luminació intrus vespre 2 5 10 25 

nit 1 2 5 10 

Intensitat lluminosa màxima en  
direcció a àrees protegides (kcd) 

vespre 0 50 100 100 

nit 0 0,5 1 2,5 

Luminància màx. rètols lluminosos (cd/m2) 50 400 800 1.000 

Luminància màxima d’aparadors  
i finestres (cd/m2) 

vespre 10 40 80 100 

nit 5 20 40 50 

Luminància mitjana màxima de  
façanes i monuments (cd/m2) 

vespre 5 5 10 5 

nit 0 0 5 12 

(*) Preferentment. S’aconsella aquesta mena de làmpades pel seu menor impacte i 
menor consum. 

 
 

Alçada del llum en metres Índex d'enlluernament 

4,5 4.000 

4,5 - 6 5.500 

6 7.000 
 

   Il·luminació en zona de 
vehicles 

Il·luminació en zona de 
vianants 

Trànsit elevat 35 20 

Trànsit moderat 25 10 

Trànsit baix 15 6 

Trànsit escàs 10 5 
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 Tipologies de làmpades a utilitzar:  
Utilització de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), o làmpades de vapor de sodi 
de baixa pressió (VSBP), de 150 i 70 W (evitant, doncs, la instal·lació de làmpades de vapor 
de mercuri). 
 
En el cas d’emprar projectors, s’hauria d’optar per els asimètrics en la mesura del possible a 
que suposen un increment general del 25% dels nivells luminotècnics i s’evita enviar llum al 
cel. 

 
Les làmpades menys perjudicials per a la foscor de la nit són alhora les més eficients del 
mercat. Les més nocives són les que emeten en l’ultraviolat ja que aquestes son les que 
més fortament son dispersades per l’atmosfera i en canvi no tenen utilitat luminotècnica. 
Les menys perjudicials són les de vapor de sodi de baixa pressió que, al emetre en un 
estreta franja de l’espectre, deixen net la resta del mateix. Aquestes són també les més 
eficients ja que per a un mateix paquet lluminós, consumeixen cinc vegades menys que les 
làmpades incandescents, 2,2 vegades menys que les de mercuri i 1,5 vegades menys que les 
de vapor de sodi d’alta pressió i fluorescents. 
 

 Forma i disposició de les làmpades: 
Tota instal·lació haurà d’evitar dirigir llum cap al cel. La inclinació de les pantalles ha de ser 
la mínima en relació amb la línia horitzontal, per evitar la dispersió de raig de llum cap al 
cel.  
 
El tancament de les lluminàries ha de ser pla o lleugerament corbat, fet amb material de 
gran capacitat de transmissió. Perquè aquesta qualitat no es pugui alterar per efectes de la 
intempèrie i el pas del temps, el tancament ha de ser el màxim d’hermètic. 
 
En cas d’implementar lluminàries decoratives, s’evitaran els models esfèrics o en tot cas 
aquests tindran l’hemisferi superior opac i dotat de reflectors eficients. Els tancaments 
d’aquests tipus de lluminàries haurien d’estar fets amb materials el màxim de transparents. 

 

 Nivells d’il·luminació a assolir: 
La distribució de flux de llum als carrers ha de ser el més uniforme possible per evitar 
il·luminacions puntuals intenses que provocarien intensos contrastos i farien necessària la 
instal·lació de més punts de llum. 

 
 
7.6. Aigua 
 

 Tractament de les aigües residuals generades Club Tenis Balaguer amb un nou sistema de 
depuració biològic prefabricat i soterrat, que asseguri els paràmetres d’abocament que 
exigeix l’Agència Catalana de l’Aigua, sol·licitant-se l’autorització d’abocament davant 
aquest organisme.  

 
El Club Tenis Balaguer es troba en una zona sense lleres pròximes, i sense possibilitat 
econòmicament viable de connectar amb el clavegueram de Camarasa (atenent a l’elevada 
distància respecte al casc urbà. Aquestes circumstàncies obliguen a plantejar una depuració 
individualitzada, amb un abocament superficial sobre un desaigüe de reg (previ obtenció de 
permís per part de la comunitat de regants). 
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 Planificació en les operacions de reg per a aprofitar els fenòmens meteorològics. 
 

 Activitats de formació i bones pràctiques per als operaris de manteniment de les zones 
verdes. 

 

 Instal·lació de mecanismes estalviadors d'aigua: Sistemes d’emmagatzematge i estalvi 
d'aigua com limitadors de cabal, planificació de les tasques de revisió i manteniment, etc. 
així com Informació de sensibilització ambiental als usuaris de les instal·lacions 

 

 Paviments permeables. 
 
 
7.7. Sòl 
 

 Creació de talussos estables. 
 

 Plantació d’espècies vegetals (arbòries, arbustives i herbàcies) que fixin el sòl, evitant la 
pèrdua de material en cas de pluges o vent fort. 

 

 Paviments permeables que facilitin la infiltració de l’aigua en el terreny, i evitin la formació 
de xaragalls amb arrossegament de sòl. 

 
 
7.8. Residus 
 

 Potenciar la recollida selectiva. 
 

 Millorar i ampliar el punt de recollida de residus (ubicat darrera del local social) 
 

 Informació de sensibilització ambiental als usuaris de les instal·lacions. 
 

 Objectius de recollida per tipologies i destinació : 
 

Destinació del residus Tipologia Objectiu 

Deposició Rebuig        31% 

Valorització 
material 

Matèria orgànica 

48% 

55% 

Paper-cartró 75% 

Vidre  75% 

Envasos 25% 

Total       100%  

 
 
7.9. Infraestructures 

 

 Impulsar mesures lligades a la potenciació de la mobilitat sostenible. 
 

 Centralitzar l’entrada i sortida de vehicles, a través de la carretera C-13, evitant-se la 
utilització de camins rurals. 
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8. Anàlisi del paisatge 
 
8.1. Components del paisatge 
 
Els components del paisatge són els aspectes del territori diferenciables a simple vista i que el 
configuren. Poden agrupar-se en tres blocs: 
 
I.  Físics 
 
El relleu exerceix una forta influència sobre la percepció del paisatge. Constitueix la base sobre 
la que s’assenten i desenvolupen els demés components i condiciona els processos que tenen 
lloc en ell. A partir del Model Digital d’Elevacions construït per al present àmbit urbanístic, es 
pot observar clarament la configuració espacial del terreny, i la inserció de l’àmbit del Club de 
Tenir Balaguer en aquest espai. 
 

 
 
El Club Tenis Balaguer es troba en una zona amb uns relleus ondulats, els quals van 
incrementant-se cap al Nord (on hi ha la Serra de Monteró). El relleu també es va 
incrementant en direcció Oest  Est, el qual es veu solcat per un conjunt de fons de vall, que 
desenvoquen finalment al riu Segre. Tot el límit Oest constitueix el riu Segre, amb una extensa 
plana associada a la seva terrassa fluvial.  
 
En resum, ens trobem amb un relleu que va incrementant la seva orografia a mesura en ens 
dirigim cap al Nord i cap a l’Est, el qual es troba solcat per fons de vall que desemboquen en la 
plana del riu Segre. 
 

Club Tenis Balaguer 
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Realitzant un conjunt de talls en el terreny, es pot apreciar clarament aquesta configuració: 
 
 Tall Nord-Sud 

 
 

 
Nord                                                                                                                                                                                                 Sud 

 
 
 Tall Est – Oest 

 
 

 
Est                                                                                                                                                                                                   Oest 

 
 
 Tall NordEst – SudOest 

 
 

 
NordEst                                                                                                                                                                                  SudOest 

 
 

Club Tenis 

Club Tenis 

Club Tenis 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) del Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable per a la legalització de 
les instal·lacions de Club Tennis Balaguer.  TM de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 67 de 118 
 

 Tall NordOest – SudEst 

 
 
 

 
NordOest                                                                                                                                                                                   SudEst 

 
 
Pendents 
 
Segons el Mapa de Pendents de Catalunya, el Club Tenis Balaguer es troba en una zona 
planera, on els pendents són inferiors al 20 %. 
 

 
Mapa de pendents: Color groc (pendents superiors al 20 %) 

 
 
 
 

Club Tenis 

Club Tenis 
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II. Vegetació a nivell paisatgístic 
 
 Interior del Club Tenis Balaguer 
 

 
 
Dintre del club esportiu hi trobem tot tipus de vegetació de tipus ornamental, amb una 
jardineria molt cuidada, un grau de manteniment molt elevat, i amb molta cura pels detalls. 
 

 

  
 

  
Alhora de realitzar tancaments, i delimitacions entre diferents espais, s’ha prioritzat realitzar-
los amb sistemes vegetals tipus seto.  
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Al costat de la pista central hi trobem un petit rocle de pi blanc (procedent també de 
plantació), però que té un aspecte molt naturalitzat. 
 

  
 
 
 Zona exterior al SU 
 
A partir de l’estudi de la flora existent, s’ha realitzat el corresponent anàlisi paisatgístic vegetal: 
 

El paisatge estudiat des del punt de vista vegetal, és predominantment agrari, consistent 
en camps de conreu herbacis (principalment de secà, tot i que també hi ha una porció 
de regadiu). La matriu forestal és molt minoritària, reduïda a unes petites zones (com el 
riu Segre). 

 
Les següents fitxes descriuen la caracterització de la vegetació a nivell paisatgístic: 
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Vegetació agrícola herbàcia 

 

És constituït principalment per camps de conreu plantats amb espècies herbàcies de secà (tot i que una part 
també es troba en regadiu). Està associat a zones planeres, i en la major part dels casos, existeix abancalament. 
Aquests camps de conreu herbacis constitueixen la major part de la superfície de l’àmbit d’estudi. 
 
En les zones destinades a un ús agrícola, es pot observar una estructuració lineal molt marcada, principalment 
entre els límits de les diferents parcel·les (sovint amb canvis de textura i color). 

 

Vegetació agrícola arbòria 

 

És constituït principalment per camps de conreu plantats amb espècies de fruiters de regadiu (fruita de pinyol). 
Està associat a zones planeres, i no existeix abancalament.  
 
En les zones destinades a un ús agrícola, es pot observar una estructuració lineal molt marcada, principalment 
entre els límits de les diferents parcel·les (sovint amb canvis de textura i color). 

 

Vegetació de tipus arbustiu 

 

Vegetació associada principalment a zones que degut al seu pendent, no poden ser cultivades. Aquesta vegetació 
es troba totalment vorejada per camps de conreu. 
 
En menor mesura, també trobem camps de conreu abandonats, on s’ha desenvolupat un cert estrat arbustiu.  

 

Vegetació forestal  

 

És constituït principalment per la vegetació de ribera associada al riu Segre. Es tracta d’una vegetació de ribera 
amb un estrat arbori important, i una amplada en planta considerable.  Es tracta de vegetació caducifòlia. 
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III. Actuació humana 
 
 Activitats agrícoles i ramaderes 
 
La major part de la zona estudiada es troba ocupada per camps de conreu (principalment de 
tipus herbaci). També hi trobem nombroses explotacions ramaderes repartides pel territori. 
 

 
 

 
Explotació ramadera 

 

 
Camp de conreu herbaci 

 
Camp de conreu arbori 

Ortofotografia mostrant l’elevada superfície 
agrària en l’àmbit d’estudi 

Club Tenis Balaguer 
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 Infraestructures 
 

 Xarxa principal de carreteres 
 

 
 

 
Carretera C-13. Aquesta infraestructura viària limita 
amb el Club Tenis Balaguer 

 
Carretera C-147b. Es troba allunyada del Club Tenis 
Balaguer, en el límit de l’àmbit d’estudi. 

 

 
Carretera C-26. Es troba allunyada del Club Tenis 
Balaguer, en el límit de l’àmbit d’estudi. 

 
Carretera LV-9047. Es troba allunyada del Club Tenis 
Balaguer, en el límit de l’àmbit d’estudi. 

 

C-147b 
C-26 

C-13 

LV-9047 

Club Tenis Balaguer 
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 Altres infraestructures de comunicació (ferrocarril, etc.) 
 
En l’àmbit estudiat, no existeixen línies de ferrocarril, ni altre tipus d’infraestructures de 
comunicació. 
  
 

 Línies elèctriques l’Alta tensió 
 
En l’àmbit estudiat, es detecten línies elèctriques d’alta tensió.  
 

 
 

En direcció NordSud discorre una línia d’Alta Tensió de 110 kV (en el límit de l’àmbit 
d’estudi). A aquesta línia s’hi afegeix la infraestructura d’evacuació d’energia provinent de la 
central elèctrica de Sant Llorenç de Montgai. 
 

 
 
 
 
 
 

Club Tenis Balaguer 

Línia 110 kV 

Línia 110 kV 

Línia elèctrica d’Alta Tensió dintre de l’àmbit d’estudi 
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 Altres infraestructures 
 
Pel que respecta a altres infraestructures d’entitat dintre de l’àmbit d’estudi, trobem la presa 
de Sant Llorenç de Montgai, on té inici també el Canal Auxiliar d’Urgell,  i l’assut del Partidor de 
Balaguer, on té inici el Canal de Balaguer 
 

 
 

   
 

 
 
 

Pressa de Sant Llorenç de 
Montgai 

Canal de Balaguer 

Club Tenis Balaguer 

Presa Sant Llorenç de Montgai, 
i Canal Auxiliar d’Urgell 

Partidor de Balaguer i 
Canal de Seròs 
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 Urbanització i edificacions 
 
La zona estudiada es eminentment rural. Únicament hi troben (en els límits de la zona 
estudiada) la urbanització “Tossal de les Forques” i “Cantaperdius”. Pel que respecta a 
edificacions, hi trobem principalment masies, i magatzems agrícoles repartits pel territori. 
 

 
 

 
Urbanització Tossal de les Forques 

 
Urbanització Cantaperdius 

 
 

 Usos industrials 
 
A l’àmbit estudiat no existeixen polígons industrials, ni activitats industrials (excepte les 
granges, ja comentades a l’apartat d’activitats ramaderes). Es tracta d’un paisatge 
eminentment agrícola i ramader. 
 
 
 
 
 
 
 

Club Tenis Balaguer 

Tossal de les Forques 

Cantaperdius 
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8.2. Articulació del paisatge a l’espai 
 
Per a la realització d’aquest apartat, s’adopta la metodologia de FORMAN I GORDON (1986), 
que distingeix els següents tipus de configuracions espacials: 
 
 
I. Taques 

 
Existeixen tres tipus de taques: 
 
 Camps de conreu herbacis 
 

Imatge tipus 

 
Composició interna Camps de conreu d’espècies herbàcies (principalment cultius 

de secà) 

Origen Totalment antròpic 

Tipus de Forma Compacta i regular 

Tamany Àrea 

Tipus de límit Complex i regular 

Distribució Distribuït per tot el territori, ocupant la major part de la zona 
estudiada 

 
 
 Camps de conreu arboris 
 

Imatge tipus 

 
Composició interna Camps de conreu d’espècies arbòries, amb plantacions en filera 

Origen Totalment antròpic 

Tipus de Forma Compacta i regular 

Tamany Àrea 

Tipus de límit Complex i regular 

Distribució Distribuït en taques per tot el territori. Es tracta d’una superfície 
minoritària enfront els camps de conreu herbacis. 
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 Zones forestals 
 

Imatge tipus 

 

Composició interna Espècies arbòries amb un sotabosc d’espècies arbustives. 

Origen Natural 

Tipus de  forma Compacte i irregular 

Tamany Àrea 

Tipus de límit Simple i irregular 

Distribució Associada principalment al riu Segre. Es tracta d’una superfície 
minoritària enfront els camps de conreu herbacis. 

 
 
II. Corredors 

 
El corredor predominant és lineal, composat principalment per la xarxa viària, i pel riu Segre 
 

Imatge tipus 

 

Composició interna   Xarxa viària Materials inerts (mescles bituminoses) 

Origen Antròpic 

Tamany i forma De caràcter allargat i forma irregular 

Tipus de límit Complex i irregular 

Distribució Principalment es tracta de la carretera C-13, ja que les altres infraestructures viàries 
es troben en el límit de l’àmbit d’estudi, i la seva representació és minoritària. 

 
 

Imatge tipus 

 

Composició interna   Llera (riu Segre) Materials vegetals (arbres i arbustos) i aigua 

Origen Natural 

Tamany i forma De caràcter allargat i forma irregular 

Tipus de límit Simple i irregular 

Distribució Recorregut en direcció Nord - Sud 
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III. Matriu 

 
És l’element del paisatge que ocupa una major superfície i es troba constituït pels camps de 
conreu herbacis. Es tracta d’una matriu molt homogènia, dominant pràcticament tot l’àmbit 
d’estudi, únicament trencada pel riu Segre i la seva vegetació de ribera associada. 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

Ortofotografia mostrant l’elevada superfície 
agrària en l’àmbit d’estudi 

Club Tenis Balaguer 
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8.3. Característiques visuals bàsiques del paisatge 
 
S’entén per característiques visuals bàsiques, el conjunt d’elements que caracteritzen 
visualment un paisatge. Es seguirà la metodologia de SMARDON. 
 
I. Color 
 
Propietat de reflectir la llum amb una determinada intensitat i longitud d’ona. 
 
En l’àmbit d’estudi observem 2 colors predominants (verd fosc i marró).  La zona d’estudi té 
una forta component vegetal (principalment de tipus antròpic), la qual va lligada a una 
estacionalitat cromàtica: 
 

Els camps de conreu presenten una estacionalitat que ve marcada en funció de les 
campanyes de plantació que decideixen cada any els pagesos (per als cultiu herbacis), i 
pel cicle vegetatiu dels arbres fruiters (de caràcter perenne). Així doncs, durant l’any 
trobarem els següents colors de forma cíclica: 
 

Marronosos  
 

Herbacis  al final de la fase de creixement vegetatiu, i durant les tasques 
de laboreig per preparar el terreny per al següent cultiu.  
Arboris  Tardor i Hivern, quan les fulles dels arbres fruiters, i de la 
vegetació de ribera, han caigut. 

Verds 
 

Herbacis  durant la fase de sembra i creixement de la planta.  
Arboris  Primavera i estiu, quan els arbres fruiters, i la vegetació de 
ribera, disposa del seu fullatge. 

 

   Color marronós  
 

Fitxa cromàtica 1  

Comentaris S’observa el color marró dels camps de conreu herbacis al final de l’estiu 

  
 

     Verd 
 

Fitxa cromàtica 2  

Comentaris Els mateixos camps de conreu herbacis, però a la primavera, agafen tonalitats 
verdoses molt vistoses 
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En les següents ortofotografies s’observa una mateixa zona amb els camps de conreu en colors 
marronosos (esquerra) i amb els camps de conreu en color verd (dreta).  
 

 
Color marronós dels camps de conreu 

 
Color verdós del mateixos camps de conreu 

 
 
II. Forma 
 
Volum o figura d’un o varis objecte que es mostra unificats visualment: 
 

Bidimensional 

 

Tridimensional 

 

Geomètrica 

 

Complexa 

 
 
El paisatge analitzat té una component bàsicament tridimensional. 
 
El Club Tenis Balaguer es troba en una zona amb uns relleus ondulats, els quals van 
incrementant-se cap al Nord (on hi ha la Serra de Monteró). El relleu també es va 
incrementant en direcció Oest  Est, el qual es veu solcat per un conjunt de fons de vall, que 
desenvoquen finalment al riu Segre. Tot el límit Oest constitueix el riu Segre, amb una extensa 
plana associada a la seva terrassa fluvial.  
 
En resum, ens trobem amb un relleu que va incrementant la seva orografia a mesura en ens 
dirigim cap al Nord i cap a l’Est, el qual es troba solcat per fons de vall que desemboquen en la 
plana del riu Segre. 
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III. Línia 
 
Camí real o imaginari que percep un observador quan existeixen diferències brusques entre 
elements visuals, o qual els objectes es presenten en una seqüència unidireccional. 
 

Límits definits 

 

Límits difusos 

 

Límit en banda 

 

Límit en silueta 

 

 
La línia predominant en el paisatge estudiat és conseqüència del riu Segre, es tractaria d’un 
límit en banda. 
 

 
 

 
 

Riu Segre 

Club Tenis Balaguer 

Límit en banda, corresponent al riu Segre 
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IV. Textura 
 
És la manifestació visual de les irregularitats del terreny. 
 

Gra 

Fi 

 

Mig 

 

Gruixut 

 

Densitat 

Dispers 

 

Mig 

 

Dens 

 

Regularitat 

En grups 

 

Ordenat 

 

A l’atzar 

 

Contrast intern 

Poc contrastat 

 

Molt contrastat 

 

 
 
Seguint els criteris de la taula adjunta, el paisatge estudiat presenta les següents 
característiques texturals: 
 

Gra Fi 
Densitat Dispers 
Regularitat Ordenat 
Contrast intern Poc contrastat 

 
 
V. Escala 
 
L’escala ve definida pel tamany del paisatge, o el que és el mateix, el tamany de la visió de 
l’observador. 

 

Absoluta 

 

Relativa 

 

Efecte distància 

 

Efecte ubicació 

 

 
En aquest cas, estaríem treballant amb una escala relativa. 
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VI. Espai 
 
L’espai d’un paisatge es troba relacionat amb la morfologia de la gea. 
 

Panoràmic 

 

Encaixat 

 

Figura dominant 

 

Focalitzat 

 

En espessor 

 

Fons de vall 

 

Sobre plana 

 

Peu de vessant 

 

Mig vessant 

 

Línia de cim 

 

 
Seguint els criteris de la taula adjunta, el paisatge estudiat seria del tipus panoràmic, ja que ens 
trobem sobre un relleu ondulat, amb una gran amplitud. 
 

 
 
 
VII. Estructura 
 
Es tracta d’un paisatge complex: 
 
- Es troba conformat per la unió de tres elements principals:  
 

 L’extensa superfície destinada a usos agrícoles 

 Zones antropitzades (infraestructures de comunicació, grans canals hidroelèctrics, etc.) 

 Zones boscoses (principalment associades al riu Segre) 
 

- Presenta una gran organització en les zones de conreu, amb límits ben marcats. 
 
- Presenta una marcada estacionalitat atenent l’entorn agrari, predominant els colors verds i 
els marrons, existint èpoques de l’any en què el predomini del color verd és molt gran. 
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8.4. Unitats de paisatge 
 
La unitat de paisatge és una àrea geogràfica amb una configuració estructural, funcional i 
perceptual diferenciada, única i singular, que ha anat adquirint el seu caràcter després d’un 
llarg període de temps. Per tant, cada unitat de paisatge s’identifica per la seva coherència 
interna i les seves diferències respecte a les unitats adjacents. 
 
Així, el paisatge estudiat es divideix en un total de sis unitats de paisatge: 
 

 
Mapa d’unitats de paisatge 
 
 

Llegenda  

 

Unitat de Paisatge UP-1 “Zona agrícola de fruiters” 

 

Unitat de Paisatge UP-2 “Zona agrícola herbàcia” 

 

Unitat de Paisatge UP-3 “Zona forestal” 

 
Unitat de Paisatge UP-4  “Zona de matollars” 

 

Unitat de Paisatge UP-5 “Zona antropitzada” 

 

Unitat de Paisatge UP-6 “Masses d’aigua” 
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Mapa d’unitats de paisatge, amb fons d’ortofotografia 
 

Llegenda  

 

Unitat de Paisatge UP-1 “Zona agrícola de fruiters” 

 

Unitat de Paisatge UP-2 “Zona agrícola herbàcia” 

 

Unitat de Paisatge UP-3 “Zona forestal” 

 
Unitat de Paisatge UP-4  “Zona de matollars” 

 

Unitat de Paisatge UP-5 “Zona antropitzada” 

 

Unitat de Paisatge UP-6 “Masses d’aigua” 
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Unitat de Paisatge UP-1 “Zona agrícola de fruiters” 
 

Descripció    

Components  Físics Es tracta d’una unitat situada en zones 
planeres, repartida per tot l’àmbit d’estudi en 
petites taques 
 
L’orientació és en solana. 

  Vegetals Camps de conreu destinats al cultiu d’espècies 
arbòries de regadiu i de secà 

  Antròpics És una unitat d’origen antròpic. Trobem una 
parcel·lació molt marcada entre finques.  
 
En aquesta unitat, la xarxa de camins és molt 
densa, amb camins principals i camins 
secundaris. Principalment es tracten de camins 
sense asfaltar. 
 
En relació a les construccions, hi trobem 
magatzems, explotacions ramaderes, i 
habitatges associats al medi rural. 

Articulació a l’espai  Taques Es tracta d’una taca d’origen antròpic, tipus 
àrea, de forma compacta i regular , i amb uns 
límits complexos i regulars. 

  Corredors Els principals corredors que hi trobem són els 
camins que conformen la xarxa de camins 
rurals que donen accés a les diferents finques. 
 
Són corredors d’origen antròpic, de caràcter 
allargat, i forma irregular amb límits 
complexos. 

  Matriu És l’element del paisatge que ocupa una major 
superfície i es tracta dels camps de conreu 
arbori. Es tracta d’una matriu molt  homogènia 
ja que no trobem intercalació de vegetació 
natural arbòria en els límits de finca. 

Característiques visuals 
bàsiques 

 Color Verd (primavera i estiu) i Marronós (tardor i 
hivern).  

 Forma Geomètrica 

  Línia Límit definit 

  Textura Es tracta d’un textura de gra mig, amb 
densitat, ordenada i poc contrastada 

  Escala Relativa 

  Espai Sobre plana i fons de vall 
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Unitat de Paisatge UP-2 “Zona agrícola herbàcia” 
 

Descripció    

Components  Físics Es tracta d’una unitat situada en zones 
planeres. Atenent l’orografia gens abrupta del 
terreny, ocupa pràcticament la major part de 
l’àmbit estudiat. 
 
L’orientació és en solana. 

  Vegetals Camps de conreu destinats al cultiu d’espècies 
herbàcies en secà i en menor grau en regadiu. 

  Antròpics És una unitat d’origen antròpic. Trobem una 
parcel·lació molt marcada entre finques.  
 
En aquesta unitat, la xarxa de camins és molt 
densa, amb camins principals i camins 
secundaris. Principalment es tracten de camins 
sense asfaltar. 
 
En relació a les construccions, són abundants. 
Hi trobem magatzems, explotacions 
ramaderes, i habitatges associats al medi rural. 

Articulació a l’espai  Taques Es tracta d’una taca d’origen antròpic, tipus 
àrea, de forma compacta i regular , i amb uns 
límits complexos i regulars. 

  Corredors Els principals corredors que hi trobem són els 
camins que conformen la xarxa de camins 
rurals que donen accés a les diferents finques. 
 
Són corredors d’origen antròpic, de caràcter 
allargat, i forma irregular amb límits 
complexos. 

  Matriu És l’element del paisatge que ocupa una major 
superfície i es tracta dels camps de conreu 
herbaci. Es tracta d’una matriu molt  
homogènia ja que no trobem intercalació de 
vegetació natural arbòria en els límits de finca. 

Característiques visuals 
bàsiques 

 Color Verd (època de sembra i creixement) i 
Marronós (època de collita i tasques de 
laboreig del sòl). La marcada estacionalitat 
cromàtica és deguda al propi cronograma 
temporal de les tasques agràries. 

 Forma Geomètrica 

  Línia Límit definit 

  Textura Es tracta d’un textura de gra fi, amb densitat 
dispersa, ordenada i poc contrastada 

  Escala Relativa 

  Espai Sobre plana i fons de vall 
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Unitat de Paisatge UP- 3 “Zona forestal” 
 

Descripció   

Components Físics Està associat principalment al bosc de ribera existent a 
l’entorn del riu Segre, i a petites zones que no han estat 
cultivades (per raons de pendent, etc.) 
 
L’orientació és principalment en solana.  

 Vegetals És constituïda per boscos  d’espècies caducifòlies 
(predominant les pròpies del bosc de ribera. En molt menor 
quantitat, podem trobar petites zones amb espècies 
perennifòlies, en zones ja allunyades de la influència del riu 
Segre.  

 Antròpics És una unitat molt natural. Els únics elements antròpics que 
trobem són algun sender – camí rural. 

Articulació a l’espai Taques Es tracta d’una taca d’origen natural, tipus àrea, de forma 
compacta i irregular, i amb uns límits complexos i irregulars. 

 Corredors Existeixen pocs corredors. Els principals corredors són els 
camins rurals que travessen la unitat. Són de caràcter 
allargat, i forma irregular amb límits complexos. 

 Matriu Es tracta d’una matriu bastant homogènia, composta per 
vegetació arbòria i arbustiva. 

Característiques visuals bàsiques Color Verd (primavera i estiu) i Marronós (tardor i hivern). 

Forma Bidimensional 

 Línia Límits en silueta 

 Textura Es tracta d’un textura de gra gruixut, amb elevada densitat, a 
l’atzar i poc contrastada 

 Escala Relativa 

 Espai Sobre plana 
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Unitat de Paisatge UP- 4 “Zona de matollars” 
 

Descripció   

Components Físics Està associat a zones que no s’han cultivat (principalment 
per raons de pendent) També hi trobem alguna superfície al 
costat del bosc de ribera del riu Segre. 
 
L’orientació és principalment en solana.  

 Vegetals És constituïda per matollars, principalment de tipus xeròfil – 
baix requeriment hídric. 

 Antròpics És una unitat natural. La xarxa de camins i senders és molt 
poc densa.  

Articulació a l’espai Taques Es tracta d’una taca d’origen natural, tipus àrea, de forma 
compacta i irregular, i amb uns límits complexos i irregulars. 

 Corredors No es detecten corredors en aquesta unitat de paisatge. 

 Matriu Es tracta d’una matriu bastant homogènia, composta per 
vegetació arbustiva. 

Característiques visuals bàsiques Color Verd (primavera i estiu) i Marronós (tardor i hivern). 

Forma Bidimensional 

 Línia Límits en silueta 

 Textura Es tracta d’un textura de gra fi, amb densitat dispersa, a 
l’atzar i poc contrastada 

 Escala Relativa 

 Espai Sobre vessant 
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Unitat de Paisatge UP-5 “Zona antropitzada” 
 

Descripció   

Components Físics En aquesta unitat no hi trobem grans cascs urbans, ni 
zones industrials,  tan sols alguna urbanització aïllada 
residencial (“Cantaperdius”, i el “Tossal de les 
Forques”), i de petita magnitud. 
 
Pel que respecta a infraestructures viàries, la més 
destacable és la carretera C-13 (doncs la resta de 
carreteres es troben en el límit de l’àmbit d’estudi, 
amb una representativitat molt baixa) 
 
Són zones planeres, en solana. 

 Vegetals Vegetació ornamental associada a places, carrers, i 
jardins particulars. Principalment de tipus arbori. 
 
Respecte a les infraestructures viàries, l’única 
vegetació que hi trobem, es troba en els talussos (ja 
siguin en desmunt o en terraplè) i és de tipus 
principalment herbaci.  

 Antròpics És una unitat totalment antròpica, formada per carrers 
amb edificis a banda i banda, i infraestructures de 
comunicació (carreteres, vials, etc.)  

Articulació a l’espai Taques Es tracta d’una taca d’origen antròpic, tipus àrea per 
les urbanitzacions i tipus línia per a les infraestructures 
viàries, de forma compacta i regular, i amb uns límits 
simples i regulars.  

 Corredors Urbanitzacions: no s’observen corredors 
Infraestructures viàries: les carreteres en sí, són un 
corredor. 

 Matriu Es tracta d’una matriu homogènia, composta 
bàsicament per carrers amb edificis a banda i banda, i 
per infraestructures viàries 

Característiques visuals bàsiques Color Marronós (degut principalment a la utilització de teula 
àrab en les cobertes) i Gris fosc (degut principalment a 
l’aglomerat asfàltic) 

Forma Geomètrica 

 Línia Límits definits 

 Textura Es tracta d’un textura de gra gruixut, amb elevada 
densitat, de tipus ordenat i poc contrastat 

 Escala Relativa 

 Espai Sobre plana 
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Unitat de Paisatge UP-6 “Masses d’aigua” 
 

Descripció   

Components Físics Està associat principalment al riu Segre, tot i que també hi 
trobem 2 grans canals: Canal Auxiliar d’Urgell, i Canal de 
Balaguer, amb les seves preses (Sant Llorenç de Montgai, i 
Partidor de Balaguer) 
 
L’orientació és principalment en solana.  

 Vegetals És constituïda per boscos  d’espècies caducifòlies de ribera.  
Els canals es troben formigonats, pel que la vegetació 
associada és nul·la. 

 Antròpics La part del riu Segre és una unitat molt natural, però la part 
del canals té un origen antròpic (no solament pels canal en 
sí, sinó per la presa de Sant Llorenç de Montgai, i per l’assut 
del Partidor de Balaguer) 

Articulació a l’espai Taques Es tracta d’una taca d’origen natural (riu Segre) i d’origen 
antròpic (canals), tipus àrea, de forma compacta i irregular, i 
amb uns límits complexos i irregulars. 

 Corredors La unitat en sí, és un corredor. 

 Matriu Es tracta d’una matriu homogènia, composta per la 
superfície d’aigua 

Característiques visuals bàsiques Color Blau fosc 

Forma Bidimensional 

 Línia Límits en banda 

 Textura Es tracta d’un textura de gra fi, amb elevada densitat, a 
l’atzar i poc contrastada 

 Escala Relativa 

 Espai Sobre plana 
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8.4.1. Qualitat paisatgística de les unitats de paisatge 
 

L’estètica d’un paisatge és un concepte intuïtiu i en general personal, que ve expressat per la 
combinació harmònica de la disposició de formes, volums, tipus de vegetació, etc.  Els 
paisatges són l’escenari de les activitats humanes, on moltes vegades són objecte d’admiració i 
produeixen sentiments i emocions profundes més allà del factor estètic. 
 
Tot i això, no hem de confondre la valoració estètica, de resposta subjectiva, i condicionada a 
factors de tipus educatiu, edat i sexe, amb l’avaluació de la qualitat d’un paisatge assolida per 
mètodes de valoració objectiva. 
 
Per a la valoració de la qualitat paisatgística s’ha emprat un mètode objectiu,  basat en una 
parametrització dels diferents elements que poden tenir influència sobre el paisatge. 
 
Elements del paisatge Classificació Valor 

A. Tipus de vegetació Forestal de vessant 10 

  Forestal de ribera 10 

  Arbustiva  8 

  Arbustiva i prats naturals 8 

  Agrícola de secà 6 

  Agrícola de regadiu 4 

  Vegetació ruderal 3 

  Zones verdes urbanes 2 

  Absència de vegetació  1 

B. Cobertura vegetal Alta 10 

  Mitja 7 

  Baixa 3 

  Nul·la  1 

C. Usos Forestal 10 

  Arbustiu 8 

  Agrícola de secà 7 

  Agrícola de regadiu 5 

  Urbà residencial 2 

  Urbà industrial 1 

D. Infraestructures elèctriques Absència 10 

  Presència 4 

E. Infraestructures de comunicació Absència 10 

  Senders 8 

  Camins agrícoles, ferrocarril i carreteres 4 

  Autopistes - autovies 2 

F. Edificacions Absència 10 

  Aïllades 6 

  Nuclis de baixa densitat 4 

  Nuclis d’alta densitat 2 
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A més d’aquests aspectes, en l’avaluació també s’han d’incloure altres recursos que intervenen 
en la qualitat del paisatge. 
 
Altres recursos del paisatge Paràmetre Valor 

G. Béns Culturals d'Interès Nacional Qualitat de l’escena 10 

    5 

    2 

  Singularitat 10 

    5 

    2 

  Representativitat  5 

    2 

    1 

  Interès per a la conservació 10 

    5 

    2 

  Funció integrant del paisatge 10 

    5 

    2 

  Absència 0 

H. Béns de rellevància local i catàleg 
municipal d’edificis 

Qualitat de l’escena 8 

  3 

  1 

Singularitat 8 

    3 

    1 

  Representativitat 3 

    2 

    1 

  Interès per la conservació 8 

    3 

    1 

  Funció integrant del paisatge 8 

    3 

    1 

  Absència 0 
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Altres recursos del paisatge Paràmetre Valor 

I. Espais naturals protegits Qualitat de l’escena 10 

    5 

    2 

  Singularitat 10 

    5 

    2 

  Representativitat 10 

    5 

    2 

  Interès per la conservació 10 

    5 

    2 

  Funció integrant del paisatge 10 

    5 

    2 

  Absència 0 

 
 
La valoració global de la qualitat paisatgística (QP) s’obté com a mitja ponderada de la qualitat 
paisatgística assignada a la matriu del paisatge a partir dels seus elements (EP), i el valor que li 
confereix la presència d’altres recursos paisatgístics (ARP). 
 
QP = 0,75 · EP + 0,25 · ARP 
 
Per a obtenir la qualitat paisatgística de la matriu de paisatge, a partir dels seus elements, s’ha 
realitzat la mitja aritmètica de les valoracions realitzades: 
 
EP = (A+B+C+D+E+F)/6 
 
Per a obtenir la qualitat paisatgística de la matriu de paisatge, a partir de la presència d’altres 
recursos paisatgístics, s’ha realitzat la mitja aritmètica de les valoracions realitzades: 
 
ARP = (G+H+I)/3 
 
Aplicant aquestes taules, i la fórmula adjunta, obtenim una escala de gradació amb un valor 
màxim de 9,67 i un valor mínim de 1,38. A partir d’aquest rang de valors, es realitza una divisió 
en 5 categories equivalents: 
 

Qualitat paisatgística 

Molt Alta 

Alta 

Mitja 

Baixa 

Molt Baixa 
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Els resultats de l’anàlisi executat, es mostra a la següent matriu: 
 

Descripció 
 

 UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 

Elements del paisatge Tipus de vegetació 4 5 10 8 2 10 

 Cobertura vegetal 10 10 10 7 3 10 

 Usos 5 6 10 8 2 10 

 Infraestructures elèctriques 4 5 4 4 4 4 

 Infraestructures 
comunicació 

4 4 8 8 4 10 

 Edificacions 6 6 10 6 4 10 

Altres recursos del paisatge 
 

       

Béns Culturals d'Interès 
Nacional 

Qualitat de l’escena --- --- --- 10 --- --- 

Singularitat --- --- --- 10 --- --- 

Representativitat --- --- --- 5 --- --- 

Interès per la conservació --- --- --- 10 --- --- 

Funció integrant del 
paisatge 

--- --- --- 2 --- --- 

Absència X X X --- X X 

Béns de rellevància local i 
catàleg municipal d’edificis 

Qualitat de l’escena --- --- --- --- --- --- 

Singularitat --- --- --- --- --- --- 

Representativitat --- --- --- --- --- --- 

Interès per la conservació --- --- --- --- --- --- 

Funció integrant paisatge --- --- --- --- --- --- 

Absència X X X X X X 

Espais naturals protegits 

Qualitat de l’escena --- --- 10 5 --- 10 

Singularitat --- --- 10 10 --- 10 

Representativitat --- --- 10 2 --- 10 

Interès per la conservació --- --- 10 10 --- 10 

Funció integrant paisatge --- --- 10 2 --- 10 

Absència X X --- --- X --- 

 
 
 

Qualitat paisatgística  UP-1 “Zona agrícola de fruiters” Descripció Valor 

 Elements del paisatge 5,50 

 Altres recursos del paisatge 0,00 

 Total 4,13 

 Qualitat paisatge UP-1 BAIXA 

 
 

Qualitat paisatgística  UP-2 “Zona agrícola herbàcia” Descripció Valor 

 Elements del paisatge 6,00 

 Altres recursos del paisatge 0,00 

 Total 4,50 

 Qualitat paisatge UP-2 BAIXA 

 
 

Qualitat paisatgística  UP-3 “Zona forestal” Descripció Valor 

 Elements del paisatge 8,67 

 Altres recursos del paisatge 3,33 

 Total 7,33 

 Qualitat paisatge UP-3 ALTA 
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Qualitat paisatgística  UP-4 “Zona de matollars” Descripció Valor 

 Elements del paisatge 6,83 

 Altres recursos del paisatge 4,40 

 Total 6,23 

 Qualitat paisatge UP-4 MITJA 

 
 

Qualitat paisatgística  UP-5 “Zona antropitzada” Descripció Valor 

 Elements del paisatge 3,17 

 Altres recursos del paisatge 0,00 

 Total 2,38 

 Qualitat paisatge UP-4 MOLT BAIXA 

 
 

Qualitat paisatgística  UP-6 “Masses d’aigua” Descripció Valor 

Elements del paisatge 9.00 

 Altres recursos del paisatge 3,33 

 Total 7,58 

 Qualitat paisatge UP-5 ALTA 

 
 
8.4.2. Singularitat 

 
Per a la valoració de la qualitat paisatgística ja s’ha avaluat la singularitat que a cada unitat de 
paisatge li confereixen els recursos paisatgístics que contenen (veure apartat anterior). 
 

Descripció UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 

A. Béns Culturals d'Interès Nacional 0 0 0 7,4 0 0 

B. Béns de rellevància local i catàleg municipal d’edificis 0 0 0 0 0 0 

C. Espais naturals protegits 0 0 10 5,8 0 10 

 
Per a obtenir la singularitat (S) de la unitat de paisatge, s’ha realitzat la mitja aritmètica de les 
valoracions realitzades: 
 
S = (A+B+C)/3 
 
Aplicant aquestes taules, i la fórmula adjunta, obtenim una escala de gradació amb un valor 
màxim de 9,33 i un valor mínim de 0. A partir d’aquest rang de valors, es realitza una divisió en 
5 categories equivalents: 
 

Singularitat 
Molt Alta 

Alta 

Mitja 

Baixa 

Molt Baixa 

 
 

Unitat Paisatgística Valor Singularitat 
UP-1 “Zona agrícola de fruiters” 0,00 MOLT BAIXA 

UP-2 “Zona agrícola herbàcia” 0,00 MOLT BAIXA 

UP-3 “Zona forestal” 3,33 BAIXA 

UP-4 “Zona de matollars” 6,67 ALTA 

UP-5 “Zona antropitzada” 0,00 MOLT BAIXA 

UP-6 “Masses d’aigua” 3,33 BAIXA 
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8.4.3. Fragilitat. Capacitat d’Absorció Visual 

 
La fragilitat és el conjunt de característiques del territori relacionades amb la capacitat de 
resposta al canvi de les seves propietats paisatgístiques, o la susceptibilitat d’un paisatge al 
canvi quan es desenvolupa un ús sobre ell. La fragilitat constitueix una característica territorial 
amb una component intrínseca, depenent de les condicions del medi. Es considera per tant 
com una propietat del territori que ajuda a la localització de possibles activitats que es vulguin 
desenvolupar en aquell mateix territori amb el mínim impacte visual. 
 
La fragilitat el concepte oposat a la Capacitat d’Absorció Visual d’un paisatge: Si un paisatge 
presenta una fragilitat molt baixa, significa que és un paisatge “resistent”, pel que la capacitat 
d’absorció d’una nova activitat serà molt elevada 
 
Per a la valoració de la fragilitat de les diferents unitats de paisatge, s’ha emprat la següent 
taula de valoració: 
 
 

Descripció Paràmetre Valor 

A. Rugositat del terreny Pla 8 

  Ondulat 4 

  Fortament ondulat 3 

  Soscavat 2 

  Muntanyós 1 

  Vessant 6 

  Pic 10 

  Casc urbà 1 

B. Cobertura vegetal Alta 1 

  Mitja 3 

  Baixa 6 

  Nul·la 9 

C. Alçada de la vegetació Alta 1 

  Mitja 3 

  Baixa 6 

  Nul·la 9 

D. Caràcter del paisatge Forestal - Domini Públic 10 

  Agrícola secà 7 

  Agrícola regadiu 5 

  Urbà residencial 2 

  Urbà industrial  1 
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Per a obtenir la fragilitat (F) de la unitat de paisatge, s’ha realitzat la mitja aritmètica de les 
valoracions realitzades: 
 
F = (A+B+C+D)/4 
 
La capacitat d’absorció visual (CAV) és l’invers de la fragilitat (F) 
 
CAV = 1/F 
 
Aplicant aquestes taules, i la fórmula adjunta, obtenim una escala de gradació amb un valor 
màxim de 9,5 i un valor mínim de 1. A partir d’aquest rang de valors, es realitza una divisió en 5 
categories equivalents: 
 

Fragilitat Capacitat d’Absorció Visual 
Molt Alta Molt Baixa 

Alta Baixa 

Mitja Mitja 

Baixa Alta 

Molt Baixa Molt Alta 

 
 
Els resultats de l’anàlisi executat per a la fragilitat es mostren a la següent matriu: 
 

Descripció UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 

A. Rugositat del terreny 4 4 8 3 8 8 

B. Cobertura vegetal 1 1 1 3 3 9 

C. Alçada de la vegetació 3 6 1 6 1 9 

D. Caràcter del paisatge 6 6 10 10 2 10 

 
Unitat Paisatgística Valor Fragilitat Capacitat d’Absorció Visual 

UP-1 “Zona agrícola de fruiters” 3,5 BAIXA ALTA 

UP-2 “Zona agrícola herbàcia” 4,25 BAIXA ALTA 

UP-3 “Zona forestal” 5,00 MITJA MITJA 

UP-4 “Zona de matollars” 5,50 MITJA MITJA 

UP-5 “Zona antropitzada” 3,50 BAIXA ALTA 

UP-6 “Grans infraestructures de comunicació” 9.00 BAIXA ALTA 

 
 
8.4.4. Sensibilitat 
 
La valoració global de la sensibilitat, s’obté aplicant la següent fórmula: 
 
Sensibilitat del paisatge = 0,75 ·Fragilitat + 0,25 · Singularitat 
 
Aplicant aquestes taules, i la fórmula adjunta, obtenim una escala de gradació amb un valor 
màxim de 9,45 i un valor mínim de 0,7. A partir d’aquest rang de valors, es realitza una divisió 
en 5 categories equivalents: 
 

Sensibilitat paisatgística 
Molt Alta 

Alta 

Mitja 

Baixa 

Molt Baixa 
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Sensibilitat paisatgística  UP-1 “Zona agrícola de fruiters” Descripció Valor 

 Fragilitat 3,50 

 Singularitat 0,00 

 Total 2,63 

 Sensibilitat paisatge UP-1 BAIXA 

 

Sensibilitat paisatgística  UP-2 “Zona agrícola herbàcia” Descripció Valor 

 Fragilitat 4,25 

 Singularitat 0,00 

 Total 3,19 

 Sensibilitat paisatge UP-2 BAIXA 

 

Sensibilitat paisatgística  UP-3 “Zona forestal” Descripció Valor 

 Fragilitat 5,00 

 Singularitat 3,33 

 Total 4,58 

 Sensibilitat paisatge UP-3 MITJA 

 

Sensibilitat paisatgística  UP-4 “Zona de matollars” Descripció Valor 

 Fragilitat 5,50 

 Singularitat 6,67 

 Total 5,79 

 Sensibilitat paisatge UP-4 MITJA 

 

Sensibilitat paisatgística  UP-5 “Zona antropitzada” Descripció Valor 

 Fragilitat 3,50 

 Singularitat 0,00 

 Total 2,63 

 Sensibilitat paisatge UP-4 BAIXA 

 
Sensibilitat paisatgística  UP-6 “Masses d’aigua” Descripció Valor 

 Fragilitat 9,00 

 Singularitat 3,33 

 Total 7,58 

 Sensibilitat paisatge UP-5 MOLT ALTA 

 
 
8.4.5. Resum 
 

L’anàlisi del paisatge actual s’ha realitzat estudiant una superfície de 2.500 Ha, corresponents a 
un rectangle de 5.000 m x 5.000 m, prenent com a referència l’àmbit del Club Tenis Balaguer. 
D’aquest mode, aplicant un mitja ponderada de les superfícies cartografiades de cada unitat 
de paisatge, obtenim els resultats del paisatge global de tota la zona d’estudi. 
 

Factor UP-1 “Zona 
agrícola 
fruiters” 

UP-2 “Zona 
agrícola 

herbàcia” 

UP-3 “Zona 
forestal 

UP-4 “Zona 
matollars” 

UP-5 “Zona 
antropitzada” 

UP-6 “Masses 
d’aigua” 

Qualitat 
paisatge 

BAIXA BAIXA ALTA MITJA MOLT BAIXA ALTA 

Singularitat MOLT BAIXA 
MOLT 
BAIXA 

BAIXA ALTA MOLT BAIXA BAIXA 

Fragilitat BAIXA BAIXA MITJA MITJA BAIXA BAIXA 

Capacitat 
Abs. 

ALTA ALTA MITJA MITJA ALTA ALTA 

Sensibilitat BAIXA BAIXA MITJA MITJA BAIXA MOLT ALTA 
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Aplicant un mitja ponderada, obtenim els resultats del paisatge global de la zona d’estudi. 
 

Factor PAISATGE GLOBAL 
Qualitat paisatgística BAIXA 

Singularitat MOLT BAIXA 

Fragilitat BAIXA 

Capacitat Absorció visual ALTA 

Sensibilitat BAIXA 

 
A mode de resum, tenim que el paisatge global (estudiat en una superfície de 2.500 Ha) 
presenta una qualitat paisatgística baixa, deguda principalment a l’extensa superfície de camps 
de conreu. 
 
Paral·lelament, la morfologia del terreny i el tipus de cobertura vegetal, ens deriven cap a un 
paisatge de fragilitat baixa,  essent un aspecte favorable per la localització d’activitats que es 
vulguin desenvolupar en l’àmbit estudiat (com és el cas del Club Tenis Balaguer). Aquesta 
fragilitat baixa, significa que és un paisatge “resistent”, presentant una bona capacitat 
d’absorció visual per a les activitats que s’hi vulguin desenvolupar. 
 
La combinació de la baixa fragilitat del paisatge, amb molt baixa singularitat del mateix, ens 
donen com a resultat un paisatge de sensibilitat baixa. 
 
Així doncs, de l’anàlisi realitzat a l’entorn del Club Tenis Balaguer, obtenim unes condicions 
paisatgístiques favorables per a l’existència i desenvolupament d’una zona d’activitats. No 
obstant, i l’existència d’aquestes adequades condicions paisatgístiques, en el present 
document es proposen una sèrie de mesures, amb l’objecte de millorar la seva integració en 
l’entorn. 
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9. Mesures d’integració paisatgística  
 
Les mesures a aplicar tenen l’objectiu de corregir els impactes visuals produïts, amb la finalitat 
d’integrar-les en el paisatge que les envolta, així com evitar i atenuar els impactes prevists per 
l’activitat agrícola i ramadera que es pretén dur a terme. 
 
Les estratègies d’integració paisatgística emprades són: 
 

   Naturalització: Pretén recuperar la imatge de naturalitat de lloc mitjançant la potenciació de 
la presencia de components naturals i del restabliment de l’equilibri ecològic i dels 
processos naturals. 

 

   Contextualització: Busca l’establiment de continuïtats entre els elements preexistents i els 
nous mitjançant la referencia a determinades pautes perceptibles en el paisatge 
(tipològiques, volumètriques, cromàtiques, escalars, etc.) que permeten a l’observador 
establir una relació lògica entre ambdós tipus d’elements. 

 

    Ocultació: Pretén amagar, totalment o parcialment, i des de certs punts de vista, la visió de 
determinats elements.  

 
 
Les mesures proposades són: 
 
 Coloracions de les façanes de les edificacions existents 
 

En el Club Tenis Balaguer existeixen 3 edificacions:  
 

 Local social 
Aquesta edificació es troba construïda amb maó carabista, de color argila. La teulada es de 
teula àrab amb tonalitat marró fosc. 

 

 
Local social (parets de maó color argila, i teulada color marró fosc) 
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Local social (parets de maó color argila) 
 
Es considera que aquesta edificació presenta condicions estètiques adequades, i les 
coloracions son coherents amb l’entorn. 

 

 Magatzem 
El magatzem es troba construït amb totxana revestida amb morter, i pintat amb color verd. 
La teulada es de xapa de color marró fosc. El muret adjacent, també es troba pintant amb 
color verd. 
 

 
Magatzem (color verd) 

 

 
Muret annex al magatzem (color verd) 

 
Es considera que aquesta construcció i el seu entorn presenten unes condicions estètiques 
adequades, i les coloracions son coherents amb l’entorn. 
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 Oficines/gimnàs/vestidor 
 

Aquesta edificació es troba construïda amb totxana revestida amb morter, i pintat de 
parets amb color blanquinós. La teulada es de teula àrab amb tonalitat marró fosc. 

 
En aquesta construcció es proposa que en el moment en que es decideixi pintar-la, 
s’emprin colors de tonalitats marronoses (enlloc del color blanc emprat actualment). 

 

 
Situació actual: edificació amb colors blanquinosos 

 
Situació actual: edificació amb colors blanquinosos 

 

 
Fotomuntatge de la situació futura: Pintat 
amb colors marronosos 

 
Fotomuntatge de la situació futura: Pintat amb colors 
marronosos 

 
 
 Acabar de completar la plantació vegetal en el perímetre del Club Tenis Balaguer 
 

El límits del club es troben complementats amb un tractament vegetal, però en alguns 
trams no hi ha vegetació.  
 

 
Límit perimetral amb tractament vegetal 

 
Límit perimetral amb tractament vegetal 

 
Es realitzarà una continuïtat amb el tancament vegetal del perímetre. Especialment es 
prioritzarà el tractament vegetal de la part que limita amb la carretera C-13 (zona de les 
pistes de tenis, i zona de l’aparcament), doncs és la zona amb major visibilitat. 
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Situació Actual: part del límit amb la carretera C-13 es troba complementat amb un tractament vegetal, però 
existeixen zones on aquest tractament no s’ha dut a terme. 

 

 
Fotomuntatge de la situació Futura, amb continuïtat vegetal a l’entorn de les instal·lacions de club de tenis. 

 

 
Situació Actual: La zona de l’aparcament, i de la part de pistes de pàdel/tenis greenset, no té cap cobertura 
vegetal, essent molt visible des de la carretera C-13 

 

 
Fotomuntatge de la situació Futura, amb continuïtat vegetal a l’entorn de les instal·lacions de club de tenis. 

Plantació vegetal en el 
perímetre del club de tenis 

Zona sense 
tractament vegetal  

Zona sense 
tractament vegetal  

Zona aparcament Zona pistes pàdel, 
tenis greenset 
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 Tractament de teulades de la zona d’aparcament 
 

Les teulades de la zona d’aparcament es pintaran amb tonalitats verdoses, amb l’objecte 
d’integrar-les amb el tancament vegetal projectat. 
 

 
Situació actual de l’aparcament: visible des de la carretera C-13 

 

 
Fotomuntatge de la situació Futura, amb l’estructura metàl·lica de l’aparcament pintada en verd (combinat amb 
el tancament vegetal perimetral). 
 
 

 Tractament de les portes d’entrada 
 

Les portes d’entrada, es pintaran amb tonalitats verdoses, amb l’objecte d’integrar-les amb 
el tancament vegetal projectat. 
 

 
Situació actual: tanca pintada en color blanc 

 
Fotomuntatge situació futura: tanca pintada en color 
verd 
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 Tractament de les xarxes i postes 
 
Existeixen pistes amb els postes (i elements accessoris de les xarxes) de color verd, però 
algunes pistes encara presenten acabats metàl·lics sense coloració. D’aquest mode, a 
mesura que les malles de les pistes de tenis, i postes es vagin substituint, aquests es 
trobaran pintats amb color verdosos. 

 

 
Situació actual. Pistes amb postes de xarxes, il·luminació, etc. de color verd. 

 

Situació actual. Pistes amb postes de xarxes, il·luminació, etc. de color verd. 

 

 
Situació actual: Pista amb postes i sistema d’il·luminació sense tractament de pintura. 
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Fotomuntatge situació futura, amb elements metàl·lics pintats amb tonalitats verdoses. 

 
 Potenciació de la pineda 
 

La pineda existent (procedent de plantació) es protegirà, i s’incrementarà la densitat 
d’arbres, amb l’objecte de millorar-la..  
 

 
Situació actual: pineda existent procedent de plantació 
 

 
Fotomuntatge situació futura, incorporant plantació de més pins. 
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10. Conca visual. Mètode de càlcul 
 
La conca visual és el conjunt de zones que són vistes des d’un punt d’observació, o dit d’una 
altra manera, és l’entorn visual d’un punt o zona. A mesura que els objectes s’allunyen de 
l’observador, els seus detalls deixen de percebre’s. Això implica que la qualitat de la percepció 
visual disminueix a mesura que augmenta la distància, i per tant, es possible fixar una distància 
(en funció de la peculiaritat de la zona d’estudi, a partir de la qual no interessa prosseguir els 
anàlisis de visibilitat). En relació a la visibilitat, es determinen 3 zones en funció de la distància: 
 

Zona intraocular (zona pròxima) 0 m – 500 m 

Zona ocular (zona mitjana) 500 m – 1.200 m 

Zona extraocular (zona llunyana) 1.200 m – 2.500 m 

 
Els objectes situats a més de 1.200 m no són considerats com a delimitadors de l’espai, ja que 
en aquestes distàncies és difícil percebre els detalls. Als objectes situats a més dels 1.200 m 
se’ls denomina extraoculars. Es determina doncs, en aquest estudi el valor de 2.500 m com a 
límit d’estudi de la conca visual. 
 
 
10.1. Mètode de càlcul per a determinar la conca visual en situació Inicial i situació Final 
 
A continuació anirem descrivint pas a pas el sistema de càlcul emprat per a determinar la 
conca visual, tant per la situació inicial com per la situació final, després d’haver aplicat les 
mesures correctores proposades: 
  
PAS 1.- Radi d’estudi. L’anàlisi de visuals es centra en un radi de 2.500 m des del Club Tenis 
Balaguer. 
 
A partir del model digital del terreny elaborat per al present pla parcial  la topografia LIDAR 
(realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya) s’ha executat un model digital del terreny.  
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PAS 2.- Sobre el model digital del terreny, s’inclouen els següents elements singulars: 
 Instal·lacions del Club Tenis Balaguer 
 Edificacions1 
 Vegetació arbòria2 
 Xarxa viària  
 Xarxa hidrogràfica 
 
 
(1) Amb l’objecte de tenir en compte “l’efecte ombra” s’han introduït totes les edificacions 
existents, amb les seves alçades corresponents. 
 

 
Model Digital del Terreny incorporant les edificacions amb les seves alçades corresponents 
 
 
(2) Atenent que de l’estudi de vegetació es desprèn que la vegetació arbòria es troba 
constituïda principalment per espècies de fulla caduca (arbres fruiters, i vegetació de ribera 
associada al riu Segre) es realitzen 2 models: 
 

Model amb vegetació: Associat als períodes de primavera i estiu. En aquesta època, la 
vegetació exercirà funcions d’efecte “barrera” en l’anàlisi de visuals 
Model sense vegetació: Associat als períodes de tardor i hivern. En aquesta època, els 
arbres no disposaran de fullatge, permetent-se la visualització a través d’ells. 

 

 
Detall de la textura de la vegetació, com a resultat de la 
incorporació de l’alçada dels arbres 

 
Model sense vegetació 

 
 
 
 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) del Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable per a la legalització de 
les instal·lacions de Club Tennis Balaguer.  TM de Camarasa (Noguera, Lleida) 

 

Pàgina 110 de 118 
 

 
Model Digital del Terreny tenint en compte la vegetació arbòria (primavera – estiu) 

 

 
Model Digital del Terreny sense tenir en compte la vegetació arbòria (tardor - hivern) 

 
Com es pot comprovar, l’anàlisi de visuals s’ha intentat aproximar el màxim possible a la 
realitat (introduint especialment els edificis i la vegetació arbòria existent), amb l’objecte de 
comprovar la visibilitat del Club Tenis Balaguer, tant en situació actual, com en situació futura 
(amb les mesures d’integració proposades). 
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PAS 3.- Mitjançant l’aplicació de sistemes d’informació geogràfica, i una extensió específica per 
al càlcul de visuals, es calcula la conca visual. 
 
En el càlcul s’ha tingut en compte una alçada del receptor d’1,5 m per sobre de la cota 
topogràfica del terreny (alçada aproximada dels ulls d’una persona) i s’ha incorporat un factor 
de correcció degut a la curvatura de la terra d’1,33333. 
 
L’anàlisi s’ha realitat sobre un model digital del terreny de pas de malla 2 m x 2 m, element 
que augmenta la precisió dels resultats. 
 
Es realitza un primer anàlisi sense tenir en compte cap mesura integradora. 
 
Per a la l’estudi de la conca visual, s’ha considerat l’alçada de cadascun dels edificis i 
construccions que conformen el Club Tenis Balaguer 
 
PAS 4.- Coneguda la implicació visual de cada sector, es dissenyen les mesures d’integració 
visual. 
 
PAS 5.- Amb aquestes mesures d’integració paisatgística, s’elabora un nou model digital del 
terreny.  
 
En el model digital del terreny, s’incorporen tots els arbres, un per un, de tot el Club Tenis 
Balaguer 
 
Aquest sistema permet analitzar l’efecte de l’arbrat des d’una visió més realista, ja que 
s’avalua el seu efecte no com una barrera totalment opaca, sinó com un conjunt d’elements 
aïllats que actuen conjuntament: 
 

 
 
 
PAS 6.- Es determina la conca visual, tenint en compte les mesures correctores. Es tracta d’un 
procés iteratiu. D’aquest mode, si el resultat no és l’esperat, es modifiquen les mesures 
correctores, i es repeteixen el passos 5 i 6, fins obtenir un solució a la implicació visual del Club 
Tenis Balaguer.  
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El diagrama de treball (d’elaboració pròpia) és el següent:    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDT situació inicial 

Inclusió del Club Tenis 

Inclusió d’elements singulars 

Càlcul de la conca visual INICIAL 

Proposta de mesures correctores 

Càlcul de la conca visual FINAL 

Si 

Validació de les 
mesures correctores 

Anàlisi 
resultats 

No 
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10.2. Anàlisi visual del Club Tenir Balaguer en situació actual i amb les mesures d’integració proposades.   Fitxes 
 
  
Anàlisi visibilitat club social en Situació Actual (tardor – hivern) 
 

Anàlisi visibilitat club social en Situació Futura amb mesures paisatgístiques (tardor - hivern) 
 

 
Visibilitat sobre Model Digital del Terreny tardor/hivern 
 

 
Visibilitat sobre Model Digital del Terreny tardor/hivern 
 

 
Visibilitat sobre Ortofotografia 

 
Visibilitat sobre Ortofotografia 

 

A la tardor-hivern, i com a conseqüència de la pèrdua de 
fullatge dels arbres*, el local social és visible des de més 
llocs (si ho comparem amb l’estiu/primavera). 
 

(*) Els arbres sense fulles, perden la capacitat de crear 
una barrera visual. 

La visibilitat no es veu gaire modificada, degut a diversos 
condicionants: 
 

 La major part dels arbres (dintre del club de tenis, 
així com fora del mateix) són de fulla caduca, i en 
aquestes èpoques de l’any han perdut el seu 
fullatge. 
 

 El local social es troba limitant amb la tanca 
perimetral, no existint prou espai per projectar una 
plantació d’arbres amb prou densitat per a atenuar 
les vistes. 

 

 El local social és una edificació de planta pis, i planta 
primera, de mode que mesures d’integració d’estrat 
baix (seto perimetral) no disminueixen totalment la 
visibilitat. 

 
Si que s’observa una certa millora cap a l’Est, degut a 
l’increment de densitat de plantació a la pineda existent 
dintre del club de tenis (aquest són de fulla perenne, i per 
tant continuen exercint de barrera visual). 
 
Tot i això, i tal i com s’ha especificat anteriorment, es 
tracta d’una edificació amb tonalitats coherents amb el 
paisatge (maó carabista color argila, i teulada de teula 
àrab de color marró fosc) i d’una estètica molt acurada. 
 

Club Tenis Balaguer 

Club Tenis Balaguer 
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Anàlisi visibilitat club social en Situació Actual (primavera – estiu) 
 

Anàlisi visibilitat club social en Situació Futura amb mesures paisatgístiques (primavera – estiu) 
 

 
Visibilitat sobre Model Digital del Terreny primavera/estiu 
 

 
Visibilitat sobre Model Digital del Terreny primavera/estiu 
 

 
Visibilitat sobre Ortofotografia 

 
Visibilitat sobre Ortofotografia 

 
 
 
 

El local social del Club Tenis Balaguer, es visible 
principalment cap al Nord i cap al Sud-Oest.  
 
Tot i això, presenta una visibilitat bastant reduïda, 
afectant principalment a camps de conreu agrícola. 

Amb les mesures d’integració proposades, s’aconsegueix 
reduir quasi totalment, la visibilitat cap al Sud-Oest.  
 

Entre l’edificació i la carretera C-13, a més de l’arbrat 
ja existent, s’ha projectat un increment en el seu 
número, implicant aquesta nova plantació una 
reducció en la visibilitat (complementat amb les 
mesures d’estrat baix, com el seto perimetral). 

 
La visibilitat Nord no es veu gaire modificada, degut a 
diversos condicionants: 
 

 El local social es troba limitant amb la tanca 
perimetral, no existint prou espai per projectar una 
plantació d’arbres amb prou densitat per a atenuar 
les vistes. 

 

 El local social és una edificació de planta pis, i planta 
primera, de mode que mesures d’integració d’estrat 
baix (seto perimetral) no disminueixen totalment la 
visibilitat. 

 
Tot i això, i tal i com s’ha especificat anteriorment, es 
tracta d’una edificació amb tonalitats coherents amb el 
paisatge (maó carabista color argila, i teulada de teula 
àrab de color marró fosc) i d’una estètica molt acurada. 

Club Tenis Balaguer 

Club Tenis Balaguer 
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Anàlisi visibilitat pistes i espais a l’aire lliure en Situació Actual (tardor - hivern) 
 

Anàlisi visibilitat pistes i espais a l’aire lliure en Situació amb mesures paisatgístiques (tardor - hivern) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A la tardor-hivern, i com a conseqüència de la pèrdua de 
fullatge dels arbres*, la zona de pistes i espais a l’aire lliure 
és visible des de més punts de territori (si ho comparem 
amb l’estiu/primavera). Tot i això, la visibilitat és bastant 
reduïda, afectant principalment a camps de conreu 
agrícoles. 
 

(*) Els arbres sense fulles, perden la capacitat de crear 
una barrera visual. 

La major part dels arbres (dintre del club de tenis, així com 
fora del mateix) són de fulla caduca, i en aquestes 
èpoques de l’any han perdut el seu fullatge. L’única 
excepció és la pineda existent al costat de la pista principal 
(sobre la qual es realitza una nova plantació, amb l’objecte 
d’incrementar la densitat de pins). 
 
En aquesta època de l’any, les visuals es redueixen com a 
resultat de les mesures d’estrat baix (plantació de setos 
perimetral) i la zona de pins. 
 
Comparant ambdues situacions, s’observa que les 
mesures adoptades, permeten disminuir molt la visibilitat 
cap al Sud-Oest, tot i que cap al Nord també hi ha una 
lleugera disminució. 
 

Club Tenis Balaguer 

Club Tenis Balaguer 
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Anàlisi visibilitat pistes i espais a l’aire lliure en Situació Actual (primavera – estiu) 
 

Anàlisi visibilitat pistes i espais a l’aire lliure en Situació Futura amb mesures paisatgístiques (primavera – estiu) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La visibilitat és molt reduïda, ja que hi ha nombrosos 
arbres dintre del club de tenis, i una part important del 
perímetre es troba executat amb un tancament vegetal 
tipus seto. 

Amb les mesures adoptades (plantacions d’arbres, 
complementació del tancament amb setos arbustius en els 
trams en que actualment no existeix, etc.) la visibilitat des 
de l’exterior es redueix pràcticament en la seva totalitat. 

Club Tenis Balaguer 

Club Tenis Balaguer 
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11. Síntesi de l’estudi d’impacte i integració paisatgística 
 
 
 

El Club Tenis Balaguer és una activitat existent i en funcionament, redactant-se aquest estudi 
d’impacte i integració paisatgística, conjuntament amb el Projecte d’Actuació Específica, amb 
l’objecte de regularitzar i integrar les instal·lacions existents en el medi, 
 
El paisatge global, estudiat en una superfície de 2.500 Ha, presenta una qualitat paisatgística 
baixa, deguda principalment a l’extensa superfície de camps de conreu. 
 
Paral·lelament, la morfologia del terreny i el tipus de cobertura vegetal, ens deriven cap a un 
paisatge de fragilitat baixa,  essent un aspecte favorable per la localització d’activitats que es 
vulguin desenvolupar en l’àmbit estudiat (com és el cas del Club Tenis Balaguer). Aquesta 
fragilitat baixa, significa que és un paisatge “resistent”, presentant una bona capacitat 
d’absorció visual per a les activitats que s’hi vulguin desenvolupar. 
 
La combinació de la baixa fragilitat del paisatge, amb molt baixa singularitat del mateix, ens 
donen com a resultat un paisatge de sensibilitat baixa. 
 
Així doncs, de l’anàlisi realitzat a l’entorn del Club Tenis Balaguer, obtenim unes condicions 
paisatgístiques favorables per a l’existència i desenvolupament d’una zona d’activitats. No 
obstant, i l’existència d’aquestes adequades condicions paisatgístiques, en el present 
document es proposen una sèrie de mesures, amb l’objecte de millorar la seva integració en 
l’entorn. 
 
 
Lleida, 8 de gener de 2023 
 

        
  
Lourdes Cirera Plancheria                                              Núria Farreny Gasol                                       
Enginyera Agrònoma, col·legiada núm. 1.276            Arquitecta Tècnica col·legiada núm. 505   
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Projecte Actuació Específica



DISTÀNCIA A ZONES PROTEGIDES AMBIENTALMENT

Escala: 40.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

03

SIGNATURA

PROMOTOR

ESTUDI D'IMPACTE I INTREGACIÓ PAISTGÍSTICA (EIIP)

DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM.  505

Codi 1- Distància = 3,2  km

Codi 2 - Distància = 2,9  km

Codi 4 - Distància = 1,6  km

Codi 3 - Distància = 3,6  km



PARCEL·LA CADASTRAL I PERIMETRE DEL PROJECTE

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

04

SIGNATURA

PROMOTOR

ESTUDI D'IMPACTE INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (EIIP)

DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Entrada

Entrada

Entrada

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Superfície: 2.8842,78 m2

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer
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D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA
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Tancament perimetral

Entrada

Entrada

Entrada

SOBRE ORTOFOTOGRAFIA

Límit parcel·la cadastral

001200100CG23C0001OB

Límit tancament perimetral

club tennis Balaguer

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

9

10

11

12

13

14

14

15

16

 1     Pista de tennis

 2     Pista de pàdel

3     Camp futbol gespa artificial

 4     Pista poliesportiva bàsket

5    Pista de frontó/frontenis

 6     Piscina

 7     Zona aparcament vehicles

 8     Zona de jocs

13    Porxo ombracle per aparcament de vehicles

14    Dipòsit soterrat d'aigua

15    Sala soterrada bombes aigua

16    Dipòsit exterior de gas

9    Graderies pistes de tenis

10    Local social club tenis Balaguer

11    Oficines i gimnàs

12    Magatzem
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club tennis Balaguer

Paviments durs (formigó, mescla asfàltica, enrajolat)

Paviments tous (terra, grava, sauló)

Zones verdes
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Magatzem amb Autorització de

data 3 de setembre de 1.981

Local social del club tenis Balaguer

amb Autorització de data 26 de febrer

de 1.987 (es va concedir una única

Autorització per a construir el local

social i l'edifici de vestuaris)

Dos noves pistes de tenis, i

il·luminació de la pista central,

amb Autorització de 16 de

març de 1.993

Pista Central, amb Autorització

de 16 de març de 1.993

Llicència al Club Tennis Balaguer per la

legalització de l'activitat de local social,

pistes de tennis i vestidors, amb

Autorització de 5 d'abril de 1994

Inscripció al Registre Municipal

d'Empreses Alimentàries de Camarasa,

l'activitat de bar-restaurant, amb

Autorització de 4 de febrer de 2014

Llicència per a reparació de pista de tennis,

amb Autorització de 15 de juliol de 2015

Llicència per arranjament de piscina,

amb Autorització de 1 de març de 2000



SITUACIÓ ACTUAL DE LA VEGETACIÓ

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

08

SIGNATURA

PROMOTOR

ESTUDI D'IMPACTE INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (EIIP)

DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Arbrat existent

Seto existent



MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (VEGETAL)

Escala: 1/1.000

DIN A3         

DATA: GENER 2023

TÍTOL

09

SIGNATURA

PROMOTOR

ESTUDI D'IMPACTE INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (EIIP)

DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO

URBANITZABLE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS BALAGUER, EN EL

T.M. DE CAMARASA (LA NOGUERA, LLEIDA)

CLUB TENNIS BALAGUER

LOURDES CIRERA PLANCHERIA

ENGINYERA AGRÒNOMA

COL·LEGIADA NÚM. 1276

NÚRIA FARRENY GASOL

ARQUITECTA TÈCNICA

COL·LEGIADA NÚM. 505

Arbrat existent

Seto existent

Arbat de nova plantació en el límit de

la parcel·la, i interior de la mateixa

(per atenuar visuals edifici club social)

Increment densitat de plantació a la

pineda existent

Seto perimetral de nova plantació


	09_01_2023_Planos_EIIP.pdf
	Planos y vistas
	Modelo

	Plano_2.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano_3.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano_4.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano_5.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano_6.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano_7.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano_8.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	Plano_9.pdf
	Planos y vistas
	Modelo




